VOLUME LXXV
(Janeiro/Junho/13)

Governo DO ESTADO DE SÃO PAULO
Governador: Geraldo Alckmin

Secretário: Herman Jacobus Cornelis Voorwald
Chefe de Gabinete: Fernando Padula Novaes

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CHEFIA DE GABINETE
GOVERNADOR: GERALDO ALCKMIN
SECRETÁRIO: Herman Jacobus Cornelis Voorwald
CHEFE DE GABINETE: Fernando Padula Novaes

LEGISLAÇÃO DE ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO
ESTADUAL
VOLUME LXXV
(JANEIRO A JUNHO DE 2013)

SÃO PAULO

11852 miolo.indd 1

9/4/2014 21:34:41

11852 miolo.indd 2

9/4/2014 21:34:41

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CHEFIA DE GABINETE

LEGISLAÇÃO DE ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO
ESTADUAL
VOLUME LXXV
(JANEIRO A JUNHO DE 2013)
		
Organização:
Leslie Maria José da Silva Rama
Nadine de Assis Camargo
Revisão:
Aparecida Manharelo Gimenez
Maria Rita Ribeiro Erbetta
Silvia Cristina Collpy Favaron
Stella Marques Nunes

SÃO PAULO

11852 miolo.indd 3

9/4/2014 21:34:41

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicadas a fonte, a data da publicação e observada
a legislação em vigor, em especial a Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

Distribuição Gratuita

S241L

SÃO PAULO  (Estado) Secretaria da Educação. Chefia de Gabinete
– Grupo de Legislação Educacional – GLED – Legislação de
Ensino Fundamental e Médio. Estadual. Compilação e Organização de Leslie Maria José da Silva Rama et alii.
São Paulo, SE/CG, 2013. v. LXXV
Educação – Legislação. 2. Ensino Fundamental e Médio – I Título

CG/GLED 001/v. LXXV

CDU 37:34

Impresso: República Federativa do Brasil
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SÃO PAULO
CHEFIA DE GABINETE – GRUPO DE LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL
Praça da República, 53 – 2º andar – salas 208/210

11852 miolo.indd 4

9/4/2014 21:34:41

SUMÁRIO
I.

Apresentação.................................................................................................

7

II.

Ementário Geral............................................................................................

9

III. Leis Complementares....................................................................................

21

IV.

Leis................................................................................................................

41

V.

Decretos........................................................................................................

47

VI. Resoluções SE................................................................................................

83

VII. Deliberação CEE.............................................................................................

159

VIII. Pareceres CEE................................................................................................

177

IX. Indicações CEE...............................................................................................

203

X.

11852 miolo.indd 5

MARGINÁLIA .................................................................................................. 211
* Gabinete do Governador – GG...................................................................

213

* Secretaria de Gestão Pública – SGP............................................................

214

* Secretaria da Fazenda – SF.........................................................................

239

* Secretaria da Educação – SE.......................................................................

242

XI. Textos Legais e Normativos Revogados e Respectivos Revogadores.............

389

XII. Índice Alfabético, Remissivo e por Assunto...................................................

393

XIII.  Textos Legais e Normativos Citados neste Volume, não constantes  das
Coletâneas de Legislação Federal e Estadual de Ensino Fundamental e
Médio – CENP/SE..........................................................................................

405

9/4/2014 21:34:41

11852 miolo.indd 6

9/4/2014 21:34:41

-IAPRESENTAÇÃO
Dando prosseguimento aos trabalhos de sistematização da legislação de ensino, em vigor no Estado de São Paulo, de interesse da Pasta da Educação,
trazemos a público o volume LXXV da Coletânea de Legislação Estadual de Ensino Fundamental e Médio, que vem sendo editada desde 1975, destinada aos profissionais de
educação, dos quadros de pessoal desta Secretaria.
Procuramos, a exemplo do que vimos fazendo ao longo desses anos
todos, amealhar todo o acervo legal e normativo que regula e regulamenta as ações
de gestores, supervisores e docentes que atuam nos órgãos centrais e regionais, bem
como nas escolas públicas estaduais.
Agora institucionalizado, sob a denominação de Grupo de Legislação
Educacional, integrante da Chefia de Gabinete da Secretaria da Educação, ex vi do disposto no Decreto nº 57.141, de 18 de julho de 2011, o Grupo Técnico de Recursos Legais
agregou novos educadores, com experiência em direção de escola, em supervisão de
ensino, na docência ou em cargos de confiança, nos órgãos centrais da Pasta, o que lhes
confere qualificação para desempenhar as atribuições que lhes foram definidas.
Esperamos atender às expectativas de todos aqueles que diariamente se valem da legislação de ensino, na busca da norma ou do procedimento aplicável
aos casos concretos que têm pela frente, e, também, para fundamentar suas ações
informadas pelo princípio da legalidade.
As sugestões, críticas e contribuições serão sempre bem recebidas
pelo GLED, para aprimorar e aperfeiçoar seu trabalho.
agradecimentos.

A todos os profissionais de educação que nos têm prestigiado nossos

LESLIE MARIA JOSÉ DA SILVA RAMA
Diretora do Grupo de Legislação Educacional
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LEI COMPLEMENTAR Nº 1.196, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013
Altera a Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, e a Lei Complementar nº 180,
de 12 de maio de 1978
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei complementar:
Artigo 1º - Os dispositivos adiante enumerados da Lei nº 10.261, de 28 de
outubro de 1968, passam a vigorar com a seguinte redação:
I - o caput do artigo 191:
“Artigo 191 - Ao funcionário que, por motivo de saúde, estiver impossibilitado para o exercício do cargo, será concedida licença até o máximo de 4 (quatro)
anos, com vencimento ou remuneração.” (NR);
II - o artigo 193:
“Artigo 193 - A licença para tratamento de saúde dependerá de inspeção
médica oficial e poderá ser concedida:
I - a pedido do funcionário;
II - ex officio.
§ 1º - A inspeção médica de que trata o caput deste artigo poderá ser
dispensada, a critério do órgão oficial, quando a análise documental for suficiente para
comprovar a incapacidade laboral, observado o estabelecido em decreto.
§ 2º - A licença ex officio de que trata o inciso II deste artigo será concedida por decisão do órgão oficial:
1 - quando as condições de saúde do funcionário assim o determinarem;
2 - a pedido do órgão de origem do funcionário.
§ 3º - O funcionário poderá ser dispensado da inspeção médica de que
trata o caput deste artigo em caso de licença para tratamento de saúde de curta duração, conforme estabelecido em decreto.” (NR);
III - o caput e o inciso I do artigo 198, alterado pela Lei Complementar nº
1.054, de 7 de julho de 2008:
“Artigo 198 - À funcionária gestante será concedida licença de 180 (cento
e oitenta) dias com vencimento ou remuneração, observado o seguinte:
I - a licença poderá ser concedida a partir da 32ª (trigésima segunda)
semana de gestação, mediante documentação médica que comprove a gravidez e a
respectiva idade gestacional;” (NR).
Artigo 2º - O parágrafo único do artigo 202 da Lei Complementar n° 180,
de 12 de maio de 1978, na redação dada pela Lei Complementar nº 1.123, de 1° de
julho de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 202 - ...............................................................................................
Parágrafo único - Na impossibilidade técnica de realização dos exames
médicos de que trata o caput deste artigo por órgãos ou entidades oficiais regionalizados ou de instituições conveniadas, fica o Poder Público autorizado a credenciar profissionais para a execução, nos termos da lei, de perícias e exames médicos, na forma e
limites a serem estabelecidos em decreto.” (NR)
cação.

Artigo 3º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publi-
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Palácio dos Bandeirantes, aos 27 de fevereiro de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 27 de fevereiro de 2013.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 180/78 à pág. do vol.
Lei Complementar nº 1.054 à pág. 30 do vol. LXVI;
Lei Complementar nº 1.123/10 à pág.21 do vol. LXX;
Lei nº 10.261/68 à pág. 358 do vol. LV.

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.199, DE 22 DE MAIO DE 2013
Altera as leis complementares que especifica, e dá providências correlatas
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo decreta
e eu promulgo a seguinte lei complementar:
Artigo 1º - Os dispositivos adiante indicados passam a vigorar com a seguinte redação:
I - o parágrafo único do artigo 4º da Lei Complementar nº 804, de 21
de dezembro de 1995, alterado pelo artigo 3º da Lei Complementar nº 887, de 19 de
dezembro de 2000:
“Artigo 4º - .................................................................................................
Parágrafo único - Será realizado, semestralmente, processo avaliatório
específico, de acordo com normas e critérios a serem estabelecidos em decreto, no
prazo de 90 (noventa) dias a contar da publicação desta lei complementar.” (NR);
II - o § 2º do artigo 4º da Lei Complementar nº 887, de 19 de dezembro
de 2000, alterado pelo inciso I do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.134, de 30 de
março de 2011:
“Artigo 4º - .................................................................................................
...................................................................................................................
§ 2º - O valor a ser percebido nos termos deste artigo não poderá exceder ao equivalente a 550 (quinhentas e cinquenta) quotas a que se refere o artigo 16
da Lei Complementar nº 1.059, de 18 de setembro de 2008, referente ao mês de competência de seu pagamento, observada a jornada de trabalho do servidor, na seguinte
conformidade:
1 - até 59% (cinquenta e nove por cento), para as atividades diretas de
orientação e atendimento ao usuário dos serviços, bem como para as que demandam
ações de apoio complementar às primeiras;
2 - até 100% (cem por cento), para as atividades de supervisão.” (NR);
III - o caput e o § 1º do artigo 5º da Lei Complementar nº 952, de 19 de
dezembro de 2003, com a redação alterada pela alínea “b” do inciso IV do artigo 32 da
Lei Complementar nº 1.122, de 30 de junho de 2010:
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“Artigo 5º - O valor do Prêmio de Incentivo à Qualidade – PIQ, devido aos
servidores que vierem a se aposentar a partir da publicação desta lei complementar,
será calculado mediante a aplicação do percentual de 75% (setenta e cinco por cento)
da média dos percentuais correspondentes às avaliações relativas aos períodos avaliatórios ocorridos nos 60 (sessenta) meses anteriores à aposentadoria, sobre a importância e o percentual do grupo a que pertencer o cargo efetivo ou a função-atividade
de natureza permanente em que se der a aposentadoria, previstos no artigo 3º da Lei
Complementar nº 804, de 21 de dezembro de 1995, alterado pela Lei Complementar
nº 831, de 1º de outubro de 1997.
§ 1º - Para o servidor que ingresse ou passe a ter efetivo exercício na
Secretaria da Fazenda, as avaliações relativas aos períodos avaliatórios, para os fins e
nos termos previstos no caput deste artigo, serão as imediatamente anteriores à data
da aposentadoria.” (NR);
IV - da Lei Complementar nº 996, de 23 de maio de 2006:
a) o § 4º do artigo 7º:
“Artigo 7º - .................................................................................................
...................................................................................................................
§ 4º - Os atos decorrentes do cumprimento do período de estágio probatório deverão ser publicados pela autoridade competente, na seguinte conformidade:
1 - os de exoneração do cargo, até o primeiro dia útil subsequente ao
encerramento do estágio probatório;
2 - os de confirmação no cargo, até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após
o término do estágio.” (NR);
b) o artigo 12, alterado pelo inciso II do artigo 2º da Lei Complementar nº
1.181, de 6 de julho de 2012:
“Artigo 12 - As funções de coordenação e direção de unidades que venham a ser caracterizadas como atividades específicas da carreira de que trata esta lei
complementar serão retribuídas com gratificação pro labore, calculada mediante aplicação de percentuais sobre o valor do vencimento da classe de Especialista Ambiental
I, acrescido, quando for o caso, do adicional por tempo de serviço e da sexta-parte dos
vencimentos, na seguinte conformidade:
Denominação da Função

Percentuais

Coordenador

15%

Diretor Técnico de Departamento

12%

Diretor Técnico de Centro

10%.

§ 1º - Para o fim previsto neste artigo, a identificação das funções, as
respectivas quantidades e unidades a que se destinam serão estabelecidas em decreto,
mediante proposta da Secretaria do Meio Ambiente.
§ 2º - O Especialista Ambiental designado para o exercício das funções
previstas no caput deste artigo não perderá o direito à gratificação pro labore quando
se afastar em virtude de férias, licença-prêmio, gala, nojo, júri, licença para tratamento
de saúde, faltas abonadas, serviços obrigatórios por lei e outros afastamentos que a
legislação considere como de efetivo exercício para todos os efeitos legais.
§ 3º - O substituto fará jus à gratificação pro labore atribuída à respectiva
função durante o tempo em que a desempenhar.
§ 4º - A gratificação pro labore a que se refere o caput deste artigo será
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computada para fins de décimo terceiro salário, de férias e do acréscimo de 1/3(um
terço) de férias.” (NR);
V - da Lei Complementar nº 1.034, de 4 de janeiro de 2008:
a) o artigo 6º:
“Artigo 6º - Os servidores ocupantes dos cargos de que trata o inciso I do
artigo 5º desta lei complementar poderão ser designados para exercer suas atribuições
em órgãos da Administração Direta e Autárquica do Estado, por resolução do Secretário
de Gestão Pública.” (NR);
b) o artigo 8º, alterado pela alínea “a” do inciso V do artigo 32 da Lei
Complementar nº 1.122, de 30 de junho de 2010, pelo inciso VI do artigo 1º da Lei
Complementar nº 1.123, de 1º de julho de 2010, e pelo artigo 2º da Lei Complementar
nº 1.169, de 9 de janeiro de 2012:
“Artigo 8º - O ingresso nas carreiras instituídas pelo artigo 1º desta lei
complementar dar-se-á na classe inicial, mediante concurso público, a ser realizado
em 3 (três) ou 2 (duas) etapas sucessivas, de acordo com os critérios estabelecidos na
instrução especial que rege o concurso,na seguinte conformidade:
I - de provas, títulos, e curso específico de formação, sendo as 1ª e 3ª
etapas em caráter eliminatório e a 2ª etapa classificatória; ou
II - de provas e títulos, sendo a 1ª etapa em caráter eliminatório e a 2ª
etapa classificatória.
§ 1º - Se o concurso for de provas, títulos e curso específico de formação,
nos termos do inciso I deste artigo, o curso terá a duração máxima de 6 (seis) meses e
será realizado na forma a ser disciplinada na instrução especial que rege cada concurso.
§ 2º - Durante o período do curso específico de formação a que se refere o § 1º deste artigo, o candidato fará jus a bolsa de estudos mensal, correspondente
a 75% (setenta e cinco por cento) do valor dos vencimentos atribuídos à Classe I,
Nível 1.
§ 3º - O candidato servidor público estadual poderá ser afastado do exercício das atribuições de seu cargo ou da função-atividade que exerce, durante o período do curso específico de formação, sem prejuízo das demais vantagens do cargo ou da
função-atividade, sendo-lhe facultado optar pela respectiva retribuição.
§ 4º - Para os servidores afastados nos termos do § 3º deste artigo, ficam
mantidas as contribuições previdenciárias e de assistência médica, incidentes sobre a
retribuição do cargo de que é titular ou da função-atividade de que é ocupante.
§ 5º - Se o concurso for de provas e títulos, nos termos do inciso II deste
artigo, os Especialistas em Políticas Públicas e os Analistas em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas, quando entrarem em exercício, poderão ser convocados para
participação em curso especial que terá carga horária mínima de 60 (sessenta) horas e
máxima de 260 (duzentas e sessenta) horas, na forma a ser disciplinada em resolução
dos Secretários de Gestão Pública, da Fazenda e de Planejamento e Desenvolvimento
Regional.” (NR);
c) o item “1” do § 1º do artigo 9º:
“Artigo 9º - .................................................................................................
§ 1º - ..........................................................................................................
1 - pela Comissão Técnica da Carreira de Especialista em Políticas Públicas - CEPP, a que se refere o artigo 20 desta lei complementar, em conjunto com o órgão
setorial de recursos humanos da Secretaria de Gestão Pública e, se for o caso, com o do
órgão ou entidade em que o Especialista em Políticas Públicas I esteja exercendo suas
atribuições, bem como com as chefias imediata e mediata;” (NR);
d) o § 4º do artigo 10:
26
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“Artigo 10 - .................................................................................................
...................................................................................................................
§ 4º - Os atos decorrentes do cumprimento do período de estágio probatório deverão ser publicados pela autoridade competente, na seguinte conformidade:
1 - os de exoneração do cargo, até o primeiro dia útil subsequente ao
encerramento do estágio probatório;
2 - os de confirmação no cargo, até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após
o término do estágio.” (NR);
e) o artigo 14, alterado pela alínea “b” do inciso V do artigo 32 da Lei
Complementar nº 1.122, de 30 de junho de 2010:
“Artigo 14 - A retribuição pecuniária dos servidores integrantes da carreira de Especialista em Políticas Públicas e de Analista em Planejamento, Orçamento
e Finanças Públicas compreende vencimento, cujos valores são fixados nos Anexos I e
II, e as vantagens pecuniárias previstas em lei, excetuadas as gratificações e os prêmios
que sejam específicos das áreas em que vierem a atuar.” (NR);
f) o artigo 15:
“Artigo 15 - O servidor integrante da carreira de Especialista em Políticas
Públicas e de Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas que vier a ser
nomeado ou designado para exercer os cargos de provimento em comissão referidos
no § 1º deste artigo, regidos pela Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de
2008, e pela Lei Complementar nº 1.122, de 30 de junho de 2010, poderá optar pelos
vencimentos do cargo de que é titular.
§ 1º - Na hipótese da opção de que trata o caput deste artigo, o servidor
fará jus a gratificação pro labore calculada mediante a aplicação de percentuais incidentes sobre o valor correspondente ao vencimento da Classe I, Nível 1, da carreira
de Especialista em Políticas Públicas e de Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas, acrescido, quando for o caso, do adicional por tempo de serviço e da
sexta-parte dos vencimentos, na seguinte conformidade:
LEI COMPLEMENTAR Nº

DENOMINAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO

PERCENTUAL

1.080, de 17 de
dezembro de 2008

Coordenador
Diretor Técnico III

15%

Coordenador da Fazenda Estadual

15%

Contador Geral da Fazenda Estadual

12%

Diretor Técnico de Departamento da
Fazenda Estadual

12%

Diretor Técnico de Divisão da Fazenda
Estadual

10%

Diretor Técnico de Divisão Contábil

10%

1.122, de 30 de junho de
2010

12%

§ 2º - A opção a que se refere o caput deste artigo somente será possível
quando a nomeação ou designação se der para o exercício de atribuições relacionadas
às atividades referidas nos artigos 2º e 3º desta lei complementar.
§ 3º - O servidor que fizer uso da opção de que trata o caput deste artigo
não perderá o direito à gratificação pro labore quando se afastar em virtude de férias,
licença-prêmio, gala, nojo, júri, licença para tratamento de saúde, faltas abonadas, ser27
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viços obrigatórios por lei e outros afastamentos que a legislação considere como de
efetivo exercício para todos os efeitos legais.
§ 4º - Na hipótese de o substituto de unidade de coordenação ou direção
técnica ser integrante da carreira de Especialista em Políticas Públicas e de Analista em
Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas, poderá fazer uso da opção de que trata
o caput deste artigo, durante o tempo em que desempenhar a substituição, observado
o disposto no § 2º deste artigo.
§ 5º - A gratificação pro labore a que se refere o § 1º deste artigo será
computada para fins de décimo terceiro salário, de férias e do acréscimo de 1/3 (um
terço) de férias.
§ 6º - Na hipótese da opção de que tratam o caput e o § 4º deste artigo,
fica vedada a percepção de prêmio e gratificações específicos pelo exercício ou local de
trabalho do cargo em comissão para o qual o servidor tenha sido nomeado ou designado, excetuada a gratificação a título de representação a que se refere o inciso III do
artigo 135 da Lei nº 10.  261, de 28 de outubro de 1968.” (NR);
VI - o artigo 9º da Lei Complementar nº 1.058, de 16 de setembro de
2008, alterado pelo inciso I do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.162, de 26 de dezembro de 2011:
“Artigo 9º - O ingresso nas carreiras a que se refere o inciso I do artigo
5º desta lei complementar dar-se-á na classe inicial, mediante aprovação em concurso
público de provas ou de provas e títulos, observados os requisitos mínimos de preenchimento previstos nesta lei complementar, e os critérios estabelecidos na instrução
especial que rege o concurso.
§ 1º - Os admitidos para o emprego de Analista em Gestão Previdenciária
poderão ser convocados para participação em curso especial que terá carga horária mínima de 60 (sessenta) horas, na forma a ser disciplinada por ato do Diretor Presidente
da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV.
§ 2º - As competências comportamentais do empregado durante o curso
a que se refere o § 1º deste artigo, também serão consideradas para fins da avaliação
do período de experiência.” (NR);
VII - da Lei Complementar nº 1.059, de 18 de setembro de 2008:
a) o artigo 5º:
“Artigo 5º - O provimento no cargo de Agente Fiscal de Rendas será precedido de concurso público de habilitação, de provas ou de provas e títulos, de acordo
com os critérios estabelecidos no edital que rege o concurso, devendo o candidato:
I - ter concluído graduação em nível superior reconhecido oficialmente,
em uma das seguintes áreas:
a) Ciências Jurídicas e Sociais ou Direito;
b) Ciências Econômicas;
c) Ciências Contábeis e Atuariais;
d) Administração Pública ou de Empresas;
e) Engenharia;
f) Ciência da Computação ou Processamento de Dados;
g) outras, a critério do Secretário da Fazenda;
II - estar em dia com as obrigações militares;
III - gozar de sanidade física e mental;
IV - estar no gozo dos direitos políticos;
V - não possuir antecedentes criminais ou civis incompatíveis com o ingresso na carreira;
28
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VI - atender a outros requisitos que vierem a ser fixados no edital de
abertura de inscrições.
Parágrafo único - Os Agentes Fiscais de Rendas, quando entrarem em
exercício, poderão ser convocados para participação em curso especial que terá carga
horária mínima de 60 (sessenta) horas e máxima de 260 (duzentas e sessenta) horas, na
forma a ser disciplinada em resolução do Secretário da Fazenda.” (NR);
b) o artigo 7º:
“Artigo 7º - A nomeação para o cargo de Agente Fiscal de Rendas far-se-á
em caráter de estágio probatório, que se estenderá pelo período de 3 (três) anos de
efetivo exercício, durante o qual o servidor terá avaliado seu desempenho, bem como
será verificado o preenchimento dos seguintes requisitos:
I - adequação e capacidade para o exercício do cargo;
II - compatibilidade da conduta profissional com o exercício do cargo.
§ 1º - O período de estágio probatório será acompanhado por Comissão
Especial de Avaliação de Desempenho constituída para esse fim, em conjunto com o
órgão setorial de recursos humanos e os superiores imediato e mediato do Agente
Fiscal de Rendas, que deverão:
1 - propiciar condições para sua adaptação ao ambiente de trabalho;
2 - orientá-lo, no que couber, no desempenho de suas atribuições, verificando o seu grau de ajustamento ao cargo e a necessidade de ser submetido a programa de treinamento.
§ 2º - No decorrer do estágio probatório, o Agente Fiscal e Rendas será
submetido a avaliações periódicas, destinadas a aferir seu desempenho, realizadas pelo
órgão setorial de recursos humanos, com base em critérios estabelecidos em decreto.
§ 3º - A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho será composta por
7 (sete) membros titulares e respectivos suplentes, indicados na seguinte conformidade:
1 - pelo Coordenador da Administração Tributária: 5 (cinco) membros
titulares, dentre os quais o presidente, e respectivos suplentes; e
2 - pelo dirigente do órgão setorial de recursos humanos da Secretaria da
Fazenda: 2 (dois) membros titulares e respectivos suplentes.
§ 4º - Os integrantes da Comissão Especial de Avaliação de Desempenho,
de que trata o § 3º deste artigo, serão designados por resolução do Secretário da Fazenda.” (NR);
c) o artigo 8º:
“Artigo 8º - Decorridos 30 (trinta) meses do período de estágio probatório, o órgão setorial de recursos humanos da Secretaria da Fazenda e a Comissão
Especial de Avaliação de Desempenho deverão, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar
relatório circunstanciado com proposta fundamentada de confirmação ou não no cargo
de Agente Fiscal de Rendas.
§ 1º - A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho poderá requisitar informações ou investigações suplementares para subsidiar a proposta de confirmação ou de exoneração do Agente Fiscal de Rendas.
§ 2º - Na hipótese de ser proposta a exoneração, o Agente Fiscal de Rendas será imediatamente cientificado pela Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, que abrirá prazo de 10 (dez) dias, para o exercício do direito de defesa do servidor,
que poderá ser exercido pessoalmente ou por intermédio de procurador legalmente
habilitado, e decidirá pela maioria absoluta de seus membros.
§ 3º - A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho encaminhará
ao Secretário da Fazenda, para decisão final, proposta de confirmação no cargo ou de
exoneração do Agente Fiscal de Rendas.
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§ 4º - Os atos decorrentes do cumprimento do período de estágio probatório deverão ser publicados pela autoridade competente, na seguinte conformidade:
1 - os de exoneração do cargo, até o primeiro dia útil subsequente ao
encerramento do estágio probatório;
2 - os de confirmação no cargo, até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após
o término do estágio” (NR);
d) o artigo 9º:
“Artigo 9º - Durante o estágio probatório e antes de decorridos os 30
(trinta) meses referidos no artigo 8º desta lei complementar, o Agente Fiscal de Rendas
poderá ser exonerado com base no interesse do serviço público, a qualquer momento,
nos casos de:
I - inassiduidade;
II - ineficiência;
III - indisciplina;
IV - insubordinação;
V - inaptidão comprovada;
VI - falta de dedicação ao serviço;
VII - falta de responsabilidade;
VIII - má conduta.
§ 1º - Ocorrendo qualquer das situações previstas neste artigo, o superior imediato do Agente Fiscal de Rendas deverá representar ao órgão setorial de recursos humanos, que cientificará o servidor para apresentação de defesa, no prazo de
5 (cinco) dias.
§ 2º - A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho decidirá sobre o
recurso pela maioria absoluta de seus membros.
§ 3º - Confirmada a imputação de que trata o § 1º deste artigo, os procedimentos do processo para exoneração deverão ser obrigatoriamente ultimados no
prazo de 30 (trinta) dias.” (NR);
e) o artigo 10:
“Artigo 10 - Durante o período do estágio probatório, o Agente Fiscal de
Rendas não poderá ser afastado do seu cargo, exceto nos casos previstos:
I - na Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968:
a) artigos 68 e 69, pelo prazo máximo 120 (cento e vinte) dias, contínuos
ou não, durante o exercício;
b) artigo 72;
c) artigo 78, inciso XVI, com a redação dada pela Lei Complementar nº
1.054, de 7 de julho de 2008;
d) artigo 181, incisos I a V, e VIII ;
II - no § 1º do artigo 125 da Constituição do Estado;
III - quando nomeado ou designado para o exercício de cargo em comissão ou função em confiança no âmbito da Secretaria da Fazenda.
§ 1º - Fica suspensa, para efeito de estágio probatório, a contagem de
tempo dos períodos de afastamentos referidos neste artigo, excetuadas as hipóteses
previstas na alínea “a” do inciso I e no inciso III, ambos deste artigo.
§ 2º - Compete ao superior imediato controlar o período de afastamento
previsto na alínea “a” do inciso I deste artigo.
§ 3º - O afastamento a que se refere a alínea “a” do inciso I deste artigo,
poderá ocorrer por período superior a 120 (cento e vinte) dias, mediante prévia anuência
do Coordenador da Administração Tributária, considerado o interesse da Administração
Tributária.
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§ 4º - Na hipótese prevista no § 3º deste artigo, a contagem de tempo
do período que exceder a 120 (cento e vinte) dias fica suspensa para fins de estágio
probatório.” (NR);
f) os §§ 4º e 5º do artigo 17:
“Artigo 17 - .................................................................................................
...................................................................................................................
§ 4º - Ao Agente Fiscal de Rendas, quando no exercício da fiscalização
direta de tributos, será atribuído por dia de afastamento:
1 - a que se refere o § 3º deste artigo, excetuadas as viagens e serviços
especiais e de relevância, o equivalente a 1/30 (um trinta avos) do limite previsto no §
1º deste artigo;
2 - em virtude de viagens e serviços especiais e de relevância, a pontuação prevista em resolução do Secretário da Fazenda.
§ 5º - Ao Agente Fiscal de Rendas afastado para o exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, quando permitido nos termos da legislação
optar pela remuneração de seu cargo efetivo, e ao afastado nos termos da Lei Complementar nº 343, de 6 de janeiro de 1984, será devido mensalmente, durante o período
de afastamento, o prêmio de produtividade nos limites máximos de que trata este artigo, na seguinte conformidade:
1 - ...............................................................................................................
2 - ..........................................................................................” (NR);
g) vetado;
h) o § 3º do artigo 24, alterado pelo inciso VII do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.123, de 1º de julho de 2010:
“Artigo 24 - .................................................................................................
...................................................................................................................
§ 3º - Interromper-se-á o interstício quando o servidor estiver afastado
de seu cargo para ter exercício em outro cargo, função-atividade ou função de natureza
diversa, exceto quando se tratar de:
1 - nomeação para cargo de provimento em comissão na Secretaria da
Fazenda;
2 - designação:
a) como substituto ou para responder por cargo vago de provimento em
comissão na Secretaria da Fazenda;
b) para função de serviço público retribuída mediante pro labore, nos
termos do artigo 28 da Lei nº 10.168, de 10 de julho de 1968, na Secretaria da Fazenda;
e
c) para exercer as funções retribuídas mediante pro labore, a que se refere o artigo 18 desta lei complementar;
3 - afastamento nos termos:
a) do § 1º do artigo 125 da Constituição do Estado;
b) dos artigos 68 e 69 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, sem
prejuízo dos vencimentos;
c) dos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968;
d) da Lei Complementar nº 367, de 14 de dezembro de 1984, alterada
pelo artigo 3º da Lei Complementar nº 1.054, de 7 de julho de 2008.” (NR);
i) o artigo 25:
“Artigo 25 - A promoção por merecimento far-se-á mediante a avaliação
de títulos e trabalhos, na forma a ser regulamentada em decreto.” (NR);
j) vetado;
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VIII - da Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008:
a) o § 4º do artigo 8º:
“Artigo 8º - .................................................................................................
...................................................................................................................
§ 4º - Os atos decorrentes do cumprimento do período de estágio probatório deverão
ser publicados pela autoridade competente, na seguinte conformidade:
1 - os de exoneração do cargo, até o primeiro dia útil subsequente ao
encerramento do estágio probatório;
2 - os de confirmação no cargo, até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após
o término do estágio.” (NR);
b) o artigo 2-A das Disposições Transitórias, acrescido pelo inciso II do
artigo 2º da Lei Complementar nº 1.123, de 1º de julho de 2010:
“Disposições Transitórias
.................................................................................................................
...Artigo 2-A - Nos processos de progressão relativos aos exercícios de 2009 e 2010,
observado o disposto no artigo 23 desta lei complementar, fica dispensado o interstício
de 2 (dois) anos no mesmo grau para os servidores que, em 30 de setembro de 2008,
contassem com tempo de efetivo exercício superior a 3 (três) anos, no mesmo cargo ou
função-atividade, e tenham obtido resultado positivo no processo anual de avaliação.
Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no caput deste artigo, os servidores que
vierem a obter progressão no processo relativo ao exercício de 2009.” (NR);
IX - da Lei Complementar nº 1.122, de 30 de junho de 2010:
a) o § 5º do artigo 8º:
“Artigo 8º - .................................................................................................
...................................................................................................................
§ 5º - Os atos decorrentes do cumprimento do período de estágio probatório deverão ser publicados pela autoridade competente, na seguinte conformidade:
1 - os de exoneração do cargo, até o primeiro dia útil subsequente ao
encerramento do estágio probatório;
2 - os de confirmação no cargo, até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após
o término do estágio.” (NR);
b) o inciso II do artigo 29:
“Artigo 29 - .................................................................................................
...................................................................................................................
II - os cargos de Assistente de Administração e Controle do Erário, sendo:
a) os vagos, na data da publicação desta lei complementar;
b) os demais, nas vacâncias, a partir de 1º de maio de 2014.” (NR);
c) o artigo 4º:
“Artigo 4º - O ingresso nos cargos efetivos e das funções-atividades das
classes de que trata esta lei complementar far-se-á no padrão inicial da respectiva classe, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com os critérios estabelecidos na instrução especial que rege o concurso, obedecidos os seguintes
requisitos mínimos:
I - para a classe de nível intermediário: certificado de ensino médio ou
equivalente;
II - para a classe de nível universitário: diploma de graduação em curso de
nível superior em Ciências Contábeis.” (NR);
d) o § 2º do artigo 14:
“Artigo 14 - .................................................................................................
...................................................................................................................
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§ 2º - A gratificação a que se refere este artigo será considerada para
fins de determinação do décimo terceiro salário e do acréscimo de 1/3 (um terço) de
férias, e sobre ela incidirão as vantagens a que se referem os incisos I e II do artigo
13 desta lei complementar e os descontos previdenciários e de assistência médica
devidos.” (NR);
X - o caput do artigo 22 da Lei Complementar nº 1.157, de 3 de dezembro
de 2011:
“Artigo 22 - A GP será atribuída aos integrantes das classes de Médico,
em Jornada Básica de Trabalho Médico-Odontológica, e de Médico Sanitarista, em Jornada Médica Específica, quando designados para atuar como preceptor nos Programas
de Residência Médica oficiais, calculada mediante a aplicação dos coeficientes 7,00
(sete inteiros) e 8,40 (oito inteiros e quarenta centésimos), respectivamente, sobre o
valor da UBV, instituída pelo artigo 33 da Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008.” (NR);
XI - da Lei Complementar nº 1.162, de 26 de dezembro de 2011:
a) o artigo 6º:
“Artigo 6º - Ao empregado que ingresse na São Paulo Previdência - SPPREV, não submetido ao primeiro processo avaliatório específico a que se refere o artigo 8º desta lei complementar, fica assegurado o Prêmio de Incentivo à Qualidade
Previdenciária – PIQPREV, em valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do
percentual previsto para a respectiva classe.” (NR);
b) o artigo 8º:
“Artigo 8º - O PIQPREV será atribuído com base no resultado das atividades do empregado, aferido mediante processo avaliatório específico, realizado semestralmente, de acordo com normas e critérios a serem estabelecidos em decreto, mediante proposta do Diretor Presidente da SPPREV, ouvida a Secretaria de Gestão Pública.
Parágrafo único - O valor do PIQPREV corresponderá ao produto dos resultados obtidos
no processo avaliatório a que se refere o caput deste artigo pelo do cálculo efetuado
nos termos do artigo 7º desta lei Complementar.” (NR);
XII - o artigo único da Disposição Transitória da Lei Complementar nº
1.176, de 30 de maio de 2012:
“Disposição Transitória
Artigo único – Para fins de identificação das unidades, enquanto não for
editado o decreto a que se refere o artigo 8º, observar-se-á o disposto no item 1 do §
3º do artigo 1º, ambos desta lei complementar.” (NR).
Artigo 2º - Os dispositivos adiante relacionados ficam acrescentados na
seguinte conformidade:
I - o artigo 5º-A na Lei Complementar nº 804, de 21 de dezembro de
1995:
“Artigo 5º-A - Até que seja submetido ao primeiro processo avaliatório
específico a que se refere o artigo 4º desta lei complementar, ao servidor que ingresse
ou passe a ter exercício na Secretaria da Fazenda será concedido o Prêmio de Incentivo
à Qualidade - PIQ, em valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do percentual
previsto para a respectiva classe.”;
II - os incisos X e XI no artigo 26 da Lei Complementar nº 1.080, de 17 de
dezembro de 2008:
“Artigo 26 - .................................................................................................
...................................................................................................................
X - licenciado para tratamento de saúde, no limite de 45 (quarenta e cinco) dias por ano;
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XI - ausente em virtude de consulta ou sessão de tratamento de saúde,
nos termos da Lei Complementar nº 1.041, de 14 de abril de 2008.”;
III - os incisos X e XI no artigo 38 da Lei Complementar nº 1.157, de 3 de
dezembro de 2011:
“Artigo 38 - .................................................................................................
...................................................................................................................
X - licenciado para tratamento de saúde, no limite de 45 (quarenta e cinco) dias por ano, durante período de interstício mínimo para concorrer à progressão;
XI - ausente em virtude de consulta ou sessão de tratamento de saúde,
nos termos da Lei Complementar nº 1.041, de 14 de abril de 2008.”;
IV - o artigo 2º nas Disposições Transitórias da Lei Complementar nº
1.162, de 26 de dezembro de 2011, renumerando-se o artigo único como artigo 1º:
“Disposições Transitórias
...................................................................................................................
Artigo 2º - Até a realização do primeiro processo avaliatório, o PIQPREV
será pago aos empregados a que se refere o artigo 5º na proporção de 50% (cinquenta
por cento) do valor resultante da aplicação dos percentuais previstos no artigo 7º, ambos desta lei complementar.”.
Artigo 3º - O pagamento de indenização referente aos períodos de licença-prêmio a que se referem os dispositivos adiante relacionados dependerá da apresentação
de requerimento do servidor e, no caso de falecimento, da apresentação de alvará judicial:
I - artigo 3º da Lei Complementar nº 1.048, de 10 de junho de 2008;
II - artigo 43 da Lei Complementar nº 1.059, de 18 de setembro de 2008;
III - artigo 14 da Lei Complementar nº 1.079, de 17 de dezembro de 2008;
IV - artigo 14 da Lei Complementar nº 1.121, de 30 de junho de 2010.
Artigo 4º - Aos servidores que incorporaram à sua retribuição décimos da
Gratificação pelo Desempenho de Atividades no POUPATEMPO - GDAP, com fundamento no artigo 18 da Lei Complementar nº 847, de 16 de julho de 1998, em coeficiente definido no inciso III do artigo 12 da referida lei complementar, em sua redação original,
terão esses décimos calculados mediante a aplicação do coeficiente 6,37 (seis inteiros
e trinta e sete centésimos) sobre a Unidade Básica de Valor – UBV, instituída pelo artigo
33 da Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008.
Artigo 5º - Os subanexos, anexos e tabelas a seguir relacionados passam
a vigorar na conformidade desta lei complementar:
I - o Anexo VI - Subanexo 5 – Escala de Vencimentos – Nível Universitário –
Estrutura de Vencimentos I, da Lei Complementar nº 1.157, de 2 de dezembro de 2011;
II - o Anexo IX - da Lei Complementar nº 1.157, de 2 de dezembro de 2011;
III - o Anexo I - Tabela C – Empregos Públicos em Confiança, da Lei Complementar nº 1.162, de 26 de dezembro de 2011.
Artigo 6º - O prazo para extinção dos empregos públicos em confiança a
que se referem a alínea “b” do inciso I, a alínea “b” do inciso II e a alínea “b” do inciso
III do artigo 21 da Lei Complementar nº 1.058, de 16 de setembro de 2008, fica prorrogado por mais 1 (um) ano a contar das datas nelas previstas.
Artigo 7º - Fica vedada a percepção cumulativa de vantagens pecuniárias
de mesma natureza ou específicas por área de atuação e, em especial, das vantagens
concedidas sob o título de:
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I - Prêmio de Incentivo, instituído pela Lei nº 8.975, de 25 de novembro
de 1994, e alterações posteriores;
II - Prêmio de Incentivo à Qualidade – PIQ, instituído pela Lei Complementar nº 804, de 21 de dezembro de 1995, e alterações posteriores;
III - Prêmio de Incentivo à Produtividade, instituído pela Lei nº 9.352, de
30 de abril de 1996, alterada pela Lei nº 11.003, de 21 de dezembro de 2001;
IV - Prêmio de Produtividade, instituído pela Lei nº 10.154, de 29 de dezembro de 1998, alterada pela Lei nº 10.438, de 20 de dezembro de 1999;
V - Prêmio de Incentivo à Produtividade e Qualidade - PIPQ, instituído
pela Lei Complementar nº 907, de 21 de dezembro de 2001, e alterações posteriores;
VI - Prêmio de Incentivo à Produtividade - PIP, instituído pelo artigo
31 da Lei Complementar nº 919, de 23 de maio de 2002, e alterações posteriores;
VII - Gratificação pelo Desempenho e Apoio à Atividade Médico Pericial – GDAMP, instituída pela Lei Complementar nº 1.104, de 17 de março de 2010;
VIII - Gratificação por Atividades de Pagamentos Especiais – GAPE, instituída pelo artigo 22 da Lei nº 14.016, de 12 de abril de 2010;
IX - Gratificação pelo Desempenho e Apoio à Assistência Médica ao Servidor Público Estadual – GDAMSPE, instituída pela Lei nº 14.169, de 30 de junho de 2010.
X - Prêmio de Desempenho Individual – PDI, instituído pela Lei Complementar nº 1.158, de 2 de dezembro de 2011.
Artigo 8º - vetado.
Artigo 9º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei complementar
correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Artigo 10 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos às datas adiante mencionadas, em relação aos dispositivos que seguem:
I - a partir de 1º de outubro de 2008: a alínea “f” do inciso VII e a alínea
“b” do inciso VIII, todas do artigo 1º, o inciso II do artigo 2º e o artigo 4º;
II - a partir de 1º de junho de 2010: o inciso II e a alínea “b” do inciso IX,
ambos do artigo 1º;
III - a partir de 1º de julho de 2011: o inciso X do artigo 1º, o inciso III do
artigo 2º e os incisos I e II do artigo 5º;
IV - a partir de 1º de agosto de 2011: os incisos VI e XI do artigo 1º, inciso
IV do artigo 2º e o inciso III do artigo 5º;
V - a partir de 1º de junho de 2012: o inciso XII do artigo 1º;
VI - a partir do término do período avaliatório em andamento na data da
publicação desta lei complementar: os incisos I e III do artigo 1º;
VII - a partir do 1º dia do mês subsequente à data da publicação desta lei
complementar: o inciso I do artigo 2º.
Palácio dos Bandeirantes, 22 de maio de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 22 de maio de 2013
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Anexo VI
a que se referem os artigos 2º, II, e 64,II, da Lei Complementar nº 1.157, de 2 de
dezembro de 2011.
VIGÊNCIA 1º/7/2012
Subanexo 5
ESCALA DE VENCIMENTOS - NÍVEL UNIVERSITÁRIO
ESTRUTURA DE VENCIMENTOS I
TABELA I - 24 HORAS SEMANAIS
REF/
GRAU

A

B

C

1

841,28

883,34

927,51

D

E

F

G

H

I

J

973,88 1.022,58 1.073,71 1.127,39 1.183,76 1.242,95 1.305,10

2

1.211,44 1.272,01 1.335,61 1.402,39 1.472,51 1.546,14 1.623,44 1.704,62 1.789,85 1.879,34

3

1.744,47 1.831,70 1.923,28 2.019,44 2.120,42 2.226,44 2.337,76 2.454,65 2.577,38 2.706,25

TABELA II - 20 HORAS SEMANAIS
REF/
GRAU

A

B

C

D

E

F

G

1

701,06

736,12

772,92

811,57

852,15

894,76

939,49

H

I

J

986,47 1.035,79 1.087,58

2

1.009,53 1.060,01 1.113,01 1.168,66 1.227,09 1.288,45 1.352,87 1.420,51 1.491,54 1.566,12

3

1.453,73 1.526,41 1.602,73 1.682,87 1.767,01 1.855,36 1.948,13 2.045,54 2.147,82 2.255,21

TABELA III - 12 HORAS SEMANAIS
REF/
GRAU

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

420,64

441,67

463,75

486,94

511,29

536,85

563,70

591,88

621,47

652,55

2

605,72

636,01

667,81

701,20

736,26

773,07

811,72

852,31

894,92

939,67

3

872,24

915,85

961,64 1.009,72 1.060,21 1.113,22 1.168,88 1.227,32 1.288,69 1.353,12
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Anexo IX
a que se refere o artigo 24, II, da Lei Complementar nº 1157 de 2 de dezembro de 2011.
VIGÊNCIA 1º/7/2011
COEFICIENTE

DENOMINAÇÃO

GEAH

GEAPE

GEER

Agente de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica I a IV

-

-

2,64

Agente de Saneamento

-

-

2,80

Agente de Saúde

0,61

-

2,44

Agente Técnico de Assistência à Saúde

1,05

2,10

4,20

Agente Técnico de Saúde

0,91

-

3,64

Assistente Técnico de Ações em Vigilância I

-

-

2,52

Assistente Técnico de Ações em Vigilância II

-

-

2,52

Assistente Técnico de Ações em Vigilância III

-

-

2,52

Assistente Técnico de Coordenador de Saúde

-

-

2,52

Assistente Técnico de Pesquisa Científica e Tecnológica I a VI

-

-

3,88

Assistente Técnico de Planejamento de Ações de Saúde I

-

-

2,52

Assistente Técnico de Planejamento de Ações de Saúde II

-

-

2,52

Assistente Técnico de Planejamento de Ações de Saúde III

-

-

2,52

Assistente Técnico de Saúde I

0,63

-

2,52

Assistente Técnico de Saúde II

0,63

-

2,52

Assistente Técnico de Saúde III

0,63

-

2,52

Auxiliar de Análises Clínicas

-

-

3,20

Auxiliar de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica I a IV

-

-

2,24

Auxiliar de Enfermagem

0,91

-

3,64

Auxiliar de Laboratório

0,61

-

2,44

Auxiliar de Radiologia

0,61

-

2,44

Auxiliar de Saúde

0,70

-

2,80

Chefe de Saúde I

0,80

-

3,20

Chefe de Saúde II

1,05

-

4,20

Cirurgião Dentista

2,03

4,06

8,12

Cirurgião Dentista Sanitarista Inspetor

-

-

8,12

Coordenador de Saúde

-

-

2,52

Desinsetizador

-

-

3,20

Diretor Técnico de Saúde I

0,63

-

2,52

Diretor Técnico de Saúde II

0,63

-

2,52
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Diretor Técnico de Saúde III

-

-

2,52

Encarregado de Saúde I

0,80

-

3,20

Encarregado de Saúde II

1,05

-

4,20

Enfermeiro

1,40

2,80

5,60

Enfermeiro do Trabalho

-

2,80

5,60

Enfermeiro Inspetor de Saúde Pública

-

-

5,60

Engenheiro I a VI

-

-

3,88

Engenheiro Sanitarista Assistente

-

-

4,20

Médico

2,03

4,06

8,12

Médico Inspetor

-

-

8,12

Médico Sanitarista

3,27

6,54

13,08

Médico Veterinário

-

4,06

8,12

Médico Veterinário Supervisor

-

-

8,12

Motorista de Ambulância

-

-

2,80

Oficial de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica I a IV

-

-

2,24

Oficial de Saúde

0,61

-

2,44

Supervisor de Área Hospitalar

0,80

-

3,20

Supervisor de Divisão Hospitalar

0,63

-

2,52

Supervisor de Equipe Técnica de Saúde

1,40

-

5,60

Supervisor de Saneamento

-

-

3,20

Supervisor de Saúde

1,05

-

4,20

Supervisor de Seção Hospitalar

1,40

-

5,60

Supervisor de Serviço Hospitalar

0,63

-

2,52

Supervisor de Setor Hospitalar

1,40

-

5,60

Técnico de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica I a IV

-

-

2,96

Técnico de Enfermagem

0,91

-

3,64

Técnico de Laboratório

0,80

-

3,20

Técnico de Radiologia

0,80

-

3,20

Tecnólogo em Radiologia

1,41

2,82

5,64
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Anexo I
a que se refere o artigo 4º, da Lei Complementar nº 1162, de 26 de dezembro de
2011.
TABELA C - Empregos Públicos em Confiança
Denominação

Referência

Salário

Diretor Presidente

7

14.800,00

Diretor Vice-Presidente

6

12.869,55

5

11.840,00

Assessor Técnico Previdenciário

4

8.122,66

Assistente Técnico Previdenciário II

3

5.649,76

Assistente Técnico Previdenciário I

2

3.810,20

Assistente Previdenciário

1

2.102,18

Diretor de Administração e Finanças
Diretor de Benefícios - Servidores Públicos
Diretor de Benefícios – Militares
Diretor de Relacionamento com o Segurado

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Estadual à pág. 29 do vol. XXVI;
Lei Complementar nº 343/84 à pág. 35 do vol. XVII;
Lei Complementar nº 367/84 à pág. 60 do vol. XVIII;
Lei Complementar nº 847/98 à pág. 27 do vol. XLVI;
Lei Complementar nº 1.041/08 à pág. 31 do vol. LXV;
Lei Complementar nº 1.048/08 à pág. 35 do vol. XL;
Lei Complementar nº 1.054/08 à pág. 30 do vol. LXVI;
Lei Complementar nº 1.058/08 à pág. 33 do vol. LXVI;
Lei Complementar nº 1.079/08 à pág. 41 do vol. LXVIII;
Lei Complementar nº 1.080/08 à pág. 29 do vol. LXVIII;
Lei Complementar nº 1.123/10 à pág. 21 do vol. LXX;
Lei Complementar nº 1.158/11 à pág. 68 do vol. LXXII;
Lei nº 10.168/68 à pág. 355 do vol. 1;
LeI nº 10.261/68 à pág. 358 do vol. LV.
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LEI Nº 14.968, DE 20 DE MARÇO DE 2013
(Projeto de lei nº 150/11, da Deputada Rita Passos - PV)
Altera a Lei nº 12.685, de 28 de agosto de 2007, que dispõe sobre a criação do
Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo

te lei:

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguin-

Artigo 1º - O inciso IV do artigo 4º da Lei nº 12.685, de 28 de agosto de
2007, modificado pela Lei nº 13.441, de 10 de março de 2009, e por leis posteriores,
fica acrescido de uma nova alínea, com a seguinte redação:
“Artigo 4º - A Secretaria da Fazenda poderá, atendidas as demais condições previstas nesta lei:
...................................................................................................................
IV - permitir que sejam indicadas como favorecidas pelo crédito previsto no artigo 2º, no caso de o Documento Fiscal Eletrônico não indicar o nome do
consumidor:
a) ................................................................................................................
b) ...........................................…...…............................................................
c) ..............…...............................................................................................
d) ...............................................................................................................
e) entidades paulistas de educação, sem fins lucrativos, certificadas
como beneficentes, conforme disciplina a ser estabelecida pela Secretaria da Fazenda”. (NR)
Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir da data a ser estabelecida na sua regulamentação.
Palácio dos Bandeirantes, aos 20 de março de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 20 de março de 2013.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 12.685/07 à pág. 59 do vol. LXIV;
Lei nº 13.441/09 à pág. 91 do vol. LXVII.
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LEI Nº 14.983, DE 12 DE ABRIL DE 2013
(Projeto de lei nº 113/05, do Deputado Antonio Salim Curiati - PP)
Institui o “Dia pela Erradicação do Trabalho Infantil”

guinte lei:

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a se-

Artigo 1º - Fica instituído o “Dia pela Erradicação do Trabalho Infantil”, a
ser celebrado, anualmente, em 12 de outubro.
Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, aos 12 de abril de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 12 de abril de 2013.

LEI Nº 15.049, DE 18 DE JUNHO DE 2013
(Projeto de lei nº 612/11, da Deputada Telma de Souza - PT)
Institui o Programa Memória de José Bonifácio de Andrada e Silva,
Patriarca da Independência do Brasil
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo, nos termos do artigo 28, § 7º, da Constituição do Estado, a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica instituído o Programa Memória de José Bonifácio de Andrada e Silva, que se realizará através de ações cívicas e medidas de incentivo à pesquisa histórica e aos debates.
Artigo 2º - As ações cívicas previstas no artigo 1º compreenderão:
I - a celebração do início dos festejos anuais da Semana da Pátria no
“Panteão dos Andradas”, no Município de Santos;
II - a transferência simbólica, no dia 13 de junho de cada ano, data de
nascimento de José Bonifácio de Andrada e Silva, da sede do Governo do Estado de São
Paulo para o Município de Santos;
III - a promoção, durante os festejos da Semana da Pátria, de cerimônia
cívica junto ao Monumento ao Patriarca, erguido na Praça do Patriarca, no centro histórico do Município de São Paulo.
Artigo 3º - Integram, ainda, o Programa Memória de José Bonifácio de
Andrada e Silva o incentivo às universidades paulistas para o desenvolvimento de pesquisa histórica e outras atividades, a exemplo de encontros, seminários e colóquios,
que tenham por objetivo a divulgação e o debate sobre a relevância e a memória de
José Bonifácio de Andrada e Silva na história nacional.
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Artigo 4º - vetado.
Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, aos 18 de junho de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 18 de junho de 2013.

LEI Nº 15.058, DE 24 DE JUNHO DE 2013
Cria, no Quadro da Secretaria da Educação, os cargos que especifica
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
te lei:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguin-

Artigo 1º - Ficam criados, na Tabela III (SQC-III), do Subquadro de Cargos
Públicos, do Quadro da Secretaria da Educação, enquadrados na Estrutura de Vencimentos I, da Escala de Vencimentos - Nível Universitário, a que se refere o inciso III
do artigo 12 da Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008, os seguintes
cargos:
I - 418 (quatrocentos e dezoito) de Analista Administrativo, Padrão “1-A”;
II - 400 (quatrocentos) de Analista de Tecnologia, Padrão “1-A”.
Parágrafo único - Para o provimento dos cargos a que se refere este artigo exigir-se-ão os requisitos mínimos estabelecidos no artigo 4º da Lei Complementar
nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008.
Artigo 2º - As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à conta
das dotações próprias consignadas no orçamento vigente da Secretaria da Educação.
Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 24 de junho de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 24 de junho de 2013.
_____
NOTA:
A Lei Complementar nº 1.080/08 encontra-se à pág. 29 do vol. LXVII.
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DECRETO Nº 58.852, DE 22 DE JANEIRO DE 2013
Dá nova redação a dispositivo do Decreto nº 56.774, de 16 de fevereiro de 2011, que
tornou obrigatória a publicação dos atos de admissão de pessoal para o exercício de
funções de confiança no âmbito das entidades que especificou
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso
de suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - O caput do artigo 1º do Decreto nº 56.774, de 16 de fevereiro
de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 1º - A celebração ou rescisão de contrato de trabalho alusivo a
emprego de confiança, no âmbito da Administração autárquica e fundacional do Estado, serão publicadas, de forma resumida, no Diário Oficial do Estado - Poder Executivo
- Seção II.”. (NR)
Artigo 2 º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 22 de janeiro de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 22 de janeiro de 2013.
_____

NOTA:
O Decreto nº 56.774/11 encontra-se à pág. 46 do vol. LXXI.

DECRETO Nº 58.855, DE 23 DE JANEIRO DE 2013
Regulamenta a Avaliação Especial de Desempenho para fins de estágio probatório dos
integrantes das classes de cargos abrangidos pela Lei Complementar nº 1.144,
de 11 de julho de 2011, e dá providências correlatas
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso
de suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - Fica regulamentada, nos termos deste decreto, a Avaliação
Especial de Desempenho para fins de estágio probatório dos integrantes das classes de
cargos abrangidos pela Lei Complementar nº 1.144, de 11 de julho de 2011, no âmbito
da Secretaria da Educação.
Artigo 2º - Estágio probatório é o período dos 3 (três) primeiros anos
de efetivo exercício, em que o servidor, nomeado para cargo de provimento efetivo,
mediante aprovação em concurso público, é submetido à Avaliação Especial de Desempenho, como condição para aquisição de estabilidade.
Artigo 3º - A Avaliação Especial de Desempenho constitui-se de um conjunto de ações planejadas e coordenadas, com vistas ao acompanhamento contínuo
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do desempenho do servidor durante o período de estágio probatório, verificando sua
aptidão e capacidade para o exercício das atribuições inerentes ao respectivo cargo,
por intermédio dos seguintes critérios:
I - assiduidade: relacionada à frequência, à pontualidade e ao cumprimento da carga horária de trabalho;
II - disciplina: relacionada ao cumprimento de obrigações e ao respeito às
normas vigentes e à hierarquia funcional;
III - iniciativa:
a) relacionada à habilidade de propor ideias, visando à melhoria de procedimentos e rotinas de atividades;
b) relacionada à proatividade;
IV - produtividade:
a) relacionada à capacidade de administrar tarefas no seu cotidiano e
priorizá-las, de acordo com os correspondentes graus de relevância;
b) relacionada à dedicação quanto ao cumprimento de metas e à qualidade do trabalho executado;
V - responsabilidade: relacionada ao comprometimento com seus deveres e atribuições, ao atendimento dos prazos e ao aprimoramento dos resultados dos
trabalhos desenvolvidos.
Artigo 4º - As orientações gerais, relativas à Avaliação Especial de Desempenho, serão de responsabilidade da Secretaria da Educação que, por intermédio de
sua Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, deverá:
I - desenvolver metodologia de avaliação;
II - definir parâmetros de avaliação e pontuação;
III - traçar procedimentos;
IV - realizar demais atividades pertinentes.
Artigo 5º - Deverão ser constituídas, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da publicação deste decreto:
I - Comissão Especial de Avaliação de Desempenho - CEAD, por ato do
Secretário da Educação;
II - Comissão de Avaliação de Desempenho - CAD, em cada Diretoria de
Ensino, por ato do Dirigente Regional de Ensino.
§ 1º - Cada uma das comissões, de que trata este artigo, deverá:
1. ser única e permanente;
2. atuar conjuntamente, de forma imparcial e objetiva, obedecendo aos
princípios da legalidade, da publicidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, do contraditório e da ampla defesa;
3. ser constituída por um número ímpar de membros, com identificação
do servidor que a presidirá;
4. contar com, no mínimo, 1 (um) representante da área de recursos
humanos.
§ 2º  Somente poderão integrar as comissões, de que trata este artigo,
servidores efetivos, em exercício no mesmo órgão em que esteja constituída a comissão, desde que não se encontrem em estágio probatório ou respondendo a processo
administrativo disciplinar.
§ 3º - As atividades dos membros das comissões de que tratam os incisos I e II deste artigo, incluindo as dos presidentes, serão exercidas sem remuneração
adicional e sem prejuízo das atribuições inerentes aos respectivos cargos ou funções.
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Artigo 6º - As sessões da Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
- CEAD e as da Comissão de Avaliação de Desempenho - CAD deverão ser realizadas
com a presença de todos os seus membros e serão registradas em atas.
Parágrafo único - Em questões que dependam de definição por votação
de seus membros, as comissões de que trata o caput deste artigo decidirão pela maioria absoluta de votos.

da Educação.

Artigo 7º - Participarão da Avaliação Especial de Desempenho do servidor:
I - o superior imediato e o mediato;
II - a Comissão de Avaliação de Desempenho - CAD;
III - a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho - CEAD;
IV - os órgãos setoriais e subsetoriais de recursos humanos da Secretaria

Artigo 8º - Aos profissionais diretamente envolvidos na Avaliação Especial de Desempenho do servidor caberá:
I - proporcionar condições para a adaptação do servidor ao ambiente de
trabalho, identificando dificuldades e efetuando ações para resolução de problemas;
II - orientar o servidor no desenvolvimento das atribuições inerentes ao
seu cargo;
III - verificar o grau de adaptação e avaliar a necessidade de submeter o
servidor a programas de capacitação.
Parágrafo único - Além das atribuições previstas no caput deste artigo,
cabe:
1. aos órgãos subsetoriais de recursos humanos, das Diretorias de Ensino, da Secretaria da Educação, implementar a Avaliação Especial de Desempenho em
seu âmbito de atuação;
2. à chefia imediata, avaliar o servidor no desempenho de suas atribuições;
3. à Comissão de Avaliação de Desempenho - CAD:
a) acompanhar o período de estágio probatório;
b) analisar motivadamente a Avaliação Especial de Desempenho e expedir relatório circunstanciado sobre a conduta e o desempenho profissional do servidor,
com proposta fundamentada de confirmação no cargo ou de exoneração;
4. à Comissão Especial de Avaliação de Desempenho - CEAD:
a) analisar conclusivamente a Avaliação Especial de Desempenho e referendar a proposta de confirmação ou exoneração do servidor, à vista do relatório
circunstanciado sobre sua conduta e desempenho;
b) apreciar e manifestar-se conclusivamente sobre os recursos impetrados pelo servidor.
Artigo 9º - Os membros das comissões de que trata o artigo 5º deste
decreto ficam impedidos de exercer as atribuições previstas no artigo 8º deste decreto,
quando se tratar de servidor em estágio probatório que seja seu cônjuge, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.
§ 1º - No caso de ocorrência da situação discriminada no caput deste
artigo, o membro da comissão ficará afastado do processo avaliatório.
§ 2º - Havendo o afastamento de um dos membros das comissões, nos
termos do § 1º deste artigo, fica a respectiva autoridade que constituiu a comissão
responsável por designar membro substituto.
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Artigo 10 - Durante o período de estágio probatório, o servidor não poderá ser afastado ou licenciado do seu cargo, exceto:
I - nas hipóteses previstas nos artigos 69, 72, 75 e 181, incisos I a V, e VII
e VIII da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968;
II - para participação em curso específico de formação decorrente de
aprovação em concurso público para outro cargo na administração pública estadual;
III - quando nomeado para o exercício de cargo em comissão ou designado para o exercício da função de que trata o artigo 15 da Lei Complementar nº 1.144,
de 11 de julho de 2011, no âmbito do órgão em que estiver lotado;
IV - quando nomeado para o exercício de cargo em comissão em órgão
diverso da sua lotação de origem;
V - nas hipóteses previstas nos artigos 65 e 66 da Lei nº 10.261, de
28 de outubro de 1968, somente quando nomeado para o exercício de cargo em
comissão.
Parágrafo único - Fica suspensa, para efeito de estágio probatório, a contagem de tempo dos períodos de afastamentos referidos neste artigo, excetuadas as
hipóteses previstas em seu inciso III, bem como nos artigos 69 e 75 da Lei nº 10.261,
de 28 de outubro de 1968.
Artigo 11 - No decorrer do estágio probatório e para fins da Avaliação
Especial de Desempenho, o servidor será submetido a avaliações semestrais, promovidas pelo órgão subsetorial de recursos humanos de sua respectiva Diretoria de Ensino.
Artigo 12 - Decorridos 30 (trinta) meses de estágio probatório, o Dirigente Regional de Ensino encaminhará à Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
- CEAD, no prazo de 30 (trinta) dias, relatório circunstanciado, elaborado pela Comissão
de Avaliação de Desempenho - CAD, sobre a conduta e o desempenho profissional do
servidor avaliado, contendo proposta fundamentada de confirmação no cargo ou de
exoneração do servidor.
§ 1º - Recebido o relatório circunstanciado, a que se refere o caput deste artigo, a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho - CEAD poderá solicitar
à Comissão de Avaliação de Desempenho - CAD informações complementares, para
referendar a proposta.
§ 2º - No caso de proposta de exoneração, a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho - CEAD dará ciência ao servidor, abrindo-lhe prazo de 10 (dez) dias
para o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
§ 3º - Uma vez definida conclusivamente, a proposta será encaminhada,
pela Comissão Especial de Avaliação de Desempenho - CEAD, à deliberação do titular
da Pasta da Educação.
Artigo 13 - Caberá ao Secretário da Educação a decisão final quanto à
confirmação no cargo ou à exoneração do servidor, à vista da proposta encaminhada
pela Comissão Especial de Avaliação de Desempenho - CEAD.
Parágrafo único - O ato de confirmação do servidor ou de exoneração
deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado.
Artigo 14 - No prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da
data de publicação deste decreto, deverá a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, da Secretaria da Educação, expedir instrução para fins de aplicação da Avaliação Especial de Desempenho.
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Artigo 15 - Este decreto e suas disposições transitórias entram em vigor
na data de sua publicação.
Disposições Transitórias
Artigo 1º - O servidor que se encontre em período de estágio probatório
na data de publicação deste decreto, será submetido a tantas avaliações quantas forem
possíveis de se realizar, observado sempre o intervalo de 6 (seis) meses de uma para
outra avaliação, na conformidade do que dispõe o artigo 11 deste decreto.
Artigo 2º - O servidor que, na data de publicação deste decreto, contar
com menos de 6 (seis) meses para finalizar o período de estágio probatório, será submetido a uma única avaliação, cujo resultado será utilizado na elaboração do relatório
circunstanciado, de que trata o artigo 12 deste decreto.
Artigo 3º - O servidor que, na data de publicação deste decreto, houver
concluído o estágio probatório, a partir de 1º de junho de 2011, já no período de vigência da Lei Complementar nº 1.144, de 11 de julho de 2011, uma vez confirmado no
cargo, fará jus à progressão automática de que trata o artigo 10 da referida lei complementar.
Palácio dos Bandeirantes, 23 de janeiro de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 23 de janeiro de 2013.
_____

NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.144/11 à pág. 54  do vol. LXXII;
Lei nº 10.261/68 à pág. 358 do vol. LV.

DECRETO Nº 58.861, DE 28 DE JANEIRO DE 2013
Institui, junto à Secretaria da Educação, o Programa de Alimentação Saudável,
e dá providências correlatas
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando que o perfil da população Brasileira, inclusive das crianças
e dos adolescentes, passou nos últimos anos de desnutrição para obesidade; e
Considerando as metas do Plano de Ações Estratégicas para Enfrentamento das Doenças não Transmissíveis no Brasil (2011-2022), destacando-se no âmbito
da Educação a necessidade de reduzir a prevalência de obesidade em crianças e adolescentes, o consumo médio de sal, bem como aumentar a prática de atividade física e
o consumo de frutas e hortaliças,
Decreta:
Artigo 1º - Fica instituído, junto à Secretaria da Educação, o Programa de
Alimentação Saudável.
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Artigo 2º - O programa instituído pelo artigo 1º deste decreto tem por
objetivo a orientação e a conscientização dos alunos da rede pública estadual de ensino
para uma alimentação saudável de forma a melhorar a qualidade de vida.
Artigo 3º - O Programa de Alimentação Saudável instituído por este decreto visa às seguintes ações, sem prejuízo de outras a serem estabelecidas por resolução do Secretário:
I - proceder à avaliação da população discente por meio de aferição do
peso, altura e circunferência abdominal a fim de adequar os cardápios atualmente existentes nas escolas, com a ampliação da oferta de frutas e hortaliças, e a redução do
consumo de sal;
II - estimular a prática de atividades esportivas;
III - implantar projeto piloto “Cantina Saudável” e, a partir do monitoramento e avaliação, aplicar os resultados obtidos na implementação do projeto nas
demais escolas;
IV - buscar parcerias com instituições de ensino superior, que tenham
curso de nutrição, com vistas a aumentar o número de estagiários supervisionados
objetivando a disseminação da educação nutricional.
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 28 de janeiro de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 28 de janeiro de 2013.

DECRETO Nº 58.973, DE 18 DE MARÇO DE 2013
Dá nova redação a dispositivos que especifica do Decreto nº 58.032, de 10 de maio
de 2012, que autoriza a Secretaria da Educação a realizar inspeções médicas em
servidores do seu Quadro de Pessoal, e dá providências correlatas
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso
de suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - Os dispositivos adiante relacionados do Decreto nº 58.032, de
10 de maio de 2012, passam a vigorar com a seguinte redação:
I - o artigo 1º:
“Artigo 1º - Fica a Secretaria da Educação autorizada a realizar as inspeções médicas de que tratam os artigos 17 e 22 do Decreto nº 29.180, de 11 de novembro de 1988, com suas alterações, em servidores do seu Quadro de Pessoal, nos termos
da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, destinadas a:
I - concessão e cessação:
a) de licença para tratamento de saúde;
b) readaptação;
II - aposentadoria por invalidez.
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§ 1º - A atribuição de que trata a alínea ‘a’ do inciso I deste artigo restringe-se a inspeções destinadas a licença inicial superior a 15 (quinze dias), bem assim às
seguintes situações:
1. servidor que, em decorrência de licença anterior, tenha se afastado
por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, no ano letivo;
2. omissão, em atestado do respectivo médico assistente, quanto ao período de afastamento.
§ 2º - A Secretaria da Educação poderá constituir Junta Médica para a
realização das inspeções de que trata este artigo, restringindo-a, no caso da alínea ‘a’
do inciso I, a licença por período superior a 90 (noventa) dias.”; (NR)
II - o artigo 2º:
“Artigo 2º - Na realização das inspeções médicas de que trata o artigo 1º
deste decreto deverão ser observadas as disposições constantes do Decreto nº 29.180,
de 11 de novembro de 1988, e suas alterações, protocolos de inspeções e afastamentos
mantidos pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado, da Secretaria de Gestão
Pública, como também as normas e modelos expedidos por suas Diretorias.
Parágrafo único - O Departamento de Perícias Médicas do Estado disponibilizará sistema informatizado pelo qual a Secretaria da Educação registrará as inspeções médicas de que trata o artigo 1º deste decreto, respeitado o sigilo imposto por
lei.”; (NR)
III - o artigo 3º:
“Artigo 3º - Os documentos decorrentes das inspeções de que trata o artigo 1º deste decreto deverão ser encaminhados ao Departamento de Perícias Médicas
do Estado para fins de registro em prontuário e publicação.”. (NR)
Artigo 2º - As Secretarias de Gestão Pública e da Educação adotarão, no
prazo de 90 (noventa) dias contado da edição deste decreto, as providências necessárias à integração do sistema informatizado a que alude o parágrafo único do artigo 2º
do Decreto nº 58.032, de 10 de maio de 2012, com a redação ora conferida.
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogado o artigo 7º do Decreto nº 58.032, de 10 de maio de 2012.
Palácio dos Bandeirantes, 18 de março de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 18 de março de 2013.

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 10.261/68 à pág. 358 do vol. LV.
Decreto nº 29.180/88 à pág. 140 do vol. XXVI;
Decreto nº 58.032/12 à pág. 98 do vol. LXXIII.
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DECRETO Nº 58.986, DE 21 DE MARÇO DE 2013
Institui os Jogos Escolares do Estado de São Paulo e dá providências correlatas
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando a importância da prática do esporte escolar como espaço
de vivência de relações interpessoais que contribuem para a ampliação das oportunidades de exercício da cidadania;
Considerando a importância da oferta de oportunidades de aprimoramento da prática esportiva dos alunos, com vistas à participação em futuras competições de maior abrangência; e
Considerando a importância da participação de alunos em atividades esportivas competitivas como um dos fatores que contribuem para minimizar a violência,
proporcionando o desenvolvimento de hábitos favoráveis ao convívio social,
Decreta:
Artigo 1º - Ficam instituídos os Jogos Escolares do Estado de São Paulo, a
serem realizados anualmente e disputados por alunos do ensino fundamental e médio
do Estado de São Paulo.
Artigo 2º - Compete às Secretarias da Educação, de Esporte, Lazer e Juventude, dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Desenvolvimento Econômico,
Ciência e Tecnologia a realização dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo, incluindo-os nos respectivos Planos de Trabalho Anual e Calendário Desportivo.
Parágrafo único - A organização, elaboração de regulamentos anuais,
acompanhamento e avaliação das ações ficarão sob a responsabilidade de Comissão
composta por representantes das Secretarias envolvidas, cujos integrantes serão designados pelos respectivos Secretários de Estado.
Artigo 3º - Serão definidas por resolução conjunta as atribuições da Comissão referida no parágrafo único do artigo 2º deste decreto, os critérios para participação de professores e alunos e demais orientações necessárias ao desenvolvimento
dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo.
Artigo 4º - As despesas decorrentes da realização do evento correrão por
conta de recursos próprios dos orçamentos das Secretarias da Educação, de Esporte,
Lazer e Juventude, dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.
Artigo 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogado o Decreto nº 56.869, de 22 de março de 2011.
Palácio dos Bandeirantes, 21 de março de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 21 de março de 2013.
_____
NOTA:
O Decreto nº 56.869/11 encontra-se à pág. 48 do vol. LXXI.
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DECRETO Nº 59.032, DE 2 DE ABRIL DE 2013
Dá nova redação a dispositivo do Decreto nº 42.850, de 30 de dezembro de 1963
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso
de suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - O § 4º, do artigo 547, do Decreto nº 42.850, de 30 de dezembro de 1963, alterado pelo Decreto nº 52.355, de 12 de janeiro de 1970, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“§ 4º - O valor mensal da contribuição a que aludem os §§ 2º e 3º deste
artigo não poderá exceder a 10% (dez por cento) da remuneração integral dos servidores ocupantes de imóvel, excluídas as vantagens eventuais.”. (NR)
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 2 de abril de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 2 de abril de 2013.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº  42.850/63 à pág. 1012 do vol. 3;
Decreto nº 52.355/70 à pág. 1349 do vol. 4.

DECRETO Nº 59.034, DE 2 DE ABRIL DE 2013
Dispõe sobre a criação de unidades escolares na Secretaria da Educação e dá
providências correlatas
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso
de suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - Ficam criadas na Diretoria de Ensino - Região Santos, da Secretaria da Educação, no Município de Cubatão, as seguintes unidades escolares:
I - a Escola Estadual Parque dos Sonhos 9A;
II - a Escola Estadual Parque dos Sonhos 9B.
Artigo 2º - A Secretaria da Educação adotará as providências necessárias
para o funcionamento das unidades escolares ora criadas e designará o pessoal técnico
e administrativo mínimo necessário para o seu funcionamento, conforme os critérios
estabelecidos pelo Decreto nº 52.630, de 16 de janeiro de 2008.
Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão
à conta das dotações próprias consignadas no orçamento da Secretaria da Educação.
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Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 2 de janeiro de 2013.
Palácio dos Bandeirantes, 2 de abril de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 2 de abril de 2013.

_____
NOTA:
O Decreto nº 52.630/08 encontra-se à pág. 81 do vol. LXV.

DECRETO Nº 59.051, DE 8 DE ABRIL 2013
Dispõe sobre a criação de unidades escolares na Secretaria da Educação e dá
providências correlatas
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso
de suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - Ficam criadas nas Diretorias de Ensino adiante indicadas, da
Secretaria da Educação, as seguintes unidades escolares:
I - na Diretoria de Ensino - Região Araraquara, no Município de Araraquara, a Escola Estadual Jardim Morumbi;
II - na Diretoria de Ensino - Região Bragança Paulista, no Município de
Nazaré Paulista, a Escola Estadual Bairro Divininho;
III - na Diretoria de Ensino - Região Limeira, no Município de Artur Nogueira, a Escola Estadual Jardim Carolina;
IV - na Diretoria de Ensino - Região Lins, no Município de Guaiçara, a
Escola Estadual Jardim Dom Bosco.
Artigo 2º - A Secretaria da Educação adotará as providências necessárias
para o funcionamento das unidades escolares ora criadas e designará o pessoal técnico
- administrativo mínimo necessário para o seu funcionamento, conforme os critérios
estabelecidos pelo Decreto nº 52.630 de 16 de janeiro de 2008.
Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão
à conta das dotações consignadas no orçamento da Secretaria da Educação.
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 2 de janeiro de 2013.
Palácio dos Bandeirantes, 8 de abril de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 8 de abril de 2013.

____
NOTA:
O Decreto nº 52.630/08 encontra-se à pág. 81 do vol. LXV.
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DECRETO Nº 59.082, DE 12 DE ABRIL DE 2013
Dispõe sobre a criação, na Secretaria da Educação,
do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Botucatu,
e dá providências correlatas
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso
de suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - Fica criado, na Diretoria de Ensino - Região Botucatu, da Secretaria da Educação, no Município de Botucatu, o Centro Estadual de Educação de Jovens
e Adultos de Botucatu.
Artigo 2º - A Secretaria da Educação adotará as providências necessárias
para o funcionamento da unidade escolar ora criada e designará o pessoal técnico e
administrativo mínimo necessário, conforme os critérios estabelecidos pelo Decreto nº
52.630, de 16 de janeiro de 2008.
Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão
à conta das dotações consignadas no orçamento da Secretaria da Educação.
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 2 de janeiro de 2013.
Palácio dos Bandeirantes, 12 de abril de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 12 de abril de 2013.
_____
NOTA:
O Decreto nº 52.630/08 à pág. 81 do vol. LXV.

DECRETO Nº 59.104, DE 18 DE ABRIL DE 2013
Aprova o regulamento do Sistema Bolsa Eletrônica de Compras do
Governo do Estado de São Paulo - BEC/SP - DISPENSA DE LICITAÇÃO
para compra de bens, em parcela única e entrega imediata,
com dispensa de licitação em razão do valor,
e dá providências correlatas
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso
de suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - Fica aprovado, na forma do Anexo I deste decreto, o regulamento do Sistema Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo
- BEC/SP - DISPENSA DE LICITAÇÃO para compra de bens, em parcela única e entrega
imediata, com dispensa de licitação em razão do valor.
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Artigo 2º - Os interessados em operar no Sistema BEC/SP - DISPENSA DE
LICITAÇÃO deverão estar registrados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado
de São Paulo - CAUFESP.
§ 1º - Os fornecedores registrados no CAUFESP anteriormente à entrada
em vigor deste decreto deverão providenciar a atualização de seus respectivos dados e
o credenciamento de seus representantes.
§ 2º - O titular de registro no CAUFESP responde por todos os atos praticados por seu representante credenciado.
§ 3º - A oferta de lances implicará aceitação de todas as condições e obrigações inerentes ao procedimento competitivo eletrônico.
Artigo 3º - A compatibilidade dos preços ofertados em relação aos praticados no mercado será aferida, no âmbito da Administração direta e indireta do Estado,
mediante consulta aos valores constantes do módulo de preços do banco de dados do
Sistema Integrado de Informações Físico-Financeiras - SIAFÍSICO.
Artigo 4º - O Secretário da Fazenda adotará providências conducentes à:
I - denúncia dos convênios celebrados com fundamento nos Decretos nº
48.176, de 23 de outubro de 2003, e nº 48.796, de 14 de julho de 2004, observada a
previsão contida na Cláusula Sétima dos correspondentes instrumentos;
II - formalização de novos ajustes à luz do regulamento a que alude o artigo
1º deste decreto, observado o disposto no Decreto nº 56.875, de 24 de março de 2011.
Artigo 5º - A utilização do Sistema BEC/SP - DISPENSA DE LICITAÇÃO por
parte das empresas controladas pelo Estado fica condicionada à assinatura de termo
de adesão, nos moldes do Anexo II deste decreto.
Artigo 6º - Os artigos 22 e 23 do Regulamento do Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado de São Paulo - CAUFESP, aprovado pelo Decreto nº 52.205, de
27 de setembro de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 22 - Para obtenção da senha de acesso, os inscritos no CAUFESP
deverão promover o credenciamento da(s) pessoa(s) que os representará(ão) nas negociações eletrônicas, na forma estabelecida no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.
br, opção ‹MANUAIS›.
Artigo 23 - A exclusão do credenciado e a solicitação de cancelamento
da senha de acesso para participar de negociações eletrônicas deverão ser feitas no
endereço www.bec.sp.gov.br, opção ‹CAUFESP›.”. (NR)
Artigo 7º - O Comitê de Qualidade de Gestão Pública, instituído pelo Decreto nº 44.723, de 23 de fevereiro de 2000, alterado pelos Decretos nº 44.919, de 19
de maio de 2000, e nº 47.836, de 27 de maio de 2003, expedirá instruções complementares ao regulamento aprovado por este decreto.
Artigo 8º - Os representantes da Fazenda do Estado junto às empresas
em que esta detenha a maioria do capital votante adotarão as providências necessárias
à aplicação, no que couber, do disposto neste decreto.
Artigo 9º - Este decreto entra em vigor no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em
especial:
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I - o artigo 5º do Decreto nº 45.695, de 5 de março de 2001;
II - o Decreto nº 48.176, de 23 de outubro de 2003;
III - o Decreto nº 48.796, de 14 de julho de 2004.
Palácio dos Bandeirantes, 18 de abril de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 18 de abril de 2013.
ANEXO I
a que se refere o artigo 1º do
Decreto nº 59.104, de 18 de abril de 2013
Regulamento do Sistema BEC/SP - Dispensa de Licitação
Regulamento para a compra de bens, em parcela única e entrega imediata, com dispensa de licitação em razão do valor, realizado por intermédio da Bolsa
Eletrônica de Compra do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP.
Artigo 1º - Este regulamento estabelece as normas e procedimentos para
a compra de bens, em parcela única e entrega imediata, com dispensa de licitação pelo
valor, em procedimento competitivo eletrônico realizado por intermédio da Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP.

BEC/SP;

Artigo 2º - Para efeito deste regulamento consideram-se:
I - Administração da BEC - unidade responsável pela gestão do Sistema

II - Agente financeiro - instituição bancária responsável pela movimentação financeira decorrente de operações realizadas no Sistema BEC/SP;
III - BEN - Boleto Eletrônico de Negociação - documento eletrônico
emitido pelo Sistema BEC/SP, que representa o encerramento da cotação eletrônica,
informando a situação de vencedor ao proponente que apresentou o melhor lance
válido;
IV - CAUFESP - Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São
Paulo - sistema eletrônico de informações que contém os registros dos interessados
em participar de licitações e contratar com qualquer órgão da Administração direta e
indireta do Estado;
V - Catálogo de Produtos - funcionalidade disponível no Sistema BEC/SP,
que contém o elenco dos bens passíveis de aquisição por meios eletrônicos;
VI - CQGP - Comitê de Qualidade da Gestão Pública;
VII- Cotação Eletrônica - sistema de apuração do melhor preço de compra, em forma de leilão reverso;
VIII - Dia Útil - dia em que há expediente operacional do Sistema BEC/SP;
IX - DL - Dispensa de Licitação - ato declaratório da autoridade competente que dispensa o procedimento licitatório para a contratação;
X - DOE - Diário Oficial do Estado;
XI - Edital - instrumento convocatório da cotação eletrônica, padronizado
e aprovado pela Procuradoria Geral do Estado, contendo as regras relativas ao procedimento eletrônico competitivo de cada compra;
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XII - Endereço Eletrônico do Sistema BEC/SP - www.bec.sp.gov.br;
XIII - Entrega Imediata - aquela realizada no prazo determinado em edital, não superior a 30 (trinta) dias do recebimento da Nota de Empenho ou documento
correspondente;
XIV - Preâmbulo do Edital - parte do ato convocatório que contém os
elementos principais da contratação, extraídos da Oferta de Compra - OC emitida pela
Unidade Compradora - UC;
XV - Lance - preço em reais ofertado pelo fornecedor, para cada item
constante da Oferta de Compra - OC, conforme especificado no respectivo edital;
XVI - Lance Válido - considera-se válido o lance de abertura da disputa,
apresentado em valor igual ou inferior ao valor de referência. Em relação aos demais
lances considera-se válido aquele apresentado em valor inferior ao do último lance
válido registrado no sistema, observada sempre a redução mínima entre eles;
XVII - Liquidação da Despesa - ato que reconhece o direito do fornecedor
ao pagamento;
XVIII - NE - Nota de Empenho - documento contábil que materializa o
empenho da despesa e, se assim dispuser o edital, formaliza a contratação;
XIX - OC - Oferta de Compra - documento eletrônico, emitido pela Unidade Compradora, que contém os elementos essenciais para a elaboração do preâmbulo
do edital padrão, identifica e quantifica o bem que será adquirido;
XX - Pagamento - corresponde ao efetivo crédito do valor do preço contratado em conta corrente do fornecedor;
XXI - PD - Programação de Desembolso - documento do SIAFEM/SP, emitido pela UC, mediante o qual é programado o pagamento;
XXII - Redução Mínima entre Lances - valor mínimo de redução entre os
lances a ser observado para oferta de novo lance, padronizado no sistema eletrônico
em percentual correspondente a 1% (um por cento), incidente sobre o valor do último
lance válido registrado no sistema;
XXIII - SIAFEM/SP - Sistema Integrado de Administração Financeira para
Estados e Municípios, adotado pelo Estado de São Paulo - sistema contábil pelo qual se
processa a execução orçamentária, financeira e patrimonial do Estado;
XXIV - Sistema BEC/SP - Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - sistema competitivo eletrônico para a realização de contratações;
XXV - Sociedade de Economia Mista Dependente - aquela que a teor do
disposto no artigo 2°, inciso III, da Lei Complementar federal n° 101, de 4 de maio de
2000, recebe do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas
com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles
provenientes de aumento de participação acionária;
XXVI - Sociedade de Economia Mista não Dependente - aquela que a teor
do disposto no artigo 2°, inciso III, da Lei Complementar federal n° 101, de 4 de maio de
2000, não recebe do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles
provenientes de aumento de participação acionária;
XXVII - Tempo Fixo - período de no mínimo 15 (quinze) minutos, especificado em edital, para apresentação de lances na cotação eletrônica;
XXVIII - Tempo de Prorrogação Automática - período variável adicionado
ao tempo fixo, objetivando a continuidade da disputa. Este tempo se inicia, automaticamente, apenas se houver lance válido ofertado nos últimos dois minutos do tempo
fixo, prorrogando-se, automaticamente, se houver lance válido ofertado durante o seu
transcurso e se encerra, também, automaticamente, quando atingido o segundo mi62
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nuto contado a partir do registro no sistema, do último lance que ensejar prorrogação
automática;
XXIX - UC - Unidade Compradora que utiliza o Sistema BEC/SP para realização de suas compras;
XXX - Valor de Referência - Valor obtido por meio de pesquisa de preços,
considerado como valor máximo aceitável para a contratação.
Artigo 3º - São agentes do sistema:
I - as Unidades Compradoras responsáveis pela contratação;
II - a Administração da BEC;
III - os Fornecedores, inscritos no CAUFESP e aptos a participar das cotações eletrônicas;
IV - o Agente Financeiro.
Artigo 4º - São atribuições da UC:
I - providenciar a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo autorização para a contratação, a indicação
sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, a ele anexando cópia dos
demais atos do procedimento;
II - emitir a OC;
III - decidir sobre a contratação do vencedor da cotação eletrônica;
IV - realizar todos os atos necessários à celebração da contratação com
dispensa de licitação, nos termos da lei;
V - emitir a NE, ou outro documento exigido em lei, como instrumento de
formalização da contratação;
VI - enviar, preferencialmente por meio eletrônico, cópia da NE ou do documento correspondente que formalize a contratação dos fornecedores, caso a UC não
seja órgão ou entidade integrante da Administração direta e indireta do Estado, salvo
Universidade e Sociedade de Economia Mista não Dependente;
VII - receber o objeto do contrato, observadas as prescrições dos artigos
73 a 76 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as disposições do edital,
providenciando a liquidação da despesa;
VIII - emitir a PD ou documento correspondente, para a realização do
pagamento na data de seu vencimento;
IX - efetuar os pagamentos das compras que realizar;
X - aplicar as sanções cabíveis, nos termos das leis e regulamentos pertinentes;
XI - encaminhar à Administração da BEC, para divulgação no sistema
eletrônico, os atos regulamentares relativos à contratação com dispensa de licitação,
fundada no artigo 24, inciso II, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem
como os atos legais e regulamentares pertinentes à imposição de penalidades aos fornecedores que lhe sejam aplicáveis.
Artigo 5º - São atribuições da Administração da BEC:
I - manter em funcionamento e operação o Sistema BEC/SP, com os seguintes registros:
a) OC, lances apresentados e itens negociados;
b) UC e fornecedores;
II - permitir o acesso dos fornecedores ao Sistema BEC/SP, mediante senha gerada pelo sistema;
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III - definir a data e horário de realização das cotações eletrônicas, comunicando por intermédio de mensagem eletrônica, com antecedência mínima de 2
(dois) dias úteis, a todos os fornecedores cadastrados no CAUFESP, em categoria compatível com o objeto da cotação eletrônica;
IV - disponibilizar, no endereço eletrônico do Sistema BEC/SP, consulta à
íntegra do edital relativo a cada cotação eletrônica, a qualquer interessado, sem necessidade de senha de acesso;
V - receber os lances via Internet no endereço eletrônico do Sistema
BEC/SP;
VI - divulgar o resultado da cotação eletrônica no endereço do Sistema
BEC/SP e encaminhar o BEN ao fornecedor vencedor;
VII - informar ao fornecedor vencedor, por meio de mensagem eletrônica, a relação das Notas de Empenho emitidas a seu favor pela UC de órgão ou entidade da Administração direta e indireta, excetuadas universidades e Sociedades de
Economia Mista não Dependentes, disponíveis para consulta e impressão no endereço
eletrônico www.bec.sp.gov.br, na opção “extrato” da página do fornecedor.
Artigo 6º - São atribuições do fornecedor:
I - cadastrar-se no CAUFESP;
II - credenciar os seus representantes no CAUFESP;
III - manter permanentemente atualizados todos os seus dados de cadastro no CAUFESP, especialmente o endereço eletrônico para recebimento das mensagens eletrônicas encaminhadas pela Administração da BEC e pelas UC;
IV - manter conta corrente ativa no agente financeiro, como condição
para o recebimento dos pagamentos a que fizer jus;
V - cumprir todas as obrigações contratuais, nas condições e prazos estipulados;
VI - submeter-se às normas deste regulamento, do regulamento do CAUFESP, dos demais atos normativos do Sistema BEC/SP e dos editais dos procedimentos
eletrônicos competitivos;
VII - consultar e imprimir as Notas de Empenho emitidas pela Administração direta e indireta, excetuadas universidades e Sociedades de Econômica Mista não
Dependentes, emitidas a seu favor, na opção “extrato” do Sistema BEC/SP;
VIII - zelar pela correta utilização da senha ou do certificado digital de
acesso ao sistema eletrônico, respondendo integralmente por todos os atos praticados
na cotação eletrônica por seus representantes credenciados, assim como pela indevida
utilização da senha ou do certificado digital, por pessoa não credenciada como sua
representante.
Artigo 7º - É atribuição do Agente Financeiro efetuar os pagamentos aos
fornecedores contratados, por conta e ordem da UC, quando esta não estabelecer forma de pagamento distinta.
Artigo 8º - A OC conterá:
I - descrição detalhada do item ou itens a serem adquiridos, de acordo
com o constante do Catálogo de Produtos, sua quantidade e a unidade de fornecimento;
II - o valor de referência;
III - indicação do local e prazo de entrega;
IV - indicação do prazo de pagamento, não superior a 30 (trinta) dias;
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V - indicação do suporte orçamentário-financeiro, no caso específico da
Administração direta e indireta, excetuadas universidades e Sociedades de Economia
Mista não Dependentes.
Artigo 9º - O procedimento das compras, objeto deste regulamento, obedecerá às seguintes etapas:
I - a UC emitirá a OC;
II - após o envio da OC para o Sistema BEC/SP, a Administração da BEC/SP
agendará a data e horário para a realização da cotação eletrônica;
III - a cotação eletrônica terá, sempre, um tempo fixo de duração especificado no edital de, no mínimo, 15 (quinze) minutos. A este tempo fixo será adicionado
um tempo de prorrogação automática conforme previsto no artigo 2°, inciso XXVIII,
deste regulamento, se presentes, no caso concreto, as condições indicadas no referido
dispositivo normativo;
IV - a participação do fornecedor na cotação eletrônica se dará com acesso ao sistema por meio de senha, ou com utilização de certificado digital, quando o
sistema assim o permitir e depois de assinalada a declaração contendo termo de responsabilidade para uso do Sistema BEC/SP, bem como a declaração, sob as penas da lei,
afirmando inexistir qualquer fato impeditivo para participação na cotação eletrônica,
conhecer e aceitar o regulamento do Sistema BEC/SP - Dispensa de Licitação e responsabilizar-se pela autenticidade e procedência dos bens que cotar;
V - a apresentação de lances efetuada, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico;
VI - durante a etapa de apresentação dos lances, cada fornecedor poderá apresentar um ou mais lances. O lance de abertura da disputa deverá ser igual
ou inferior ao valor de referência. Os demais lances serão apresentados em valores
distintos e decrescentes, inferiores ao do último lance válido registrado no sistema,
observada sempre a redução mínima entre eles. Ao oferecer o primeiro lance, o fornecedor deverá informar a marca do produto por ele oferecido, sem o que o lance
não será aceito;
VII - após o encerramento da cotação eletrônica, todos os lances registrados serão divulgados com a identificação de seus ofertantes e respectivos preços, sendo o BEN encaminhado, automaticamente pelo Sistema BEC/SP ao vencedor, ficando a
OC disponibilizada para a UC emitir a NE ou documento correspondente;
VIII - a UC decidirá sobre a contratação ou não do vencedor e, se for o
caso, emitirá a NE ou documento correspondente, a que se refere o inciso V do artigo
4° deste regulamento, ao fornecedor;
IX - recebido o objeto do contrato, a UC providenciará a liquidação da
despesa e emitirá os documentos necessários para o pagamento;
X - a UC providenciará os pagamentos nas datas previstas.
Parágrafo único - Durante todo o período da cotação eletrônica, qualquer
interessado poderá acompanhar o seu andamento no endereço eletrônico da BEC/SP.
Artigo 10 - Os contratos decorrentes das negociações realizadas pelo Sistema BEC/SP serão considerados encerrados quando o objeto for recebido definitivamente e o pagamento for efetuado pela UC.
Artigo 11 - O fornecedor que se comportar de modo inidôneo, não mantendo a proposta, apresentando-a sem seriedade, falhando ou fraudando a execução
do contrato, estará sujeito às penalidades previstas nas leis que estabelecem normas
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para licitações e contratos administrativos e respectivos regulamentos, sem prejuízo da
eventual rescisão do contrato e do bloqueio de acesso ao Sistema BEC/SP.
Artigo 12 - Os pagamentos das obrigações resultantes dos contratos decorrentes do Sistema BEC/SP, desde que tenha ocorrido o recebimento definitivo do
objeto do contrato, serão feitos no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir da data
prevista no edital para a entrega ou da data da efetiva entrega do bem, prevalecendo
a que ocorrer por último.
Parágrafo único - Nas contratações realizadas pelas Sociedades de Economia Mista não Dependentes e Universidades, ambas do Estado, e por órgãos ou entidades não integrantes da Administração direta e indireta do Estado, é facultado o
pagamento, em até 30 dias, conforme indicado em edital.
Artigo 13 - Nos procedimentos competitivos a que alude o artigo 1°, será
adotado edital composto a partir de minuta padrão previamente aprovada pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo.
Artigo 14 - Este regulamento estará à disposição dos interessados no endereço eletrônico do Sistema BEC/SP.
Artigo 15 - Normas complementares a este regulamento poderão ser editadas pelo Comitê de Qualidade da Gestão Pública - CQGP.
ANEXO II
a que se refere o artigo 5º do
Decreto nº 59.104, de 18 de abril de 2013
TERMO DE ADESÃO
, inscrita no CNPJ sob o nº
, com sede social na (endereço)
, neste ato representada na forma de seu estatuto social por
,
pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, adere, como de fato aderido tem, à utilização da Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São
Paulo - Sistema BEC/SP, para a realização de compra de bens, em parcela única e
entrega imediata, com dispensa de licitação pelo valor, por meio de procedimento
competitivo eletrônico.
Em razão da adesão prevista neste Termo a
assume as seguintes
obrigações:
I - aceitar e cumprir o regulamento do Sistema BEC/SP - Dispensa de Licitação, bem como suas alterações, durante a vigência do Termo de Adesão;
II - instalar e manter, em perfeitas condições de operação e em número
suficiente, equipamentos, aplicativos e meios de comunicação adequados à conexão e
à operação contínua com o Sistema BEC/SP - Dispensa de Licitação, bem como prover
os recursos humanos necessários e adequados à operação do Sistema BEC/SP - Dispensa de Licitação;
III - envidar esforços, dentro de sua área de atuação, com vistas à agilização dos procedimentos e atos relativos ao Sistema BEC/SP - Dispensa de Licitação;
IV - manter sob sigilo toda e qualquer informação sobre o Sistema BEC/
SP - Dispensa de Licitação a que tenha acesso em decorrência das atividades a que se
dedique em razão deste instrumento;
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V - manter permanente fluxo de informações com a administração do
Sistema BEC/SP - Dispensa de Licitação, comunicando, de imediato, a ocorrência de
qualquer fato impeditivo ou protelatório do cumprimento das obrigações assumidas
neste Termo;
VI - cumprir a legislação sobre orçamento, finanças, licitações e contratos
administrativos, inerentes ao procedimento competitivo e à contratação;
VII - orientar os interessados em participar de procedimentos no Sistema
BEC/SP - Dispensa de Licitação que não tenham registro no CAUFESP, a solicitar seu
cadastramento;
VIII - utilizar o cadastro único de materiais e serviços do Estado de São
Paulo;
IX - aceitar todas as modificações que o Estado, a seu critério e a qualquer tempo, durante a vigência do Termo de Adesão, promover nas regras do procedimento eletrônico Dispensa de Licitação e na Bolsa Eletrônica de Compras do Governo
do Estado de São Paulo - BEC/SP;
X - registrar no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São
Paulo - CAUFESP, depois de encerrada a instância administrativa, as penalidades de
advertência e multa aplicadas a fornecedores, nas contratações celebradas com a
utilização do Sistema BEC/SP - Dispensa de Licitação, nos moldes previstos neste
termo;
XI - esclarecer os questionamentos dos fornecedores a respeito das
especificações do objeto, condições de fornecimento e pagamento, disseminando,
por meios próprios de comunicação, as informações repassadas pela Secretaria da
Fazenda, tornando-se elo de informações entre os fornecedores e a Administração
Estadual;
XII - realizar os pagamentos aos fornecedores nas datas previstas nos
respectivos editais.
A
manifesta neste ato, ainda, concordância expressa com a
suspensão ou cancelamento de sua adesão ao Sistema BEC/SP - Dispensa de Licitação,
por meio de ato unilateral de autoridade da Secretaria da Fazenda, garantida a regular
conclusão dos procedimentos competitivos que estiverem em andamento no momento da suspensão ou cancelamento.
São Paulo, de

de 20 .

__________________________________________
(ASSINATURA DOS REPRESENTANTES LEGAIS)
______
NOTAS:
A Lei nº 8.666/93 encontra-se à pág. 533 do vol. 30 da Col. de Leg. Fed. de Ens.
Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 45.695/01 à pág. 56 do vol. LI;
Decreto nº 47.836/03 à pág. 108 do vol. LV;
Decreto nº 48.176/03 à pág. 84 do vol. LVI;
Decreto nº 56.875/11 à pág. 49 do vol. LXXI.
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DECRETO Nº 59.145, DE 30 DE ABRIL DE 2013
Altera dispositivos que especifica do Decreto nº 53.254, de 21 de julho de 2008, que
institui, no âmbito da Administração direta e autárquica do Estado de São Paulo, o
processo de certificação ocupacional e dá providências correlatas
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso
de suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - Os dispositivos adiante enumerados do Decreto nº 53.254, de
21 de julho de 2008, passam a vigorar com a seguinte redação:
I - o artigo 3º:
“Artigo 3º - Para o provimento de cargo em comissão e preenchimento
de função ou emprego de confiança, incluídos no processo de certificação ocupacional,
será exigido, além dos requisitos previstos em lei, o certificado ocupacional válido nos
termos do artigo 8º deste decreto.
Parágrafo único - O servidor certificado somente poderá permanecer no
cargo em comissão, função ou emprego de confiança incluído no processo de certificação enquanto perdurar a validade do seu certificado ocupacional.”; (NR)
II - o artigo 8º:
“Artigo 8º - Ao candidato aprovado na avaliação de competências será
fornecido o respectivo certificado ocupacional.
§ 1º - O certificado de que trata o caput deste artigo terá prazo de validade fixado em edital.
§ 2º - O prazo de validade do certificado a que se refere o § 1º deste artigo poderá ser prorrogado uma única vez, por no máximo 2 (dois) anos contados do prazo de validade fixado em edital, mediante resolução do Secretário de Gestão Pública.
§ 3º - O certificado de que trata o caput deste artigo não confere ao candidato, ao servidor ou ao empregado público garantia à nomeação ou à admissão ou à
permanência no cargo em comissão, função ou emprego de confiança, não se caracterizando como concurso público para ingresso em cargo, função ou emprego público.”. (NR)
Artigo 2º - A validade do certificado ocupacional, de que trata o artigo 8º
do Decreto nº 53.254, de 21 de julho de 2008, alterado pelo inciso II do artigo 1º deste
decreto, será renovada se:
I - o servidor for aprovado em novo processo de certificação ocupacional,
antes do término do vencimento do seu certificado com validade em vigor;
II - o servidor, em exercício no cargo em comissão, função ou emprego de
confiança certificado, durante a vigência de sua certificação, for aprovado em curso de
desenvolvimento profissional específico, baseado na matriz de competências, realizado
pela Secretaria de Gestão Pública em conjunto com o órgão solicitante da certificação.
§ 1º - O curso de que trata o inciso II deste artigo deverá, obrigatoriamente, contar com avaliação final e com carga horária não inferior a 80 (oitenta) horas.
§ 2º - O prazo de validade do certificado ocupacional renovado pelo curso a que se refere o inciso II deste artigo será fixado por resolução do Secretário de
Gestão Pública.
Artigo 3º - O servidor ocupante de cargo em comissão, função ou emprego de confiança incluído no processo de certificação ocupacional será desligado, se
expirar o prazo de validade do certificado e o mesmo não tiver sido renovado.
68

11852 miolo.indd 68

9/4/2014 21:34:45

§ 1º - Caberá à autoridade competente adotar as medidas para o desligamento imediato do servidor, a partir da data de expiração do prazo de validade do
certificado.
§ 2º - No caso da validade do certificado ocupacional expirar durante o
período de realização do curso específico de desenvolvimento profissional a que se
refere o inciso II do artigo 2º deste decreto, o servidor que estiver matriculado no referido curso poderá permanecer no cargo em comissão, função ou emprego de confiança
até que seja publicado o resultado final do curso.
§ 3º - A permissão para permanência no cargo em comissão, função ou
emprego de confiança de que trata o § 2º deste artigo, será revogada, de imediato,
observado o disposto no § 1º,  nos casos em que, por motivo de faltas ou de qualquer
outra natureza, não houver possibilidade de aprovação do servidor no curso em que se
encontrar matriculado.
Artigo 4º - Este decreto e sua disposição transitória entram em vigor na
data de sua publicação.
DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA
Artigo único - Os certificados de ocupacional emitidos nos processos realizados para provimento do cargo de Dirigente Regional de Ensino, no âmbito da Secretaria da Educação,  adiante especificados, em caráter excepcional, ficam com seus
prazos de validade  alterados, a partir de expiração dos prazos fixados em editais, na
seguinte conformidade:
I - CDR-1, por mais 2 (dois) anos;
II - CDR-2, por mais 2 (dois) anos;
III - CDR-3, por mais 1 (um) ano.
Palácio dos Bandeirantes, 30 de abril de 2013.
GERALDO ALCKMIN
_____
NOTA:
O Decreto nº 53.254/08 encontra-se à pág. 91 do vol. LXVI.

DECRETO Nº 59.146, DE 30 DE ABRIL DE 2013
Reorganiza o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável CONSEA-SP e dá providências correlatas
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso
de suas atribuições legais e considerando a necessidade de adequação do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - CONSEA-SP para adesão do
Estado de São Paulo ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN,
instituído pela Lei federal n° 11.346, de 15 de setembro de 2006, regulamentada pelo
Decreto federal n° 7.272, de 25 de agosto de 2010,
Decreta:
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Artigo 1º - O Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável - CONSEA-SP, instituído pelo Decreto nº 47.763, de 11 de abril de 2003,
integrante da estrutura básica da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, fica reorganizado nos termos deste decreto.
Artigo 2º - O Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável - CONSEA-SP é órgão colegiado de caráter consultivo e de assessoramento
ao Governo do Estado, que tem como objetivo propor diretrizes gerais da Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável.
Parágrafo único - A Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, tem como objetivo específico a defesa, a promoção e a garantia do
direito humano à alimentação adequada e saudável para cada habitante do Estado de
São Paulo, independentemente de sua idade e condição social.
Artigo 3º - Compete ao CONSEA-SP:
I - realizar e coordenar a Conferência Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional, no período não superior a 4 (quatro) anos, bem como definir seus parâmetros de organização e funcionamento;
II - acompanhar as ações do governo estadual na área de segurança alimentar e nutricional sustentável;
III - propor diretrizes para a política e plano estadual de segurança alimentar e nutricional sustentável a partir das recomendações aprovadas na Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, bem como monitorar e
avaliar seus resultados e impactos;
IV - propor as diretrizes para realização de diagnóstico da situação de
insegurança alimentar e monitoramento do progresso obtido, mediante a identificação
e acompanhamento de indicadores de processo e de impacto;
V - articular e mobilizar áreas do governo estadual e de organizações da
sociedade civil para desenvolvimento de ações de segurança alimentar e nutricional
sustentável;
VI - promover e coordenar campanhas de conscientização da opinião pública;
VII - incentivar parcerias que garantam mobilização e racionalização no
uso dos recursos disponíveis;
VIII - propor ações emergenciais para atendimento a populações em situação de insegurança alimentar e ações de educação alimentar e nutricional;
IX - propor ações de segurança alimentar voltadas para segmentos específicos da população, respeitando os valores culturais, étnicos e históricos, bem como
desenvolver ações de proteção e de resgate aos valores do patrimônio cultural alimentar;
X - estimular e apoiar técnica e institucionalmente estudos e pesquisas
sobre assuntos e temas na área de segurança alimentar e nutricional sustentável;
XI - instituir mecanismos permanentes de articulação com órgãos e entidades congêneres de segurança alimentar e nutricional no âmbito do Estado de São
Paulo e Municípios, com a finalidade de promover o diálogo e a convergência das ações
que integram o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN;
XII - promover a criação e apoio técnico às Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - CRSANS, bem como fomentar a criação dos
Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional com os quais manterá cooperação e diálogo constante, visando a consecução da Política Estadual de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável;
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XIII - dispor sobre seu regimento interno.
Artigo 4º - O CONSEA-SP será composto por 36 (trinta e seis) membros titulares e igual número de suplentes, respeitada a proporcionalidade de 1/3 (um terço)
de representantes do poder público e 2/3 (dois terços) de representantes da sociedade
civil, na seguinte conformidade:
I - 12 (doze) representantes do poder público estadual, sendo:
a) 1 (um) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento;
b) 1 (um) da Secretaria de Desenvolvimento Social;
c) 1 (um) da Secretaria da Educação;
d) 1 (um) da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho;
e) 1 (um) da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania;
f) 1 (um) da Secretaria do Meio Ambiente;
g) 1 (um)da Secretaria da Saúde;
h) 1 (um) do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo FUSSESP;
i) 1 (um) da Universidade de São Paulo – USP;
j) 1 (um) da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP;
k) 1 (um) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” UNESP;
l) 1 (um) representante do Ministério Publico do Estado de São Paulo,
mediante convite;
II - 24 (vinte e quatro) representantes da sociedade civil, sendo:
a) 16 (dezesseis) representantes eleitos dentre os integrantes das Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável- CRSANS;
b) 8 (oito) representantes advindos de instituições ou personalidades
com contribuição específica na área de segurança alimentar e nutricional sustentável,
mediante listas tríplices apresentadas pelo CONSEA-SP para cada uma das vagas, devendo ser assegurada, mediante manifestação de interesse, duas vagas para povos e
comunidades tradicionais conforme disposto no Decreto federal nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007.
§ 1º - O mandato dos membros do CONSEA-SP será de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução por igual período e, substituição a qualquer tempo, em
complementação ao mandato vigente.
§ 2º - Os membros representantes do poder público e da sociedade civil
serão designados pelo Secretário de Agricultura e Abastecimento.
Artigo 5º - O CONSEA-SP terá como convidados permanentes, na condição de observadores, com direito a voz, mas sem direito a voto, representantes dos
seguintes órgãos e entidades:
I - Conselho Estadual de Assistência Social - CONSEAS-SP;
II - Conselho Estadual de Saúde;
III - Conselho Estadual dos Povos Indígenas - CEPISP;
IV - Conselho Estadual de Alimentação Escolar de São Paulo - CEAE/SP;
V - Conselho Estadual de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - CEDAF/SP;
VI - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONDECA;
VII - Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra - CPDCN;
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VIII - Conselho Estadual do Idoso;
IX - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON-SP;
X - Rede de Defesa e Promoção da Alimentação Saudável, Adequada e
Solidária - Rede-SANS.
Artigo 6º - O presidente e o vice-presidente do CONSEA-SP serão designados pelo Governador do Estado, dentre os membros titulares da sociedade civil,
mediante listas tríplices apresentadas pelo CONSEA-SP ao Secretário de Agricultura e
Abastecimento, para um mandato de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução,
por igual período.
Artigo 7º - O CONSEA-SP reunir-se-á ordinariamente a cada 2 (dois) meses, e extraordinariamente, sempre que necessário, mediante convocação pelo presidente ou de maioria de seus membros.
Artigo 8º - A participação no CONSEA-SP não será remunerada, sendo
considerada, porém, como serviço público relevante.
Artigo 9º - O CONSEA-SP contará, ainda, com 16 (dezesseis) Comissões
Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - CRSANS, cujos membros
serão eleitos mediante processo de seleção, na forma prevista em deliberação do CONSEA-SP, garantindo a proporção de 1/3 (um terço) de representantes do poder público
e 2/3 (dois terços) da sociedade civil.
Parágrafo único - As CRSANS serão regulamentadas através de ato específico do presidente do CONSEA-SP.
Artigo 10 - O CONSEA-SP conta com:
I - Secretaria Executiva dirigida por um Secretário Executivo;
II - Grupos Técnicos de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável,
criados pelo artigo 1º do Decreto nº 51.438, de 28 de dezembro de 2006, na seguinte
conformidade:
a) Grupo Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável da
Capital e Grande São Paulo;
b) Grupo Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável da
Região Norte;
c) Grupo Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável da
Região Sul;
d) Grupo Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável da
Região Leste;
e) Grupo Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável da
Região Oeste.
Parágrafo único - Fica mantido para as unidades de que trata este artigo
o nível hierárquico de Departamento Técnico.
Artigo 11 - A Secretaria Executiva a que alude o artigo 10, inciso I, deste
decreto, tem as seguintes atribuições:
I - prestar assessoria técnica e administrativa na gestão e nos trabalhos
do conselho;
II - elaborar, em conjunto com os conselheiros, o planejamento anual do
conselho, com estratégias e metas mensais;
72

11852 miolo.indd 72

9/4/2014 21:34:45

III - coordenar, supervisionar, dirigir e promover a realização das reuniões
plenárias bimestrais do conselho, bem como organizar as conferências, atendendo aos
aspectos técnicos, políticos, administrativos e financeiros;
IV - elaborar as atas das reuniões do conselho;
V - elaborar um cronograma com previsão orçamentária para cada exercício financeiro, submetendo-o à aprovação do Secretário de Agricultura e Abastecimento;
VI - controlar a distribuição e utilização dos recursos financeiros destinados às necessidades do conselho;
VII - manter a guarda dos bens móveis, documentos e demais acervos
do conselho;
VIII - registrar, arquivar, elaborar e encaminhar documentos e correspondências;
IX - manter atualizados os arquivos, protocolo e registros de documentos
de atividades do conselho;
X - executar as atividades de apoio necessárias ao cumprimento das finalidades do conselho e de suas ações;
XI - prestar serviços de suporte administrativo;
XII - preparar a instrução de processos e expedientes que tramitem pelo
conselho;
XIII - coordenar os trabalhos dos grupos Técnicos a que alude o artigo 10,
inciso II, deste decreto;
XIV - acompanhar e assessorar as comissões regionais a que alude o artigo 9º deste decreto;
XV - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo conselho.
Parágrafo único - Para cumprimento de suas atribuições, o Secretário
Executivo contará com o apoio dos Grupos Técnicos.
Artigo 12 - O CONSEA-SP contará com 3 (três) comissões permanentes,
na seguinte conformidade:
I - Comissão Permanente de Segurança Alimentar e Nutricional das Populações Negras e Comunidades Tradicionais;
II - Comissão Permanente de Avaliação e Monitoramento das políticas
e serviços de Segurança Alimentar e Nutricional na perspectiva do Direito Humano à
Alimentação Adequada e Saudável;
III - Comissão Permanente de Articulação entre Conselhos de Direitos e
Políticas Públicas em áreas relacionadas à Segurança Alimentar e Nutricional.
§ 1º - As Comissões Permanentes serão compostas de membros designados pelo presidente do CONSEA-SP, observadas as condições estabelecidas no regimento interno.
§ 2º - Na fase de elaboração das propostas a serem submetidas ao plenário do CONSEA-SP, as comissões poderão convidar representantes de entidades da
sociedade civil, de órgãos públicos e técnicos afetos aos temas nelas em estudo.
Artigo 13 - O CONSEA-SP poderá solicitar aos órgãos da administração
pública estadual, dados, informações, diagnósticos e colaboração para o desenvolvimento de suas atividades.
Artigo 14 - As reuniões do CONSEA-SP serão abertas à participação de todos os cidadãos e poderão ser convidados representantes de outros órgãos públicos ou
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entidades representativas da sociedade civil, sempre que da pauta constarem assuntos
de suas respectivas áreas de atuação e interesse, sem direito a voto e com direito a voz,
quando concedida pela presidência.
Artigo 15 - O CONSEA-SP poderá instituir grupos de trabalho, de caráter
temporário, com o objetivo de estudar e sugerir medidas específicas.
Parágrafo único - Os grupos de que trata o caput deste artigo serão compostos por conselheiros do poder público e da sociedade civil, designados pelo presidente do CONSEA-SP por ato específico, observadas as condições estabelecidas no
regimento interno.
Artigo 16 - A Secretaria de Agricultura e Abastecimento adotará as providências necessárias ao adequado funcionamento do CONSEA-SP, bem como lhe prestará o necessário suporte financeiro, administrativo e técnico, por meio do Gabinete do
Secretário e da Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios.
Artigo 17 - As demais disposições referentes ao funcionamento do CONSEA-SP serão estabelecidas no respectivo regimento interno.
Artigo 18 - Este decreto e suas disposições transitórias entram em vigor
na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial
os artigos 2º a 11 e 14 a 19 do Decreto nº 52.940, de 28 de abril de 2008.
Disposições Transitórias
Artigo 1º - Aplica-se o regimento interno em vigor até a elaboração de
novo regimento, conforme dispõe o artigo 3°, inciso XIII, deste decreto.
Artigo 2º - Enquanto não forem criadas as 16 (dezesseis) CRSANS e escolhidos os representantes da sociedade civil e do poder público, a que se refere o artigo
4° deste decreto, serão mantidos os atuais conselheiros da sociedade civil e do poder
público no CONSEA-SP, até a designação dos novos membros.
Palácio dos Bandeirantes, 30 de abril de 2013.
GERALDO ALCKMIN

____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº  47.763/03 à pág. 95 do vol. LV;
Decreto nº 52.940/08 à pág. 147 do vol. LXV.
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(*) DECRETO Nº 59.150, DE 3 DE MAIO DE 2013
Dispõe sobre o Programa Residência Educacional, instituído pelo Decreto nº 57.978,
de 18 de abril de 2012
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, à vista da representação do Secretário da Educação,
Considerando a importância da implementação do Programa Residência Educacional, destinado a alunos de ensino superior, em estágio supervisionado e
obrigatório na rede estadual de ensino, assegurando-lhes desempenho profissional de
qualidade;
Considerando que o processo de estágio supervisionado e obrigatório,
nas unidades escolares da rede estadual de ensino, propicia a alunos do ensino superior a oportunidade de aprimorar sua formação e de desenvolver projetos educacionais, visando à melhoria da educação básica paulista;
Considerando que o processo de reestruturação organizacional em implementação na Secretaria da Educação, implicando a alocação de novos servidores
nas diretorias de ensino, tem demandado um período maior de acomodação para seu
pleno desenvolvimento e, consequentemente, para o fortalecimento de sua infraestrutura, de modo a possibilitar-lhe, futuramente, o desempenho das complexas ações que
envolvem o processo de estágio;
Considerando a complexidade do processo de operacionalização das atividades de estágio, nos termos da Lei federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008,
que prevê ações de parcerias, mediante termos de cooperação técnica, convênios e
outros acordos pertinentes, para as quais se exige uma infraestrutura que garanta eficácia nos seus procedimentos;
Considerando a abrangência extraordinária da Secretaria da Educação,
principalmente quanto ao número e dimensão de suas diretorias de ensino regionais
que, como agentes facilitadores, devem atuar precipuamente na assistência às escolas,
propiciando-lhes condições favoráveis ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem,
Decreta:
Artigo 1º - O Programa Residência Educacional, instituído pelo Decreto
nº 57.978, de 18 de abril de 2012, será implementado por intermédio de ações que
visem à melhoria da educação básica paulista, em consonância com o Programa Educação - Compromisso de São Paulo, instituído pelo Decreto nº 57.571, de 2 de dezembro
de 2011, e de acordo com o disposto neste decreto.
Artigo 2º - O estágio obrigatório destinado a alunos que estejam matriculados e frequentando cursos de licenciatura em instituições de ensino superior, nos
termos da Lei federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, ocorrerá nas unidades
escolares da rede pública estadual, de acordo com a regulamentação a ser expedida
pela Secretaria da Educação.
Artigo 3º - O estudante do curso de licenciatura interessado em participar do Programa na condição de estagiário deverá:

* Retificação publicada no D.O.E  de 10.5.2013.
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I - concorrer em processo seletivo público;
II - ter disponibilidade para cumprimento da carga horária de estágio até
15 (quinze) horas semanais, no máximo 6 (seis) horas por dia;
III - estar cursando a partir do 3º semestre do curso de licenciatura.
Artigo 4º - A implementação do Programa Residência Educacional será
coordenada pela Secretaria da Educação.
Artigo 5º - Fica a Secretaria da Educação autorizada a celebrar acordos
com instituições públicas ou privadas, com larga experiência nas ações que envolvem
os processos de seleção, contratação e pagamento de estagiários, nos termos da legislação vigente.
Artigo 6º - O estagiário será desligado se descumprir as normas referentes às suas obrigações estabelecidas pelo Programa, nos seguintes casos:
I - trancamento de matrícula do curso de licenciatura;
II - conclusão do curso de licenciatura;
III - abandono do curso;
IV - não cumprimento da carga horária e jornada de atividades em estágio definida;
V - a pedido do residente;
VI - se o residente, no desempenho de suas atividades, praticar ato de
indisciplina ou improbidade;
VII - após a conclusão do estágio, cujo prazo é de até 12 meses e não
havendo prorrogação;
VIII - não atendimento ao Plano de Atividades do Estagiário;
IX - descumprimento do Documento de Orientações Básicas para o Estágio Supervisionado.
Artigo 7º - Aos estagiários de que trata este decreto serão concedidas
bolsas-estágio no valor de R$ 420,00 (quatrocentos de vinte reais) e auxílio-transporte,
no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), correspondentes ao cumprimento do
limite máximo da carga horária, nos termos da legislação pertinente.
Parágrafo único - Os estagiários perceberão os valores das bolsas-estágio
e auxílio-transporte proporcionalmente às horas estagiadas.
Artigo 8º - As despesas necessárias à execução deste decreto correrão
à conta das dotações próprias consignadas no orçamento da Secretaria da Educação,
podendo ser suplementadas, se necessário.
Artigo 9º - Este decreto entra em vigor na nada se sua publicação, ficando
revogados os artigos 2º ao 8º do Decreto nº 57.978, de abril de 2012.
Palácio dos Bandeirantes, 3 de maio de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 3 de maio de 2013.
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______

NOTAS:
A Lei nº 11.788/08 encontra-se à pág. 41 do vol. 35 na Col. de Leg. Fed. de Ens.
Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 57.571/11 à pág. 245 do vol. LXXII;
Decreto nº 57.978/12 à pág.79 do vol. LXXIII.

DECRETO Nº 59.180, DE 14 DE MAIO DE 2013
Dispõe sobre a criação, na Secretaria da Educação, do Centro Estadual de Educação de
Jovens e Adultos de Miracatu e dá providências correlatas
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso
de suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - Fica criado, na Diretoria de Ensino - Região Miracatu, da Secretaria da Educação, no Município de Miracatu, o Centro Estadual de Educação de Jovens
e Adultos de Miracatu.
Artigo 2º - A Secretaria da Educação adotará as providências necessárias
para o funcionamento da unidade escolar ora criada e designará o pessoal técnico e
administrativo mínimo necessário para o seu funcionamento, conforme os critérios estabelecidos pelo Decreto nº 52.630, de 16 de janeiro de 2008.
Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão
à conta das dotações consignadas no orçamento da Secretaria da Educação.
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de julho de 2012.
Palácio dos Bandeirantes, 14 de maio de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 14 de maio de 2013.
_____
NOTA:
O Decreto nº 52.630/08 encontra-se à pág. 81 do vol. LXV.
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DECRETO Nº 59.215, DE 21 DE MAIO DE 2013
Dispõe sobre a disciplina acerca da celebração de convênios,
no âmbito da Administração Centralizada e Autárquica, e sobre a instrução
dos processos respectivos
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, com fundamento no artigo 47, incisos II e III, da Constituição do Estado,
Decreta:
Artigo 1º - Os convênios a serem celebrados pelo Estado de São Paulo,
por intermédio das Secretarias de Estado, da Procuradoria Geral do Estado ou dos órgãos vinculados diretamente ao Governador, e pelas Autarquias dependem de prévia
autorização governamental, exceto quando o respectivo instrumento:
I - seja subscrito pelo Chefe do Poder Executivo;
II - não estipule a transferência de recursos materiais e/ou financeiros
por parte do Estado.
§ 1º - A celebração de convênios de que resultem para o Estado encargos
não previstos na lei orçamentária depende de prévia autorização ou de aprovação da
Assembleia Legislativa, nos termos do artigo 20, inciso XIX, da Constituição do Estado.
§ 2º - Na hipótese de que trata o inciso II deste artigo, fica atribuída competência ao respectivo Secretário de Estado, ao Procurador Geral do Estado ou ao dirigente máximo da Autarquia para a outorga da autorização.
Artigo 2º - Nos convênios a serem celebrados com a União, por intermédio dos Ministérios do Poder Executivo, ou com entidades estrangeiras, a representação do Estado se fará pelo Governador, nos termos do artigo 47, inciso I, da Constituição do Estado.
Artigo 3º - Independe da autorização governamental a celebração de
protocolos de intenção, assim entendidos os ajustes destituídos de conteúdo obrigacional, preparatórios da celebração de convênios, aplicando-se o disposto nos artigos
1º, § 2º, e 2º deste decreto no tocante à representação do Estado em tais avenças.
Artigo 4º - A colaboração institucional, de natureza administrativa, entre
Secretarias de Estado ou a Procuradoria Geral do Estado, ou entre o Poder Executivo e
os demais Poderes do Estado ou seus órgãos autônomos, na medida em que comporte
formalização, será objeto de termo de cooperação, cuja celebração independe de autorização prévia, sendo o Poder Executivo representado pelo Governador do Estado na
hipótese de ajuste com outro Poder do Estado ou órgão autônomo.
Artigo 5º - Os processos objetivando a autorização de que cuida o artigo
1º deste decreto deverão ser instruídos com os seguintes elementos:
I - parecer da Consultoria Jurídica que serve à Secretaria de Estado proponente ou, quando for o caso, do órgão jurídico da Autarquia, aprovando a minuta do
instrumento de convênio (artigo 38, parágrafo único, da Lei federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993) e demonstrando a inserção de seu objeto no campo de atuação funcional da Pasta ou da entidade autárquica;
II - plano de trabalho aprovado pelo órgão ou autoridade competente,
demonstrando a conveniência e oportunidade da celebração e contendo, no que couber, as seguintes informações mínimas:
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a) identificação do objeto a ser executado;
b) metas a serem atingidas;
c) etapas ou fases de execução;
d) plano de aplicação dos recursos financeiros;
e) cronograma de desembolso;
f) previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas;
g) se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação
de que a entidade destinatária de recursos estaduais dispõe de recursos próprios para
complementar a execução do objeto, quando for o caso;
III - manifestação favorável das Secretarias de Planejamento e Desenvolvimento Regional e da Fazenda, nas hipóteses em que tal audiência prévia for determinada por norma regulamentar específica (artigo 1º do Decreto nº 41.165, de 20 de
setembro de 1996, com suas alterações);
IV - comprovação da existência de recursos orçamentários necessários à
execução do objeto do convênio no exercício de sua celebração, mediante a emissão
da respectiva nota de reserva;
V - quando cabível, Certificado de Regularidade Cadastral de Entidade CRCE, de que trata o Decreto nº 57.501, de 8 de novembro de 2011;
VI - prova de inexistência de débito para com o sistema de seguridade
social, o fundo de garantia por tempo de serviço e a Fazenda do Estado de São Paulo,
observado, quanto a esta, o disposto na Lei nº 12.799, de 11 de janeiro de 2008.
Parágrafo único - Quando necessária a autorização governamental, os
processos deverão ser remetidos à Assessoria Técnica do Governo, da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do Gabinete do Governador, com estrita observância do
Decreto nº 51.704, de 26 de março de 2007.
Artigo 6º - A celebração de convênio com Estado estrangeiro ou organização internacional deverá ser precedida de consulta à União, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, pautando-se o Estado de São Paulo nos estritos termos
do que lhe vier a ser estabelecido por esse ente, no uso da competência a que alude o
artigo 21, inciso I, da Constituição da República.
Artigo 7º - Na hipótese de convênios com entidades estrangeiras ou com
personalidade de direito privado, os autos deverão também ser instruídos com documentação hábil à comprovação de sua existência no plano jurídico e dos poderes
de seus representantes, bem como da inserção das atividades previstas no ajuste no
objeto das entidades signatárias.
Parágrafo único - Se for o caso, a entidade partícipe fará prova igualmente de estar autorizada ao exercício, no território nacional, da atividade que constitui
seu objeto.
Artigo 8º - As propostas de celebração de convênios com Municípios paulistas, subscritas pelos respectivos Prefeitos, a par da instrução genericamente determinada no artigo 5º deste decreto, deverão fazer prova de:
I - estar a celebração conforme a Lei Orgânica local;
II - encontrar-se o Chefe do Poder Executivo municipal no exercício do
cargo e com mandato em plena vigência;
III - não estar o Município impedido de receber auxílios e/ou subvenções
estaduais em virtude de decisão do Tribunal de Contas do Estado;
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IV - aplicação do percentual mínimo, constitucionalmente exigido, da receita municipal resultante de impostos, na manutenção e desenvolvimento do ensino
(artigos 35, inciso III, e 212 da Constituição da República e artigo 149, inciso III, da
Constituição do Estado);
V - entrega da prestação de contas anual junto ao Tribunal de Contas
(artigos 35, inciso II, da Constituição da República e 149, inciso II, da Constituição do
Estado e artigo 24 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993);
VI - não incorrer o Município nas vedações dos artigos 11, parágrafo único, 23, § 3º, inciso I, e § 4º, 25, § 1º, inciso IV, 31, §§ 2º, 3º e 5º, 51, § 2º, 52, § 2º, 55,
§ 3º e 70, parágrafo único, ressalvadas as hipóteses previstas nos artigos 25, § 3º, 63,
inciso II, alínea “b”, 65, inciso I e 66, todos da Lei Complementar federal nº 101, de 4
de maio de 2000.
§ 1º - O documento comprobatório referente aos incisos I a IV e VI deste
artigo poderá consistir em declarações firmadas por autoridade municipal competente,
sob as penas da lei.
§ 2º - No caso de obras e serviços a serem executados pelos Municípios,
deverão estes apresentar, ainda, projeto básico aprovado pela autoridade competente.
Artigo 9º - Os documentos a que aludem o inciso VI, do artigo 5º, e os
incisos I a VI, do artigo 8º, deste decreto, poderão ser substituídos pelo Certificado de
Regularidade do Município para Celebrar Convênios - CRMC, instituído pelo Decreto nº
52.479, de 14 de dezembro de 2007.
Artigo 10 - Não será exigida a comprovação:
I - a que aludem os incisos III, IV e VI, do artigo 5º, e os incisos III a VI, do
artigo 8º, deste decreto, para a celebração de convênio que não estipule a transferência de recursos materiais e/ou financeiros por parte do Estado;
II - a que aludem o inciso VI, do artigo 5º, e os incisos III a VI, do artigo 8º,
deste decreto, para a celebração de convênio que estipule a transferência de recursos
materiais e/ou financeiros do Estado a Município paulista, destinada a ações de educação, saúde e assistência social (artigo 47, § 6º, alínea “d”, da Lei federal nº 8.212, de 24
de julho de 1991, e artigo 25, § 3º, da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio
de 2000).
Artigo 11 - Os instrumentos de convênio deverão ser minutados nos órgãos
ou nas entidades de origem e vazados em linguagem técnica adequada, observando, no
que couber, as disposições da Lei Complementar nº 863, de 29 de dezembro de 1999.
§ 1º - Os instrumentos referidos neste artigo terão a seguinte estrutura
formal:
1. ementa, com indicação dos partícipes e súmula do objeto;
2. preâmbulo, indicando os partícipes e sua qualificação jurídica, seus
representantes legais, a autorização governamental, inclusive a de âmbito municipal,
quando couber;
3. corpo clausulado, contendo cláusulas necessárias que, atendidas as
peculiaridades da espécie, disponham sobre:
a) objeto, descrito com precisão e clareza, o qual deverá se situar no
campo legal de atuação dos partícipes;
b) obrigações comuns e específicas dos partícipes;
c) regime de execução, se não compreendido na cláusula referida na alínea “b” deste item;
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d) valor da avença e crédito orçamentário pelo qual correrá a despesa
decorrente, com indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;
e) modo de liberação dos recursos financeiros, observados os §§ 3º a 6º
do artigo 116 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
f) viabilidade de suplementação de recursos, quando pertinente;
g) prazo de vigência, não superior a 5 (cinco) anos (artigo 52, caput,
da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989), exceto se, em razão da natureza do
objeto, prazo maior se impuser, contado sempre da data da assinatura do instrumento;
h) possibilidade de prorrogação do prazo de vigência, quando for o caso,
limitada a lapso de tempo compatível com o prazo de execução do objeto do convênio,
mediante prévia autorização do Secretário de Estado, do Procurador Geral do Estado
ou do dirigente máximo de Autarquia respectivo;
i) responsabilidades dos partícipes;
j) modo de denúncia (por desinteresse unilateral ou consensual) e de
rescisão (por descumprimento das obrigações assumidas ou infração legal);
k) indicação dos representantes dos partícipes encarregados do controle
e fiscalização da execução;
l) forma de prestação de contas, independentemente da que for devida
ao Tribunal de Contas do Estado;
m) eleição do foro da Capital do Estado para dirimir os conflitos decorrentes da execução do convênio, salvo nas hipóteses em que o outro partícipe seja a
União, outro Estado-membro ou o Distrito Federal, bem como as respectivas entidades
da Administração indireta.
Artigo 12 - É vedado atribuir efeitos financeiros retroativos aos convênios
de que cuida o presente decreto, bem como às suas alterações (artigo 56 da Lei nº
6.544, de 22 de novembro de 1989).
Artigo 13 - Na hipótese de convênio estipulando a transferência de recursos materiais e/ou financeiros por parte do Estado, uma vez assinado o instrumento, a
Secretaria de Estado, a Procuradoria Geral do Estado ou a Autarquia respectiva darão
ciência à Assembleia Legislativa (artigo 116, § 2º, da Lei federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993).
Artigo 14 - O disposto no presente decreto não impede a outorga de
autorização governamental genérica no que concerne à celebração de convênios de
objeto assemelhado ou vinculados à execução de determinado programa, mediante
decreto que aprove o instrumento-padrão das avenças e estipule as demais condições
para sua formalização.
Parágrafo único - Não será exigida a autorização governamental de que
trata o caput deste artigo quando não se estipular a transferência de recursos materiais
e/ou financeiros por parte do Estado, aplicando-se o disposto no § 2º do artigo 1º deste
decreto.
Artigo 15 - A celebração, em ano em que se realizar eleição, de convênios
que estipulem a transferência de recursos materiais e/ou financeiros por parte do Estado observará a vedação a que alude o artigo 73, inciso VI, alínea “a”, da Lei federal nº
9.504, de 30 de setembro de 1997.
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Artigo 16 - Fica atribuída competência aos Secretários de Estado, ao Procurador Geral do Estado e aos dirigentes máximos de Autarquias para, em suas respectivas esferas, autorizar a celebração de termo de reconhecimento e parcelamento, em
até 12 (doze) meses, de débito resultante da inexecução parcial ou total de convênio.
Artigo 17 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário, em especial:
I - o Decreto nº 40.722, de 20 de março de 1996;
II - o Decreto nº 45.059, de 12 de julho de 2000;
III - o Decreto nº 51.663, de 15 de março de 2007;
IV - o Decreto nº 56.875, de 24 de março de 2011;
V - o Decreto nº 57.465, de 27 de outubro de 2011.
Palácio dos Bandeirantes, 21 de maio de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 21 de maio de 2013.
______
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 8.666/93 às págs. 533 do vol. 30 e 36 do vol. 20/21;
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Estadual à pág. 29 do vol. XXVIII;
Lei Complementar nº 863/99 à pág. 28 do vol. XLVIII;
Lei nº 6.544/89 à pág. 154 do vol. XXVIII;
Decreto nº 40.722/96 à pág. 59 do vol. XLI;
Decreto nº 45.059/00 à pág. 92 do vol. L;
Decreto nº 51.663/07 à pág. 228 do vol. LXIII;
Decreto nº 51.704/07 à pág. 240 do vol. LXIII;
Decreto nº 56.875/11 à pág. 49 do vol. LXXI;
Decreto nº 57.465/11 à pág. 217 do vol. LXXII;
Decreto nº 57.501/11 à pág. 237 do vol. LXXII.
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(*) RESOLUÇÃO SE Nº 1, DE 14 DE JANEIRO DE 2013
Institui o Programa de Inspeções Médicas, no âmbito da Secretaria da Educação,
e dá providências correlatas
O Secretário da Educação, com fundamento no disposto no Decreto nº
58.032, de 10.5.2012, que autoriza a Secretaria da Educação a realizar inspeções médicas em servidores de seus quadros de pessoal, e considerando:
o disposto no Decreto nº 55.727, de 21.4.2010, que institui o Programa
SP Educação com Saúde;
as constantes reivindicações dos profissionais de educação sobre saúde
e qualidade de vida;
a necessidade de implementar a política pública de assistência à saúde,
relativamente aos servidores da Secretaria da Educação,
Resolve:
Artigo 1º - Fica instituído o Programa de Inspeções Médicas no âmbito
da Secretaria da Educação, com objetivo de otimizar e agilizar os serviços de inspeção
médica, bem como os processos de readaptação de servidores.
Parágrafo único – A gestão do Programa de Inspeções Médicas será
exercida pelo Centro de Qualidade de Vida – CEQV do Departamento de Planejamento e Normatização de Recursos Humanos – DEPLAN, da Coordenadoria de Gestão de
Recursos Humanos – CGRH desta Pasta, visando ao cumprimento do disposto nesta
resolução.
“Artigo 2º - Pelo programa de que trata esta resolução, serão realizadas,
em conformidade com o disposto no Decreto nº 58.032, de 10.5.2012, alterado pelo
Decreto nº 58.973, de18.3.2013, e no Decreto nº 29.180, de 11.11.1988, as seguintes
inspeções médicas relacionadas à:
I – concessão e à cessação de licença para tratamento de saúde, quando:
a) o período de afastamento sugerido pelo médico assistente do servidor
seja superior a 15 (quinze) dias;
b) o atestado médico apresentado pelo servidor seja omisso quanto ao
tempo de afastamento;
c) o servidor que, em decorrência de licença anterior, tenha se afastado
por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, no ano letivo;
II – readaptação;
III – aposentadoria por invalidez.
§ 1º - As inspeções médicas, a que se refere este artigo, não abrangem
os profissionais contratados nos termos da Lei Complementar nº 1.093, de 16.7.2009,
e tampouco os servidores exclusivamente nomeados em comissão, assim como não se
prestam à comprovação de acidente de trabalho, à isenção de pagamento de Imposto
de Renda e à isenção de recolhimento de Contribuição Previdenciária de quaisquer
servidores.
§ 2º - A inspeção médica em servidor que apresente atestado médico
sugerindo afastamento superior a 90 (noventa) dias será realizada por meio de junta
médica.”;(NR)

* Com as alterações introduzidas pela Resolução SE nº 44/2013.
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Artigo 3º – As inspeções referidas no artigo anterior serão realizadas em
Unidades de Perícias Médicas instaladas nas dependências das Diretorias de Ensino ou,
excepcionalmente,em unidades escolares.
§ 1º - Quando houver necessidade, poderão ser constituídas Juntas Médicas, integradas por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 6 (seis) médicos credenciados,
sendo que, pelo menos,1 (um) dos integrantes deverá ser especialista na área da patologia que acomete o servidor.
§ 2º - As Juntas Médicas serão constituídas pela Equipe de Gestão do Programa de Inspeções Médicas do Centro de Qualidade de Vida – CEQV/DEPLAN/CGRH/
SE.
§ 3º – No caso de a Junta Médica decidir por readaptação do servidor,
será constituído um Comitê de Apoio ao Servidor -CAS, para apresentação do parecer
final da Junta Médica, a ser integrado por:
1 - Médico Perito;
2 - Diretor do Centro de Recursos Humanos da Diretoria de Ensino; e
3 - um agente de readaptação.
§ 4º - O agente de readaptação, a que se refere o parágrafo anterior, será um profissional da área de psicologia ou de assistência social, ou, ainda,
um terapeuta ocupacional,disponibilizado, pela Equipe de Gestão do Programa de
Inspeções Médicas, como responsável pelo acompanhamento da readaptação do
servidor.
§ 5º - Compete ao CAS:
1 - estabelecer o rol de atividades a ser cumprido pelo servidor readaptado, considerando sua capacidade laboral, as limitações físicas e/ou mentais, temporárias ou permanentes, identificadas pela Junta Médica;
2 - dar ciência ao servidor do rol de atividades que deverá desempenhar.
§ 6º - A Diretoria de Ensino indicada para implantação da Unidade de
Perícias Médicas deverá disponibilizar espaço adequado e necessário para instalação
dos postos de atendimento.
§ 7º - Caberá à Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH
consolidar os espaços disponibilizados pelas Diretorias de Ensino e divulgar, por meio
de ato competente, os endereços de atendimento.
Artigo 4º - Os médicos que se responsabilizarão pela realização das
inspeções, de que trata esta resolução, deverão ser credenciados pela Secretaria da
Educação, em processo precedido de Edital de Credenciamento, que regulamentará o
processo em termos de requisitos mínimos de habilitação e títulos.
§ 1º - Aos títulos apresentados pelos profissionais credenciados serão
atribuídos pontos, na forma a ser estabelecida no Edital de Credenciamento.
§ 2º - Será publicada, no Diário Oficial do Estado, lista geral com as pontuações atribuídas aos profissionais credenciados.
§ 3º – A distribuição do serviço aos profissionais credenciados será efetuada com base nas respectivas pontuações, de acordo com a disponibilidade de cada
profissional, observada a ordem decrescente constante da lista geral.
“§ 4º - As disposições dos parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo deverão ser
observadas no caso de o edital de credenciamento disciplinar a entrega de títulos, sendo que, em caso contrário, os profissionais serão classificados por ordem cronológica
crescente das inscrições, das mais antigas para as mais recentes, considerando a data
e a hora de cada inscrição, devidamente validada com o recebimento dos documentos
estabelecidos no edital de credenciamento.
86

11852 miolo.indd 86

9/4/2014 21:34:46

§5º - No interesse da administração, poderá ser realizado novo processo
de credenciamento de médicos, ainda que exista uma lista classificatória de médicos
peritos em vigor.
§ 6º - A classificação dos novos médicos credenciados, nos termos do §
5º deste artigo, será realizada por inserção, no final da classificação vigente, por ordem
cronológica crescente das inscrições, das mais antigas para as mais recentes, considerando a data e a hora de cada inscrição, devidamente validada com o recebimento dos
documentos estabelecidos no Edital de Credenciamento.” (NR)
ções:

Artigo 5º - O profissional médico credenciado terá as seguintes atribui-

I – prestar serviços conforme previsto no Edital de Credenciamento e
nesta resolução;
“II – realizar exames médicos-periciais nos servidores da Secretaria da
Educação, registrando os resultados conforme estabelecido nos procedimentos de inspeções médicas  desta Secretaria.”;(NR)
III - respeitar o horário marcado para o atendimento;
IV - definir com base nos exames de rotina da inspeção médica e exames
especializados, a capacidade laborativa dos servidores da Secretaria da Educação, emitindo parecer técnico;
V - solicitar informações e exames complementares ao servidor, bem
como aos profissionais de saúde que o assistem,a outros órgãos ou instituições, sempre que julgar necessário,respeitados o sigilo profissional e a legislação vigente;
VI - manter sigilo absoluto sobre suas observações e conclusões;
VII - observar as normas legais, portarias e protocolos que regem as inspeções médicas;
VIII - comunicar à Secretaria da Educação a ocorrência de qualquer irregularidade de que tenha conhecimento;
IX - participar de Junta Médica, sempre que convocado;
X - participar dos eventos de orientação técnica, sempre que convocado;
XI - permitir o acompanhamento e fiscalização da Secretariada Educação,
prestando colaboração;
XII - zelar pelo bom uso dos bens e materiais colocados à sua disposição;
XIII - desempenhar suas atividades com absoluta isenção, imparcialidade
e autonomia;
XIV - solicitar, no momento da inspeção, um documento de identificação
civil com foto do servidor;
XV - comunicar à Equipe de Gestão do Programa de Inspeções Médicas a
ausência do servidor em inspeção agendada;
XVI - participar de reuniões do Comitê de Apoio ao Servidor– CAS, sempre que lhe for determinado;
XVII - executar os serviços observando os parâmetros de boa técnica e
normas legais aplicáveis;
XVIII - manter todas as condições de habilitação e de qualificação técnica
exigidas para o credenciamento, durante o período em que se mantiver credenciado;
XIX - possuir kit pessoal para inspeção médica, conforme dispuser o Edital de Credenciamento;
XX - comunicar ao Centro de Qualidade de Vida - CEQV, por escrito e com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, os motivos de ordem técnica que impossibilitem a execução parcial ou total dos serviços, ou quando se verificarem condições
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inadequadas ou, ainda, a iminência de fatos que possam prejudicar a integral prestação
dos serviços;
XXI - manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil,penal e administrativa, em relação a qualquer assunto de interesse da Secretaria da Educação, ou de
terceiros, de que venha a tomar conhecimento em razão da execução dos serviços;
XXII - prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Centro de Qualidade de Vida – CEQV, em até 5 (cinco) dias úteis.
“Artigo 6º - Fica afixado o valor pecuniário específico para cada tipo de
serviço referente a cada inspeção médica realizada em servidores da Secretaria da Educação, na seguinte conformidade:
I – ao serviço Padrão, o valor de R$ 120,00, destinado a inspeções realizadas nas Unidades de Perícias Médicas desta Pasta, para fins de concessão de licença
para tratamento de saúde, nos casos em que:
a) o servidor apresente relatório do seu médico assistente, sugerindo
afastamento superior a 15 (quinze) dias;
b) o relatório do médico assistente do servidor não tenha sugerido a
quantidade de dias de afastamentos;
II - ao serviço Composto, o valor de R$ 200,00, destinado:
a) à inspeção, para fins de concessão ou cessação de licença para tratamento de saúde, realizada no domicílio do servidor, em estabelecimento hospitalar ou
em outros locais, no mesmo município da Unidade de Perícia Médica;
b) a atendimento dado por Junta Médica;
c) a atendimento mediante análise do CAS - Comitê de Apoio ao Servidor;
III - ao serviço Diferenciado, o valor de R$ 300,00, destinado à inspeção,
para fins de concessão de licença para tratamento de saúde, realizada no domicílio do
servidor, em estabelecimento hospitalar ou em outros locais, em município diverso
daquele em que se situa uma das Unidades Periciais Médicas desta Pasta.” (NR)
Artigo 7º - Os procedimentos a serem adotados relativamente a agendamento e à realização de inspeção médica, bem como demais informações e orientações ao servidor serão objeto de manual específico, a ser expedido pela Coordenadoria
de Gestão de Recursos Humanos – CGRH desta Pasta.
Artigo 8º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.093/09, à pág. 31 do vol. LXVIII;
Decreto nº 29.180/88, à pág. 140 do vol. XXVI;
Decreto nº 32.117/90, à pág. 77 do vol. XXX;
Decreto nº 43.914/99, à pág. 101 do vol. XLVII;
Decreto nº 55.727/10, à pág. 81 do vol. LXIX;
Decreto nº 58.032/12 à pág. 98 do vol. LXXIII.
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(*) RESOLUÇÃO SE Nº 2, DE 18 DE JANEIRO DE 2013
Dispõe sobre a reorganização curricular do ensino fundamental, na Escola de Tempo
Integral – ETI, e dá providências correlatas
O Secretário da Educação, considerando:
a necessidade de ajustes na organização curricular do ensino fundamental das escolas participantes do Projeto Escola de Tempo Integral, instituído pela Resolução SE 89, de 9 de dezembro de 2005, com vistas ao melhor atendimento à especificidade didático-pedagógica que as caracteriza;
o contínuo aperfeiçoamento da organização curricular vigente nessas
unidades, flexibilizando-a com alternativas que promovam soluções singulares e otimizem os avanços já conquistados;
a necessidade de viabilizar condições para a inserção futura das ETIs no
Programa de Ensino Integral, instituído pela Lei Complementar 1.164, de 4.1.2012, alterada pela Lei Complementar 1.191, de 28.12.2012,
Resolve:
Artigo 1º - As unidades escolares que funcionarem com o ensino fundamental – anos iniciais e anos finais – em tempo integral terão suas matrizes curriculares
constituídas na seguinte conformidade:
I - pelos componentes curriculares e respectivas cargas horárias estabelecidos na matriz curricular do ensino fundamental das escolas de tempo parcial, nos
termos da legislação pertinente;
II – pelas Atividades Complementares e Oficinas Curriculares, definidas
para a parte diversificada, a serem desenvolvidas com metodologias, estratégias e recursos didático-pedagógicos específicos.
Artigo 2º - A direção da escola, no cumprimento de suas atribuições e
após consulta à comunidade escolar, deverá:
I – apresentar matriz curricular que:
a) esteja em sintonia com a proposta pedagógica da unidade escolar e
que atenda às expectativas e aos interesses educacionais locais;
b) considere a existência de espaços adequados ao desenvolvimento das
duas partes do currículo, discriminadas no artigo anterior;
c) assegure total permanência do educando em tempo integral;
d) leve em conta a disponibilidade de docentes devidamente habilitados/
qualificados para o exercício de atividades diferenciadas, contextualizadas e dinâmicas,
a serem desenvolvidas nas Atividades Complementares e nas Oficinas Curriculares;
II – garantir que a matriz curricular se ajuste à realidade escolar, contemplando, nos anos iniciais:
a) carga horária mínima de 40 (quarenta) aulas semanais, assim distribuídas:
a.1) 25 (vinte e cinco) aulas semanais, destinadas às disciplinas da base
nacional comum; e
a.2) 15 (quinze) aulas semanais, destinadas ao desenvolvimento da parte
diversificada, das quais 7 (sete) aulas serão destinadas às Atividades Complementares
e 8 (oito) às Oficinas Curriculares; ou
*  Retificação publicada nos DOEs  de 23.1.2013 e 17.4.2013.
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b) carga horária máxima de até 45 (quarenta e cinco) aulas semanais,
assim distribuídas:
b.1) 25 (vinte e cinco) aulas semanais, destinadas às disciplinas da base
nacional comum; e
b.2) até 20 (vinte) aulas semanais para o desenvolvimento da parte diversificada, das quais 7 (sete) aulas serão destinadas às Atividades Complementares e até
13 (treze) destinadas às Oficinas Curriculares;
III – garantir que a matriz curricular se ajuste à realidade escolar, contemplando, nos anos finais:
a) carga horária mínima de 40 (quarenta) aulas semanais, assim distribuídas:
a.1) 28 (vinte e oito) aulas semanais, destinadas às disciplinas da base
nacional comum; e
a.2) 12 (doze) aulas semanais, destinadas ao desenvolvimento da parte
diversificada, das quais 6 (seis) aulas serão destinadas às Atividades Complementares e
6 (seis) destinadas às Oficinas Curriculares;
b) pela carga horária máxima, de até 45 (quarenta e cinco) aulas semanais, assim distribuídas:
b.1) 28 (vinte e oito) aulas semanais, destinadas às disciplinas da base
nacional comum; e
b.2) até 17 (dezessete) aulas semanais para o desenvolvimento da parte
diversificada, das quais 6 (seis) aulas serão destinadas às Atividades Complementares e
até 11 (onze) destinadas às Oficinas Curriculares;
IV – computar no total da carga horária das Atividades Complementares
ou das Oficinas Curriculares, previstas nos Anexos A, B, C e D, que integram esta resolução, as aulas destinadas à Língua Estrangeira Moderna;
V - observar que a carga horária semanal de qualquer componente da
parte diversificada da matriz curricular, nos anos iniciais e nos anos finais, será de 2
(duas) ou 3 (três) aulas semanais;
VI - atentar para a adoção das disciplinas relacionadas na parte diversificada da matriz curricular, nos anos iniciais e nos anos finais do ensino fundamental,
que se caracterizarão como:
a) Atividades Complementares, de cumprimento obrigatório, cujas temáticas, já definidas na matriz curricular, apresentam-se incluídas nos anos iniciais
como: Hora da Leitura, Produção de Texto e Experiências Matemáticas, e nos anos
finais como: Língua Estrangeira Moderna, Leitura e Produção de Texto e Experiências
Matemáticas;
b) Oficinas Curriculares, de cumprimento obrigatório, cujas temáticas, já
definidas na matriz curricular, apresentam-se incluídas nos anos iniciais como: Língua
Estrangeira Moderna e Orientação de Estudos, e nos anos finais como: Orientação de
Estudos;
c) Oficinas Curriculares, de cumprimento obrigatório ou opcional, cujas
temáticas, por não terem sido previamente definidas, deverão ser selecionadas pela
unidade escolar dentre os temas, objeto do Anexo E e da presente resolução, desde
que ajustadas às expectativas, aos interesses e às preferências da comunidade e à construção da identidade escolar.
Parágrafo único - Os campos/temas selecionados deverão ser trabalhados ao longo do ano letivo e, sempre que possível, mantidos no(s) ano(s)/série(s)
subsequente(s) do segmento do ensino fundamental a que pertencem.
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observar:

Artigo 3º - Na elaboração do horário escolar, a direção da escola deverá

I - carga horária diária máxima de 9 (nove) aulas, com duração de 50
(cinquenta) minutos cada;
II - intervalo para almoço, com duração de 1 (uma) hora, em horário fixo
para todos os dias da semana;
III - 1 (um) intervalo de 20 (vinte) minutos, em cada turno, destinado ao
recreio;
IV - início e término das aulas definidos de acordo com os interesses da
comunidade escolar.
Parágrafo único – As aulas dos diferentes componentes que integram a
base nacional comum e a parte diversificada do currículo deverão ser distribuídas alternadamente ao longo dos turnos de funcionamento da unidade escolar, de forma a
compor, sempre que possível, o horário de aulas de cada turno – manhã e tarde – com
disciplinas, atividades complementares e oficinas curriculares.
Artigo 4º - Terão prioridade, para os alunos com necessidades especiais,
as atividades programadas para as respectivas salas de recurso.
Parágrafo único - Caberá à equipe gestora e aos professores especializados nas áreas de deficiência, após o diagnóstico das potencialidades, interesses e expectativas dos alunos, definir quais atividades das Oficinas Curriculares se apresentam
passíveis de frequência e efetiva participação.
Artigo 5º - A avaliação do desempenho escolar dos alunos, nos componentes de Atividades Complementares e Oficinas Curriculares, caracterizar-se-á por
uma abordagem conceitual essencialmente formativa, processual e centrada em valores atitudinais de participação, interesse e compromisso do educando na construção
de seu conhecimento.
Parágrafo único - Por inerentes ao processo de ensino e aprendizagem,
os procedimentos e os resultados dos instrumentos avaliativos selecionados deverão
se constituir insumos norteadores da avaliação global do educando.
midade:

Artigo 6º - A atribuição das classes e aulas far-se-á na seguinte confor-

I – pelo Diretor de Escola, na unidade escolar, e em nível de Diretoria de
Ensino, se necessário, com relação às disciplinas da base nacional comum e às Atividades Complementares das disciplinas constantes da parte diversificada, atendendo às
disposições da legislação referente ao processo anual de atribuição de classes e aulas;
II – pela equipe gestora da unidade escolar, com relação às atividades
das Oficinas Curriculares, assistida pelo Supervisor de Ensino da unidade escolar, a
docentes e candidatos à contratação que estejam devidamente inscritos e classificados no processo regular de atribuição de classes e aulas e que também tenham,
paralelamente, efetuado inscrição específica para participar do processo seletivo
referente ao Projeto Escola de Tempo Integral, observada a seguinte ordem de
prioridade:
a) docentes titulares de cargo, para carga suplementar;
b) docentes adidos, para composição da jornada de trabalho e/ou de
carga suplementar, sem descaracterizar a condição de adido;
c) docentes ocupantes de função-atividade, abrangidos pelo disposto no
§ 2º do artigo 2º da Lei Complementar 1.010/2007, para composição de carga horária;
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d) a candidatos à contratação, nos termos da Lei Complementar
1.093/2009, para composição de carga horária;
§ 1º - Observadas as habilitações/qualificações docentes especificadas
no artigo 7º desta resolução, constituem-se componentes do processo seletivo, objeto
da inscrição paralela para o Projeto Escola de Tempo Integral, de que trata este artigo:
1 - a análise do currículo do candidato, avaliando-se as ações de formação vivenciadas, o histórico das experiências e as práticas educacionais bem sucedidas;
2 - a pertinência e a qualidade da proposta de trabalho apresentada pelo
candidato;
3 - a avaliação dos resultados obtidos na entrevista individual realizada.
§ 2º - Os critérios de seleção dos docentes e candidatos inscritos terão
os referenciais de:
1 - atendimento ao perfil exigido pelas características e especificidades
do campo temático selecionado para a(s) Oficina(s) Curricular(es);
2 - espírito de liderança e postura democrática;
3 - assiduidade e pontualidade;
4 - disposição para trabalhar em projetos interdisciplinares;
5 - vivência de metodologias de trabalho que, respeitando o projeto pedagógico da unidade escolar, promovam a reflexão, a solidariedade, a troca de experiências e a aprendizagem dos conteúdos escolares pelos educandos;
6 - capacidade de promover a autoestima do educando;
7 - disponibilidade para o desenvolvimento de trabalho em equipe, de
forma colaborativa; e
8 - interesse em:
8.1 - participar de programas de capacitação e formação continuada,
inclusive via educação a distância, oferecidos por esta Secretaria da Educação e por
entidades a ela conveniadas;
8.2 - criar e utilizar novos métodos didático-pedagógicos, usando as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC).
§ 3º - Após a seleção e a atribuição das aulas das Oficinas Curriculares,
a equipe gestora expedirá termo provisório de atribuição, a ser entregue ao docente/
candidato, e a relação nominal de todos os contemplados no processo seletivo, com as
respectivas cargas horárias, a ser enviado à Diretoria de Ensino, para ciência e ratificação no processo regular de atribuição de classes e aulas.
§ 4º - Aplicam-se ao docente, de que trata este artigo, as disposições da
legislação específica do processo de atribuição de classes, turmas, aulas de projetos
da Pasta, bem como as da legislação referente ao processo regular de atribuição de
classes e aulas.
Artigo 7º - Na atribuição de aulas das Oficinas Curriculares aos docentes/
candidatos devidamente inscritos e cadastrados para o processo anual de atribuição de
classes e aulas, deverão ser observadas as seguintes habilitações/qualificações a serem
apresentadas para atuação em:
I - Língua Estrangeira Moderna - diploma de licenciatura plena em Letras/
Inglês; aluno de curso de licenciatura plena em Letras, preferencialmente de último
ano, com habilitação na língua estrangeira objeto da docência, podendo, em caráter
de absoluta excepcionalidade, ser atribuídas aulas a profissional graduado em curso de
nível superior portador de exame de proficiência linguística no idioma objeto da docência, quando comprovada a inexistência dos profissionais acima relacionados;
II - Orientação de Estudos:
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a) anos iniciais do Ensino Fundamental - diploma de licenciatura plena
em Pedagogia;
b) séries/anos finais do Ensino Fundamental, preferencialmente, diploma de licenciatura plena em Pedagogia;
III - Atividades Artísticas - diploma de licenciatura plena em Educação
Artística, ou de licenciatura plena em Arte, em quaisquer das linguagens: Artes Visuais,
Artes Plásticas, Design, Música, Teatro, Artes Cênicas e Dança ou licenciatura plena em
Educação Musical;
IV - Atividades Esportivas e Motoras - diploma de licenciatura plena em
Educação Física;
V - Educação Financeira/Educação Fiscal, preferencialmente, diploma de
licenciatura plena específica em Matemática ou de licenciatura em Ciências com plenificação em Matemática, ou de licenciatura plena em Pedagogia;
VI - Tecnologia e Sociedade - de acordo com a proposta pedagógica da
unidade escolar: diploma de licenciatura plena em disciplinas da Área de Ciências da Natureza, ou diploma de licenciatura plena em disciplinas da Área de Ciências Humanas;
VII - Qualidade de Vida - diploma de licenciatura plena em Ciências Físicas e Biológicas ou licenciatura em Ciências com plenificação em Biologia, ou ainda
licenciatura plena em História Natural; diploma de licenciatura plena em Pedagogia;
VIII - Sexualidade - diploma de licenciatura plena em Ciências Físicas e
Biológicas ou licenciatura em Ciências com plenificação em Biologia, ou ainda licenciatura plena em História Natural;  diploma de licenciatura plena em Pedagogia;
IX - Espaços Educadores Sustentáveis – de acordo com a proposta da
unidade escolar: diploma de licenciatura plena em disciplinas da Área de Ciências da
Natureza; diploma de licenciatura plena em disciplinas da Área de Ciências Humanas;
diploma de licenciatura plena em disciplinas da Área de Linguagens; diploma de licenciatura plena em Pedagogia;
X - Educação para o Trânsito - diploma de licenciatura plena em disciplinas da Área de Ciências Humanas; diploma de licenciatura plena em Educação Artística,
ou de licenciatura plena em Arte, em quaisquer das linguagens: Artes Visuais, Artes
Plásticas, Design, Música, Teatro, Artes Cênicas e Dança, ou licenciatura plena em Educação Musical; diploma de licenciatura plena em Pedagogia;
XI – Educação das Diversidades Étnico-raciais: diploma de licenciatura
plena em disciplinas da Área de Ciências Humanas; diploma de licenciatura plena em
Educação Artística, ou de licenciatura plena em Arte, em quaisquer das linguagens:
Artes Visuais, Artes Plásticas, Design, Música, Teatro, Artes Cênicas e Dança, ou licenciatura plena em Educação Musical; diploma de licenciatura plena em Pedagogia;
XII - Educação em Direitos Humanos: diploma de licenciatura plena em
disciplinas da Área de Ciências Humanas; diploma de licenciatura plena em Educação
Artística, ou de licenciatura plena em Arte, em quaisquer das linguagens: Artes Visuais,
Artes Plásticas, Design, Música, Teatro, Artes Cênicas e Dança, ou licenciatura plena em
Educação Musical; diploma de licenciatura plena em Pedagogia.
Artigo 8º - Na organização e fixação dos horários de trabalho dos servidores, por competência do Diretor de Escola, com a colaboração da equipe gestora,
deverão ser estabelecidos dia(s) e horário para cumprimento das Horas de Trabalho
Pedagógico Coletivo – HTPC, de forma a assegurar a participação dos docentes que
atuem na parte diversificada, inclusive daqueles que possuem aulas atribuídas em mais
de uma unidade escolar e/ou que não tenham Sede de Controle de Frequência (SCF) na
Escola de Tempo Integral.
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Artigo 9º - Para o professor, ao qual se tenham atribuído aulas de Oficina
Curricular, que comportam substituição docente, por qualquer período, são assegurados os mesmos benefícios e vantagens a que fazem jus os seus pares docentes que atuam nas escolas regulares de regime parcial, observadas as normas legais pertinentes,
exceto a possibilidade de afastamento das referidas aulas para exercer qualquer outro
tipo de atividade ou prestação de serviços.
Artigo 10 - No decorrer do ano letivo, o docente que, por qualquer motivo, deixar de corresponder às expectativas do desenvolvimento das atividades da Oficina Curricular, cujas aulas lhe tenham sido atribuídas, perderá essas aulas, a qualquer
tempo, por decisão da equipe gestora da unidade escolar, ouvido o Supervisor de Ensino.
Artigo 11 - Para fins de definição de módulo de pessoal, nos termos do regulamento específico, deverá ser considerado em dobro o número de classes da Escola
de Tempo Integral, que estejam em funcionamento nos termos da presente resolução.
Artigo 12 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução SE nº 5, de
19.1.2012.
______
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.010/07 à pág. 25 do vol. LXIII;
Lei Complementar nº 1.093/09 à pág. 31 do vol. LXVIII;
Lei Complementar nº 1.164/12 à pág. 31 do vol. LXXIII;
Lei Complementar nº 1.191/12 à pág.      do vol. LXXIV;
Resolução SE nº 89/05 à pág.146 do vol. LX;
Resolução SE nº 5/12 à pág. 155 do vol. LXXIII.
Os Anexos A e B foram retificados no D.O.E de 23.1.2013.
A alínea “c” do inciso IV do art. 2º e o inciso XI do art. 7º foram retificados no D.O.E
17.04.2013.
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Orientação	
  de	
  Estudos	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  
Oficina	
  CCOMPLEMENTARES	
  
urricular	
  I	
  
_	
  
_	
  
TOTAL	
  D A	
  PARTE	
  DIVERSIFICADA	
  E	
  DAS	
  ATIVIDADES	
  
20	
  	
  
20	
  	
  
20	
  	
  
20	
  
20	
  
Oficina	
  Curricular	
  II	
  
TOTAL	
  GERAL	
  D A	
  CARGA	
  HORÁRIA	
  
45	
  	
  
45	
  	
  
45	
  	
  
45	
  	
  
45	
  	
  
Curricular	
  
III	
  30.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Obs.:	
  Tabela	
  retificada	
  de	
  a cordo	
  c om	
  DOE	
  de	
  Oficina	
  
23/01/2013	
  
–	
  pág.	
  
Opcional	
  
Oficina	
  Curricular	
  	
  IV	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
TOTAL	
  D A	
  PARTE	
  DIVERSIFICADA	
  E	
  DAS	
  ATIVIDADES	
  COMPLEMENTARES	
  
20	
  
20	
  
20	
  
20	
  
20	
  
	
  
TOTAL	
  
GERAL	
  D A	
  CARGA	
  HORÁRIA	
  
45	
  
45	
  
45	
  
45	
  
45	
  
Obs.:	
  Tabela	
  retificada	
  de	
  a cordo	
  c om	
  DOE	
  de	
  23/01/2013	
  –	
  pág.	
  30.	
  
	
  
Obs.:
Tabela retificada de acordo com DOE de 23/01/2013 – pág. 30.
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PROPOSTA	
  D E	
  MATRIZ	
  CURRICULAR	
  -‐	
  ANEXO	
  C	
  
PROJETO	
  ESCOLA	
  DE	
  TEMPO	
  INTEGRAL	
  -‐	
  Anos	
  Finais	
  

PARTE	
  DIVERSIFICADA	
  
PARTE	
  DIVERSIFICADA	
   BASE	
  N ACIONAL	
  
BASE	
  NCACIONAL	
  
OMUM	
   COMUM	
  

	
  

ÁREAS	
  DO	
  
CONHECIMENTO	
  
LINGUAGENS	
  
ÓDIGOS	
  
ÁREAS	
  ED	
  CO	
  
CONHECIMENTO	
  
MATEMÁTICA	
  
CIÊNCIAS	
  DA	
  N
LINGUAGENS	
  
E	
  ATUREZA	
  
CÓDIGOS	
  

Séries/Aulas	
  
7º	
  
8º	
  
6	
  
6	
  
2	
  Séries/Aulas	
  
2	
  
2	
  
2	
  
7º	
  
8º	
  
6	
  
6	
  
4	
  
4	
  
2	
  
2	
  
4	
  
4	
  
2	
  
2	
  
4	
  
4	
  
6	
  
6	
  
	
  4	
  
4	
  	
  
28	
  
28	
  
4	
  
4	
  

9º	
  
6	
  
2	
  
2	
  
9º	
  
5	
  
6	
  
4	
  
2	
  
4	
  
2	
  
4	
  
5	
  
1	
  
4	
  
28	
  
4	
  

Leitura	
  e	
  Produção	
  de	
  Texto	
  

4	
  
2	
  
	
  
28	
  
	
  

4	
  
2	
  
	
  
28	
  
	
  

4	
  
2	
  
	
  
28	
  
	
  

4	
  
2	
  
1	
  
28	
  
	
  

Língua	
  Estrangeira	
  Moderna	
  	
  
Experiências	
  Matemáticas	
  

2	
  
	
  

2	
  
	
  

2	
  
	
  

2	
  
	
  

Leitura	
  
e	
  Produção	
  
de	
  Texto	
  
Orientação	
  
de	
  Estudos	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

Oficina	
  Curricular	
  
I	
  
Experiências	
  
Matemáticas	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

História	
  
Geografia	
  
Língua	
  Estrangeira	
  Moderna	
  	
  
Ensino	
  R eligioso*	
  

	
  	
  

OFICINAS	
   OFICINAS	
  
ATIVIDADES	
  ATIVIDADES	
  
CURRICULARES	
  
CURRICULARES	
  
COMPLEMENTARES	
  
COMPLEMENTARES	
  

	
  	
  

CIÊNCIAS	
  HUMANAS	
  
MATEMÁTICA	
  
CIÊNCIAS	
  DA	
  NATUREZA	
  
TOTAL	
  D A	
  BASE	
  NACIONAL	
  COMUM	
  
CIÊNCIAS	
  HUMANAS	
  

6º	
  
6	
  
2	
  
2	
  
6º	
  
6	
  
4	
  
2	
  
4	
  
2	
  
4	
  
6	
  
4	
  	
  
28	
  
4	
  

COMPONENTES	
  CURRICULARES	
  
PROPOSTA	
  D E	
  MATRIZ	
  CURRICULAR	
  -‐	
  ANEXO	
  C	
  
Língua	
  PEortuguesa	
  
PROJETO	
  
SCOLA	
  DE	
  TEMPO	
  INTEGRAL	
  -‐	
  Anos	
  Finais	
  
Educação	
  Física	
  
COMPONENTES	
  CURRICULARES	
  
Arte	
  
Matemática	
  
Língua	
  
Portuguesa	
  
Ciências	
  Físicas	
  
Educação	
  
Física	
  e	
  Biológicas	
  
História	
  
Arte	
  
Geografia	
  
Matemática	
  
Ensino	
  
R eligioso*	
  
Ciências	
  
Físicas	
  e	
  Biológicas	
  

LINGUAGENS	
  
TOTAL	
  D A	
  BASE	
  NACIONAL	
  COMUM	
  
MATEMÁTICA	
  
LINGUAGENS	
  

	
  	
  
MATEMÁTICA	
  

	
  	
  

	
  	
  

ATIVIDADES	
  ATIVIDADES	
  
OFICINAS	
   OFICINAS	
  
COMPLEMENTARE
COMPLEMENTARE
CURRICULARES	
  
CURRICULARES	
  
S	
  
S	
  

PARTE	
  DIVERSIFICADA	
  
PARTE	
  DIVERSIFICADA	
   BASE	
  N ACIONAL	
  
BASE	
  NCACIONAL	
  
OMUM	
   COMUM	
  

Oficina	
  Curricular	
  
II	
  
	
  	
  
	
  	
  
Orientação	
  
de	
  Estudos	
  
	
  	
  
TOTAL	
  D A	
  PARTE	
  DIVERSIFICADA	
  E	
  DAS	
  ATIVIDADES	
  COMPLEMENTARES	
  
12	
  
12	
  
12	
  
	
  	
  
Oficina	
  Curricular	
  I	
  
	
  
	
  
	
  
TOTAL	
  GERAL	
  D A	
  CARGA	
  HORÁRIA	
  
40	
  
40	
  
40	
  
Curricular	
  
II	
   aula	
  para	
  matemática.	
  
	
  
	
  
	
  
*	
  Ensino	
  R eligioso	
  -‐	
  Se	
  não	
  houver	
  demanda,	
  Oficina	
  
acrescentar	
  
1	
  (uma)	
  
*TOTAL	
  
- Se nãoE	
  houver
demanda,
acrescentar 1 (uma) aula para
	
   Ensino
D A	
  PReligioso
ARTE	
  DIVERSIFICADA	
  
DAS	
  ATIVIDADES	
  
COMPLEMENTARES	
  
12	
  matemática.
12	
  
12	
  
	
  TOTAL	
  GERAL	
  D A	
  CARGA	
  HORÁRIA	
  
	
  
40	
   	
   	
   40	
  
40	
  
D1E	
  	
  (M
ATRIZ	
  
CURRICULAR	
  
-‐	
  ANEXO	
  D	
  
*	
  Ensino	
  R eligioso	
  -‐	
  Se	
  não	
  houver	
  demanda,	
  PROPOSTA	
  
acrescentar	
  
uma)	
  
aula	
  
para	
  matemática.	
  
PROJETO	
  
E
SCOLA	
  
D
E	
  
T
EMPO	
  
I
NTEGRAL	
  
-‐
	
  
A
nos	
  
F
inais	
  
	
  
ÁREAS	
  DO	
  
	
  
	
   	
   Séries/Aulas	
  
	
  
COMPONENTES	
  CURRICULARES	
  
CONHECIMENTO	
  
6º	
  
7º	
  
8º	
  
PROPOSTA	
  D E	
  MATRIZ	
  CURRICULAR	
  -‐	
  ANEXO	
  D	
  
Língua	
  
P
ortuguesa	
  
6	
  
6	
  
6	
  
PROJETO	
  ESCOLA	
  DE	
  TEMPO	
  INTEGRAL	
  -‐	
  Anos	
  Finais	
  
LINGUAGENS	
  
ÓDIGOS	
  
Educação	
  Física	
  
2	
  
2	
  
2	
  
ÁREAS	
  ED	
  CO	
  
Séries/Aulas	
  
COMPONENTES	
  CURRICULARES	
  
Arte	
  
2	
  
2	
  
2	
  
CONHECIMENTO	
  
6º	
  
7º	
  
8º	
  
MATEMÁTICA	
  
Matemática	
  
6	
  
6	
  
Língua	
  
Portuguesa	
  
6	
  
CIÊNCIAS	
  DA	
  N
Ciências	
  Físicas	
  
4	
  
4	
  
4	
  
LINGUAGENS	
  
E	
  ATUREZA	
  
CÓDIGOS	
  
Educação	
  
Física	
  e	
  Biológicas	
  
2	
  
2	
  
2	
  
História	
  
4	
  
4	
  
4	
  
Arte	
  
2	
  
2	
  
2	
  
CIÊNCIAS	
  HUMANAS	
  
Geografia	
  
4	
  
4	
  
4	
  
MATEMÁTICA	
  
Matemática	
  
6	
  
6	
  
6	
  
Ensino	
  
R eligioso*	
  
CIÊNCIAS	
  DA	
  NATUREZA	
  
Ciências	
  
Físicas	
  e	
  Biológicas	
  
4	
  	
  
4	
  	
  
4	
  	
  
TOTAL	
  D A	
  BASE	
  NACIONAL	
  COMUM	
  
28	
  
28	
  
28	
  
História	
  
4	
  
4	
  
4	
  
CIÊNCIAS	
  HUMANAS	
  
Geografia	
  
4	
  
4	
  
4	
  
Língua	
  
Estrangeira	
  Moderna	
  
2	
  
2	
  
2	
  
Ensino	
  R eligioso*	
  
	
  
	
  
	
  
LINGUAGENS	
  
Leitura	
  e	
  Produção	
  de	
  Texto	
  
	
  
	
  
	
  
TOTAL	
  D A	
  BASE	
  NACIONAL	
  COMUM	
  
28	
  
28	
  
28	
  
Língua	
  
Estrangeira	
  
Moderna	
  
Experiências	
  
Matemáticas	
  

MATEMÁTICA	
  
LINGUAGENS	
  

Leitura	
  e	
  Produção	
  
de	
  Texto	
  
Orientação	
  
de	
  Estudos	
  
Oficina	
  Curricular	
  I	
  
	
  MATEMÁTICA	
  
	
  
Experiências	
  
Matemáticas	
  
Oficina	
  
Curricular	
  
II	
  
Oficina	
  
Curricular	
  
III	
  
Orientação	
  
de	
  Estudos	
  
Opcional	
  
Oficina	
  
Oficina	
  C
Curricular	
  
urricular	
  II	
  V	
  
	
  	
  
TOTAL	
  D A	
  PARTE	
  DIVERSIFICADA	
  E	
  DAS	
  ATIVIDADES	
  
COMPLEMENTARES	
  
Oficina	
  Curricular	
  
II	
  
TOTAL	
  GERAL	
  D A	
  CARGA	
  HORÁRIA	
  
Oficina	
  Curricular	
  III	
  
*	
  Ensino	
  R eligioso	
  
-‐
	
  
S
e	
  
n
ão	
  
h
ouver	
  
d
emanda,	
  
a
crescentar	
  
1
	
  
(
uma)	
  
Opcional	
  
Oficina	
  Curricular	
  IV	
   aula	
  para	
  matemática.	
  
TOTAL	
  D A	
  PARTE	
  DIVERSIFICADA	
  E	
  DAS	
  ATIVIDADES	
  COMPLEMENTARES	
  
	
  
TOTAL	
  
GERAL	
  D A	
  CARGA	
  HORÁRIA	
  

	
  	
  
12	
  
	
  
40	
  
	
  
12	
  
40	
  

9º	
  
6	
  
2	
  
2	
  
9º	
  
5	
  
6	
  
4	
  
2	
  
4	
  
2	
  
4	
  
5	
  
1	
  
4	
  
28	
  
4	
  
4	
  
2	
  
1	
  
	
  
28	
  

2	
  	
  

2	
  	
  

2	
  	
  

2	
  	
  

	
  
	
  
	
  	
  

	
  
	
  
	
  	
  

	
  
	
  
	
  	
  

	
  
	
  
	
  	
  

	
  
	
  	
  
17	
  
	
  
45	
  
	
  
	
  
17	
  
45	
  

	
  
	
  	
  
17	
  
	
  
45	
  
	
  
	
  
17	
  
45	
  

	
  
	
  	
  
17	
  
	
  
45	
  
	
  
	
   	
  
17	
  
45	
  
	
  
	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  

*	
  Ensino	
  R eligioso	
  -‐	
  Se	
  não	
  houver	
  demanda,	
  acrescentar	
  1	
  (uma)	
  aula	
  para	
  matemática.	
  

	
  
	
  
	
  
	
   	
   	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
*	
   Ensino
Religioso - Se não
houver
demanda,
acrescentar
1 (uma) aula	
   para
matemática.

	
  
	
  	
  
17	
  
	
  
45	
  
	
  
	
   	
  

	
  

17	
  
45	
  
	
  
	
  
	
   	
   	
  

	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  

	
  
	
  

	
   	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
   	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
   	
  

	
  

	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  

	
  

	
  

	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  

91	
  
	
  
91	
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ÁREAS	
  DO	
  CONHECIMENTO	
  

LINGUAGEM	
  
MATEMÁTICA	
  
CIENCIAS	
  DA	
  NATUREZA	
  CIÊNCIAS	
  
HUMANAS	
  

ANEXO	
  E	
  
OFICINAS	
  CURRICULARES	
  
EIXOS	
  TEMÁTICOS	
  
TEMAS	
  
Atividades	
  Artísticas	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Linguagens	
  Artísticas	
  
(Artes	
  Visuais,	
  Música,	
  Dança,	
  Teatro)	
  
Cultura	
  de	
  Movimento	
  	
  
Atividades	
  Esportivas	
  e	
  Motoras	
  
Trabalho	
  e	
  Consumo	
  
Educação	
  Financeira/Educação	
  Fiscal	
  
Ciência	
  e	
  Tecnologia	
  
Tecnologia	
  e	
  Sociedade	
  
Qualidade	
  de	
  Vida	
  
Saúde	
  
Sexualidade	
  
Meio	
  Ambiente	
  
Espaços	
  Educadores	
  Sustentáveis	
  
Educação	
  para	
  o	
  Trânsito	
  
Ética,	
  Cidadania	
  e	
  Pluralidade	
  C ultural	
   Educação	
  das	
  Diversidades	
  Étnico-‐raciais	
  
Educação	
  em	
  Direitos	
  Humanos	
  

	
  
________________	
  
	
  
	
  
(*) RESOLUÇÃO SE Nº 3, DE
18 DE JANEIRO DE 2013
	
  
Dispõe sobre mecanismos de apoio	
   à gestão pedagógica da escola para
implementação de ações estabelecidas
pelo Programa Educação 	
  
Compromisso	
   de São Paulo
	
  
O Secretário da Educação, considerando:
	
  
o compromisso desta Pasta 	
  de reduzir a desigualdade de desempenho
educacional existente em unidades escolares
	
   que apresentam condições operacionais
adversas;
( )	
  RESOLUÇÃO	
  SE	
  Nº	
  3,	
  DE	
  18	
  DE	
  JANEIRO	
  DE	
  2013	
  
de mecanismos
de
apoio
à gestão
pedagógica
Dispõe	
  sobre	
  amrelevância
ecanismos	
  dda
e	
  aadoção
poio	
  à	
  gestão	
  
pedagógica	
  da	
  
escola	
  
para	
  
implementação	
  
de	
   da
ações	
  
estabelecidas	
  
pelo	
  Programa	
  Educação	
  -‐	
  C ompromisso	
  de	
  São	
  Paulo	
  
escola, para
atender
a esse compromisso;
a	
   necessidade de se desenvolver ensino que propicie significativa aprenSecretário	
  da	
  Educação,	
  considerando:	
  
dizagem para osO	
  alunos;
compromisso	
  que
desta	
  
Pasta	
   de	
   reduzir	
  de
a	
   uma
desigualdade	
  
de	
   desempenho	
  
ao	
  importância
a implementação
metodologia
de trabalho,
educacional	
  
existente	
  
em	
   unidades	
   escolares	
  
que	
   apresentam	
  
condições	
  
operacionais	
  
adequada
às ações
didático-pedagógicas,
representa
para as escolas
no enfrentamento
deadversas;	
  
suas vulnerabilidades operacionais,
a	
   relevância	
   da	
   adoção	
   de	
   mecanismos	
   de	
   apoio	
   à	
   gestão	
   pedagógica	
   da	
  
Resolve:
escola,	
  para	
  atender	
  a 	
  esse	
  compromisso;	
  
a	
   necessidade	
   de	
   se	
   desenvolver	
   ensino	
   que	
   propicie	
   significativa	
  
Artigo
1º - Ficam disponibilizados às escolas da rede pública estadual,
aprendizagem	
  para	
  os	
  alunos;	
  
com aulas/classes de ensino regular, mecanismos de apoio à gestão pedagógica, necesa	
   importância	
   que	
   a	
   implementação	
   de	
   uma	
   metodologia	
   de	
   trabalho,	
  
sários
a uma organização escolar centrada no desenvolvimento de ensino que propicie
adequada	
   às	
   ações	
   didático-‐pedagógicas,	
   representa	
   para	
   as	
   escolas	
   no	
   enfrentamento	
   de	
  
efetiva
aprendizagemoperacionais,	
  
do aluno, nos
termos da presente resolução.
suas	
  vulnerabilidades	
  
	
  
Parágrafo
Resolve:	
   único – A implementação de mecanismos de apoio à gestão
pedagógica da escola,
de que trata a presente resolução, dar-se-á, em 2013, em todas
	
  
as escolas consideradas
e nas Escolas
de Tempo
Integral
– ETIs.
Artigo	
   1º	
   -‐	
  prioritárias
Ficam	
   disponibilizados	
  
às	
   escolas	
  
da	
   rede	
  
pública	
  
estadual,	
   com	
  
aulas/classes	
   de	
  ensino	
   regular,	
   mecanismos	
   d e	
   apoio	
   à	
   gestão	
   p edagógica,	
   necessários	
   a	
   uma	
  
Artigo 2º
- Os mecanismos
de apoiode	
  à ensino	
  
gestão que	
  
pedagógica
escola
organização	
   escolar	
  
centrada	
  
no	
   desenvolvimento	
  
propicie	
   da
efetiva	
  
deverão
apresentar
uma
metodológica
aprendizagem	
  
do	
  a luno,	
  
nos	
  abordagem
termos	
  da	
  presente	
  
resolução.	
   que busque reverter a desigualdade de ensinoParágrafo	
  
e de aprendizagem
diagnosticada,
naapoio	
  
necessidade
único	
   –	
   A	
   implementação	
  
de	
   pautando-se
mecanismos	
   de	
  
à	
   gestão	
   de
pedagógica	
   da	
   escola,	
  
de	
   que	
   trata	
   a	
   presente	
  
resolução,	
   dar-‐se-‐á,	
  
em	
   2013,	
  àem	
  
todas	
   as	
  
procedimentos
didático-pedagógicos
diferenciados,
imprescindíveis
implementaescolas	
  
consideradas	
  
prioritárias	
  
e	
  nas	
  Escolas	
  
Tempo	
  Integral	
  em
–	
  ETIs.	
  
ção
de ações
a serem
desenvolvidas
porde	
  profissionais
funções de coordenação
pedagógica. 	
  
∗

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
( )	
  	
  C om	
  as	
  alterações	
  introduzidas	
  pelas	
  R esoluções	
  SE	
  nºs	
  13/13	
  e	
  35/13.	
  
∗
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Artigo 3º - A gestão pedagógica nas unidades escolares desenvolver-se-á
por ações e esforços protagonizados pelos integrantes dos postos de trabalho de Professor Coordenador que compõem o núcleo gestor da escola, organizada, na seguinte
conformidade:
I – 1 (um) Professor Coordenador de apoio à gestão pedagógica no ensino fundamental e médio;
II – 1 (um) Professor Coordenador para os anos iniciais do ensino fundamental;
III - 1 (um) Professor Coordenador para os anos finais do ensino fundamental; e
IV – 1 (um) Professor Coordenador para o ensino médio.
Artigo 4º – A função de Professor Coordenador deverá ser exercida organicamente articulada, implicando a aceitação, pela unidade escolar, da atuação concomitante dos profissionais que integram seu núcleo gestor, organizada na seguinte
conformidade:
I - escolas que mantêm, com exclusividade, os anos iniciais do ensino
fundamental poderão contar com 1 (um) Professor Coordenador;
II - escolas que mantêm, com exclusividade, os anos finais do ensino fundamental poderão contar com 1 (um) Professor Coordenador de apoio à gestão pedagógica e com 1(um) Professor Coordenador dos anos finais do ensino fundamental;
III - escolas que mantêm, com exclusividade, as séries do ensino médio
poderão contar com 1 (um) Professor Coordenador de apoio à gestão pedagógica e
com 1 (um) Professor Coordenador das séries do ensino médio;
IV - escolas que mantêm, com exclusividade, os anos iniciais e finais do
ensino fundamental poderão contar com 1 (um) Professor Coordenador de apoio à
gestão pedagógica; com 1 (um) Professor Coordenador nos anos iniciais do ensino fundamental e com 1 (um) Professor Coordenador dos anos finais;
V - escolas que mantêm os anos iniciais e finais do ensino fundamental e
o ensino médio poderão contar com 1 (um) Professor Coordenador de apoio à gestão
pedagógica da escola; 1 (um) Professor Coordenador para os anos iniciais do ensino
fundamental; 1 (um) Professor Coordenador para os anos finais do ensino fundamental
e 1 (um) Professor Coordenador para as séries do ensino médio.
“VI – escolas que mantêm os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio poderão contar com 1 (um) Professor Coordenador de apoio à gestão pedagógica da escola, 1 (um) Professor Coordenador dos anos finais do ensino fundamental,
e 1 (um) Professor Coordenador das séries do ensino médio.” (NR)
Artigo 5º - Constituem-se atributos necessários ao docente no exercício
de Professor Coordenador:
I - apresentar competência como gestor pedagógico, sendo capaz de planejar, acompanhar e avaliar os processos de ensinar e aprender, bem como o desempenho de gestores, professores e alunos;
II - ter dinamismo, espírito de liderança e saber se relacionar com os demais profissionais da escola, de forma cordial e organizada;
III - saber trabalhar em equipe como parceiro;
IV - conhecer as concepções que subsidiam práticas de gestão e curriculares, tais como de gestão democrática e participativa, bem como concepções pertinentes às áreas e disciplinas que compõem o currículo dos níveis e modalidades de
ensino;
98
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V – promover a integração horizontal e vertical do currículo no ensino
fundamental e médio;
VI – estimular abordagens multidisciplinares, por meio de metodologia
de projeto e ou de temáticas transversais significativas para os alunos;
VII - ter atitudes proativas no sentido de melhorar sua própria formação
profissional, bem como a dos demais gestores e professores;
VIII – analisar índices e indicadores externos de avaliação de sistema e
desempenho da escola, para tomada de decisões em relação à proposta pedagógica e
projetos desenvolvidos no âmbito da escola;
IX – analisar indicadores internos de frequência e avaliação da aprendizagem dos alunos, tanto da avaliação da aprendizagem em processo quanto das avaliações realizadas pelos respectivos docentes, de forma a promover ajustes contínuos das
ações de apoio necessárias à aprendizagem.
Artigo 6º - São atribuições específicas do Professor Coordenador de apoio
à gestão pedagógica, além das atribuições inerentes ao respectivo posto de trabalho:
I - coordenar a elaboração, o desenvolvimento, o acompanhamento e
a avaliação da proposta pedagógica, juntamente com professores e demais gestores
da unidade escolar, em consonância com os princípios de uma gestão democrática
participativa e das disposições curriculares, bem como dos objetivos e metas a serem
atingidos;
II - promover a integração horizontal e vertical do currículo, assegurando
conteúdos e formas de operacionalização articuladas para os dois segmentos do ensino
fundamental e para o ensino médio;
III - atuar colaborativamente com o Professor Coordenador do segmento
correspondente aos anos iniciais e/ou finais do ensino fundamental e/ou do ensino
médio, orientando, acompanhando e intervindo, se necessário, nas atividades desenvolvidas pela coordenação;
IV - tornar as ações de coordenação pedagógica um espaço dialógico e
colaborativo de práticas gestoras e docentes, que assegurem:
a) a participação proativa de todos os professores, nas horas de trabalho
pedagógico coletivo, promovendo situações de orientação sobre práticas docentes, de
acompanhamento e avaliação das propostas de trabalho programadas;
b) a vivência de situações de ensino, de aprendizagem e de avaliação
ajustadas aos conteúdos e às necessidades e possibilidades metodológicas utilizadas
pelos professores;
c) a otimização do uso de materiais didáticos, previamente selecionados
e organizados, adequados às diferentes situações de ensino e de aprendizagem dos
alunos;
d) a divulgação e o intercâmbio de práticas docentes bem sucedidas e
que façam uso de recursos tecnológicos e pedagógicos disponibilizados nas escolas;
e) a participação, juntamente com os demais Professores Coordenadores
e com os professores, na elaboração de atividades de recuperação, capazes de promover progressivos avanços de aprendizagem.
Artigo 7º - Para o exercício da função de Professor Coordenador de apoio
à gestão pedagógica da escola, de que trata o inciso I do artigo 3º desta resolução, o
docente deverá:
“I - ser portador de diploma de licenciatura plena em Pedagogia ou de
curso Normal Superior, ou, ainda, de certificado de conclusão de curso de pós-gradu99
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ação em Educação, devidamente autorizado pelo órgão competente, e participar do
processo seletivo/classificatório a ser organizado, executado e avaliado por comissão a
ser designada pelo Dirigente Regional de Ensino;” (NR)
II - contar, no mínimo, com 3 (três) anos de experiência no magistério da
Secretaria de Estado da Educação;
III - ser docente efetivo de unidade escolar pertencente à Diretoria de
Ensino em que ocorrerá a designação, inclusive podendo se encontrar na condição de
adido ou de readaptado, sendo que a designação, no caso de readaptado, somente poderá ocorrer após pronunciamento favorável da Comissão de Assuntos de Assistência à
Saúde da Secretaria de Gestão Pública – CAAS; ou
IV - ser docente ocupante de função-atividade abrangido pelo § 2º, do
artigo 2º, da Lei Complementar nº 1.010/2007, com sede de controle de frequência em
unidade escolar da Diretoria de Ensino em que se dará a designação, mesmo que se
encontre sem aulas atribuídas, cumprindo apenas horas de permanência, desde que
tenha sido aprovado no Processo Seletivo Simplificado que integra o processo anual de
atribuição de classes e aulas.
Artigo 8º – Constituem-se componentes do processo de designação do
Professor Coordenador de apoio à gestão pedagógica da escola:
I – formação de comissão mista constituída por representantes da unidade escolar e da Diretoria de Ensino, que se responsabilizará pelo processo seletivo;
II – fixação, pela referida comissão, dos critérios que presidirão o processo seletivo, que deverá prever, dentre outros itens:
a) análise do currículo acadêmico e da experiência profissional do candidato;
b) compatibilização entre o perfil do candidato, sua qualificação profissional e a natureza das atribuições relativas ao posto de trabalho a ser ocupado;
c) realização de entrevista individual;
d) disponibilidade de tempo do candidato para cumprimento do horário
de coordenação e para investir na própria qualificação e atender às atividades de formação continuada propostas pela Diretoria de Ensino e pelos órgãos centrais;
e) seleção e indicação, pela comissão, do candidato que melhor atender
aos requisitos estabelecidos;
f) elaboração do cronograma das atividades/procedimentos que compõem o processo de seleção e designação do Professor Coordenador de apoio à gestão
pedagógica da escola.
Artigo 9º - A carga horária para exercício das atribuições do Professor Coordenador de apoio à gestão pedagógica será de 40 (quarenta) horas semanais, distribuídas por todos os dias da semana e com horário de atendimento em todos os turnos
de funcionamento da escola.
Artigo 10 - Os Professores Coordenadores farão jus ao pagamento da
Gratificação de Função, instituída pela Lei Complementar nº 1.018, de 15.10.2007,
observada a proporcionalidade correspondente à carga horária das respectivas designações.
Artigo 11 – As designações para posto de trabalho de Professor Coordenador, na conformidade do disposto nesta resolução, bem como suas cessações, dar-se-ão por ato do Dirigente Regional de Ensino.
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§ 1º - A designação para o posto de trabalho de Professor Coordenador
de apoio à gestão pedagógica será efetuada após a seleção e indicação do candidato
pela comissão prevista no inciso I do artigo 9º da presente resolução.
§ 2º - A designação para o posto de trabalho de Professor Coordenador,
nos termos desta resolução, terá a duração de, no máximo, 1 (um) ano letivo, podendo,
a cada final de ano, ser prorrogada, mediante recondução do docente designado.
§ 3º - A recondução do docente, de que trata o parágrafo anterior, dar-se-á após avaliação, pelo núcleo gestor da escola, do desempenho do docente, que
ocorrerá no mês de dezembro de cada ano, devendo ser, referendada pelo Conselho de
Escola e instruída com parecer favorável do Supervisor de Ensino da unidade escolar,
para homologação do Dirigente Regional de Ensino.
Artigo 12 - Os Professores Coordenadores usufruirão férias regulamentares juntamente com seus pares, observados os requisitos legais para fruição do benefício.
Artigo 13 – Tratando-se do ato de designação e de exercício de Professor
Coordenador dos anos iniciais e finais do ensino fundamental e do ensino médio, de
que tratam os incisos II, III e IV do artigo 3º desta resolução, permanecem inalterados
os atos normativos vigentes.
Artigo 14 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
____
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.010/07 à pág. 25 do vol. LXIII;
Lei Complementar nº 1.018/07 à pág. 37 do vol. LXIV.
O inciso IV do art. 4º foi acrescentado pela Resolução SE nº 13/13.
O inciso I do art. 7º está com a redação dada pela Resolução SE nº 35/2013.

RESOLUÇÃO SE Nº 4, DE 18 DE JANEIRO DE 2013
Dispõe sobre a oferta de curso médio técnico, na modalidade integrada, de que trata
a Resolução SE nº 78, de 30.7.2012
O Secretário da Educação, à vista do disposto no Decreto 57.121, de
11.7.2011, alterado pelo Decreto 58.185, de 29.6.2012, e na Resolução SE nº 78, de
30.7.2012,
Resolve:
Artigo 1º - Será oferecido ensino médio integrado à educação profissional técnica, em regime de experiência pedagógica, nos termos do artigo 81 da Lei nº
9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, observado, no que couber,
o disposto na Resolução SE nº 78, de 30.7.2012.
Parágrafo único – O ensino de que trata o caput deste artigo será desenvolvido mediante parceria da Secretaria da Educação com o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e com o Centro Paula Souza, em regime
de intercomplementaridade, sendo oferecido por escolas estaduais e pelas unidades
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das referidas instituições, constantes das listagens que integram os Anexos I e II desta
resolução.
Artigo 2º - O ensino médio integrado deverá ser desenvolvido de forma a
assegurar um currículo constituído por conteúdos da base nacional comum e da formação técnica de nível médio, em conformidade com as matrizes curriculares constantes
dos Anexos III e IV desta resolução.
Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

______
NOTAS:
A Lei nº 9.394/96  encontra-se à pág. 52 do vol. 22/23 da Col. de Leg. Fed. de Ens.
Fundamental e Médio – CENP/SE:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 57.121/11 à pag. 113, do vol. LXXII;
Decreto nº 58.185/12 à pág. 143 do vol. LXXIII;
Resolução SE nº 78/12 à pág. 90 do vol. LXXIV.
Vide  Anexo III “Matrizes Curriculares” à pág.        do D.O.E.      

Anexo I
Ensino Médio Integrado
Parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Relação de Escolas Estaduais, ETEC e respectivos cursos
UEE

IF Campus

Cursos

Dona Maria Izabel Cruz
Pimentel

Avaré

Agroindústria
Eventos
Mecatrônica

Fábio Junqueiro

Barretos

Agropecuária
Informática

Portal da Pérola

Birigui

Administração
Informática

Alferes Mario Pedro Vercellino

Boituva

Manutenção e Suporte em
Informática
Informática

Ministro Alcindo Bueno de
Assis

Bragança
Paulista

Mecânica
Informática

Pe. Fabiano José Moreira
Camargo

Capivari

Informática
Química

Thomaz Ribeiro de Lima

Caraguatatuba

Comércio

Nicola Mastrocola

Catanduva

Mecatrônica
Química
Informática – Rede de Computadores

Prof. Modesto Tavares de Lima

Itapetininga

Eletromecânica
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UEE

IF Campus

Cursos

Prof. Antonio de Mello Cotrim

Piracicaba

Automação Industrial
Mecânica

18 de Junho

Presidente
Epitácio

Informática
Administração

Germano Negrini

São Roque

Administração
Alimentos

Prof. Geraldo Justiniano de
Rezende Silva

Suzano

Automação Industrial
Administração
Eletroeletrônica

Profa. Uzenir Coelho Zeitune

Votuporanga

Manutenção Suporte em Informática
Edificações

Profª Massako Osawa
Hirabayashi

Registro

Mecatrônica

Anexo II
Ensino Médio Integrado
Parceria com Centro Paula Souza
Relação de Escolas Estaduais, ETECs e respectivos cursos
EE

ETEC

CURSOS

Dr. Alvaro Guião

Sebastiana Augusta de Moraes Logistica

Dr. Clóvis de Arruda Campos

ETEC de Araçatuba

Química

Adalberto Prado e Silva

Conselheiro Antonio Prado

Administração

Otávio Ferrari

Dr. Demétrio Azevedo Junior

Logística

Cícero Siqueira Campos

Martinho Di Ciero

Administração

Dom Artur Horsthuis

Dr. José Luiz Viana Coutinho

Informática para internet

Oscar Rodrigues Alves

Pedro Ferreira Alves

Administração

Olívia Bianco

Dep. Ary de Camargo Pedroso

Logística

Prof. Arlindo Bittencourt

Paulino Botelho

Informática para internet
Logística

Prof. José Felício Miziara

Philadelpho Gouvea Neto

Administração

Prof. Justino Jerry Faria

Philadelpho Gouvea

Neto Eletrônica
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RESOLUÇÃO SE Nº 5, DE 31 DE JANEIRO DE 2013
Dispõe sobre o calendário das unidades escolares participantes do
Programa Ensino Integral
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de Gestão de Educação Básica e considerando:
- o processo de regulamentação do Programa Ensino Integral implantado
no âmbito da Secretaria da Educação;
- as especificidades de que se revestem as ações contempladas pelo Programa Ensino Integral, já em execução em escolas da rede pública estadual;
- a necessidade de disciplinar a elaboração do calendário das unidades
escolares participantes do programa, quanto às ações que precedem o início das aulas;
- o disposto na Resolução SE nº 44, de 7 de julho de 2011, sobre a elaboração do calendário escolar anual nas escolas da rede estadual de ensino,
Resolve:
Artigo 1º - As escolas participantes do Programa Ensino Integral observarão, na elaboração do calendário escolar para o corrente ano letivo, o disposto na
Resolução SE nº 44/11, no que couber, e na presente resolução.
Parágrafo único - As escolas que iniciaram em 2012 sua participação no
programa e as novas participantes, ingressantes nesse programa em 2013, desenvolverão suas atividades conforme cronograma anexo.
Artigo 2º - Todas as escolas do programa implementarão, no dia 1º de
fevereiro, atividades de cunho pedagógico, envolvendo a participação de toda a equipe
escolar (equipe gestora, corpo docente, corpo discente), inclusive com pais de alunos
e membros da comunidade.
Parágrafo único - As atividades de planejamento deverão ocorrer nos
dias 13, 14 e 15 de fevereiro e o início das aulas dar-se-á no dia 18 do mesmo mês.
Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
____
NOTA:
A Resolução SE nº 44/11 encontra-se à pág. 253 do vol. LXXII.

104

11852 miolo.indd 104

9/4/2014 21:34:49

ANEXO
CRONOGRAMA, a que se refere o parágrafo único do art. 1º
PROGRAMA ENSINO INTEGRAL
ESCOLAS
PARTICIPANTES

DATA/PERÍODO
1º.2.2013

TODAS AS ESCOLAS
DO PROGRAMA

13, 14 e 15.2.2013
18.2.2013

ESCOLAS QUE
INICIARAM SUA
PARTICIPAÇÃO NO
PROGRAMA EM 2012

4 a 7.2.2013

8.2.2013
NOVAS ESCOLAS DO
PROGRAMA EM 2013

4 a 8.2.2013

ATIVIDADES
de cunho pedagógico, com a participação de toda
a equipe escolar (equipe gestora, corpo docente,
corpo discente), inclusive com pais de alunos e
membros da comunidade
de planejamento
início das aulas
de formação continuada, envolvendo toda a equipe
gestora (diretor, vice-diretor, professor coordenador
geral)
de organização das salas-ambiente e do currículo,
dentre outras, envolvendo todos os docentes e os
professores coordenadores de área
pedagógicas, envolvendo a equipe gestora e
professores
de formação continuada, envolvendo todos os
educadores

RESOLUÇÃO SE Nº 6, DE 31 DE JANEIRO DE 2013
Dispõe sobre Orientações Técnicas a integrantes do Quadro do Magistério – QM,
participantes do Programa Ensino Integral, no ano letivo de 2013
O Secretário da Educação, à vista do disposto na Lei Complementar nº
1.164, de 4.1.2012, alterada pela Lei Complementar nº 1.191, de 28.12.2012, e considerando o processo em curso de implementação do Programa Ensino Integral,
Resolve:
Artigo 1º - As Orientações Técnicas programadas pelos órgãos centrais ou
regionais desta Pasta, destinadas a integrantes do QM participantes do Programa Ensino Integral, no ano letivo de 2013, processar-se-ão com observância, no que couber, da
Resolução SE nº 61, de 6.6.2012.
Parágrafo único – As Orientações Técnicas de que trata o caput deste
artigo poderão ser realizadas em horário regular de trabalho dos servidores envolvidos,
com duração máxima de até 5 (cinco) dias para cada uma, com carga horária de, no
mínimo, 6 (seis) e, no máximo, 8 (oito) horas de atividades diárias.
Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2013.
____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.164/12 à pág. 31 do vol. LXXIII;
Lei Complementar nº 1.191/12 à pág.     do vol. LXXIV;
Resolução SE nº 61/12 à pág. 216 do vol. LXXIV.
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RESOLUÇÃO SE Nº 9, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2013
Dispõe sobre regulamentação do disposto no Decreto nº 21.074,
de 12.7.1983, que institui o Fórum de Educação do
Estado de São Paulo – FEESP
O Secretário da Educação, à vista do disposto no Decreto nº 21.074, de
12.7.1983, alterado pelo Decreto nº 22.563, de 15.8.1984, que institui o Fórum de Educação do Estado de São Paulo, e considerando:
- a necessidade de proceder a ajustamentos na legislação que regulamenta o Fórum de Educação do Estado de São Paulo, em virtude das atuais diretrizes
e bases da educação nacional e da reestruturação da Secretaria da Educação, de que
trata o Decreto nº 57.141, de 18.7.2011;
- a necessidade de institucionalizar mecanismos de planejamento educacional participativo que garantam o diálogo como método e a democracia como fundamento;
- as deliberações da Conferência Nacional de Educação (CONAE) de 2010
e da Conferência Nacional de Educação – Etapa do Estado de São Paulo (CONAE – SP);
- a necessidade de traduzir e concretizar, no conjunto das ações da Secretaria da Educação, políticas educacionais que garantam a democratização da gestão e a
qualidade social da educação;
- o papel da Secretaria da Educação na coordenação da política estadual
de educação, articulando os sistemas de ensino estadual e municipais,
Resolve:
Artigo 1º - O Fórum de Educação do Estado de São Paulo - FEESP, instituído pelo Decreto nº 21.074, de 12.7.1983, tem por finalidades precípuas:
I - promover debates sobre:
a) as diretrizes e bases da educação nacional e do ensino fundamental
e médio;
b) a estrutura e o funcionamento do sistema educacional, em geral, e do
sistema estadual de ensino, em particular;
II - favorecer discussões entre os órgãos da Secretaria de Estado da Educação e as entidades, grupos ou pessoas interessadas na educação;
III - propor recomendações e apresentar projetos para a solução de problemas relativos à educação.
Artigo 2º - Para cumprimento do previsto no artigo 1º, o Fórum de Educação do Estado de São Paulo – FEESP, no âmbito da Secretaria da Educação, responsabilizar-se-á por:
I - planejar, convocar e coordenar a realização das conferências estaduais
de educação, bem como divulgar as suas deliberações;
II - elaborar seu Regimento Interno, bem como os regulamentos das conferências estaduais de educação;
III - oferecer suporte técnico aos Municípios para organização e realização de seus fóruns e de suas conferências;
IV - oferecer suporte técnico para organização e realização de fóruns e
conferências regionais de educação, conforme deliberação de seus membros;
V - acompanhar e avaliar o processo de implementação das deliberações das Conferências Nacionais e Estaduais de Educação, no âmbito do Estado de
São Paulo;
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VI - contribuir ativamente para que as conferências de educação municipais e regionais estejam articuladas às conferências Estaduais de Educação, respeitada
a autonomia dos municípios;
VII - planejar e organizar espaços de debates sobre as políticas nacional e
estadual de educação, no âmbito do Estado de São Paulo;
VIII - acompanhar, junto à Assembleia Legislativa, a tramitação de projetos relativos à política estadual de educação;
IX - elaborar proposta de Plano Estadual de Educação, bem como acompanhar e avaliar sua implementação.
Artigo 3º - O Fórum - FEESP contará com a participação de representantes
de instituições, ad referendum da Comissão de Coordenação, referida no artigo 2º do
Decreto nº 21.074/83, alterado pelo Decreto nº 22.563/84, na seguinte conformidade:
I – da Secretaria da Educação:
a) Gabinete do Secretário - GS;
b) Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB;
c) Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional – CIMA;
d) Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares – CISE;
e) Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH;
f) Coordenadoria de Orçamento e Finanças – COFI;
g) Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de
São Paulo – “Paulo Renato Costa Souza” – EFAP;
II – da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia;
III – da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo – CEC/ALESP;
IV – do Conselho Estadual de Educação – CEE;
V – do Ministério Público do Estado de São Paulo - MPSP;
VI – da Ação Educativa, Assessoria, Pesquisa e Informação;
VII – da Associação dos Docentes da Universidade Estadual Paulista –
ADUNESP;
VIII – da Associação de Docentes da Universidade Estadual de Campinas
– ADUNICAMP;
IX – da Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo – ADUSP;
X – da Associação dos Docentes do Instituto Federal do Estado de São
Paulo – ADIFESP;
XI – da Associação de Professores Aposentados do Magistério Público do
Estado de São Paulo – APAMPESP;
XII – da Associação Nacional de Política e Administração da Educação –
ANPAE/SP;
XIII – da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação – ANFOPE/SP;
XIV - da Campanha Nacional pelo Direito à Educação;
XV – do Centro de Estudos Educação e Sociedade – CEDES;
XVI – do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação
Comunitária – CENPEC;
XVII – do Centro do Professorado Paulista – CPP;
XVIII – do Conselho de Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo
– CRUESP;
XIX – do Conselho Estadual dos Povos Indígenas de São Paulo - CEPISP;
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XX – da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB;
XXI – da Central Única dos Trabalhadores – CUT;
XXII – da Federação dos Professores do Estado de São Paulo – FEPESP;
XXIII – da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Estado
de São Paulo – FAF/SP;
XXIV – da Federação dos Trabalhadores da Administração e do Serviço
Público Municipal no Estado de São Paulo – FETAM;
XXV – do Fórum Diversidade Étnico Racial – FEDER;
XXVI – do Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos do Estado de
São Paulo;
XXVII – do Fórum Nacional de Diretores de Faculdades, Centros de Educação ou equivalentes das Universidades Públicas Brasileiras – Fórum DIR;
XXVIII – da Fundação Carlos Chagas - FCC;
XXIX – do Instituto Ayrton Senna;
XXX – do Instituto Paulo Freire;
XXXI – do Movimento Todos pela Educação;
XXXII - do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra – MST;
XXXIII – da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo – OAB/SP;
XXXIV – da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC;
XXXV – do Serviço Nacional da Aprendizagem Comercial – SENAC;
XXXVI – do Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial – SENAI;
XXXVII – do Serviço Social do Comércio – SESC;
XXXVIII – do Serviço Social da Indústria – SESI;
XXXIX – do Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial
do Estado de São Paulo – UDEMO;
XL – do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo
– SIEEESP;
XLI – do Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação do Estado
de São Paulo – AFUSE;
XLII – do Sindicato dos Professores de São Paulo – SINPRO;
XLIII – do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São
Paulo – APEOESP;
XLIV – do Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal
de São Paulo – SINPEEM;
XLV – do Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo - SinPsi;
XLVI – do Sindicato dos Supervisores de Ensino do Magistério Oficial no
Estado de São Paulo – APASE;
XLVII – do Sindicato dos Trabalhadores do CEETEPS, do Ensino Público
Estadual Técnico, Tecnológico e Profissional do Estado de São Paulo – SINTEPS;
XLVIII – do Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias do Município de São Paulo – SINDSEP;
XLIX – do Sindicato dos Trabalhadores em Entidades de Assistência e Educação à Criança, ao Adolescente e à Família do Estado de São Paulo – SITRAEMFA;
L – da União Estadual dos Estudantes – UEE;
LI – da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação – UNCME;
LII – da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME;
LIII – da União Paulista dos Estudantes Secundaristas – UPES.
§ 1º - Os representantes, um titular e um suplente, de cada uma das instituições mencionadas nos incisos I a LIII deste artigo, serão indicados pelas autoridades
competentes e nomeados por ato do Secretário da Educação.
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§ 2º - Os membros do FEESP poderão definir critérios para ampliar a participação no fórum de representantes de outros órgãos e entidades.
Artigo 4º - A estrutura organizacional e o funcionamento do Fórum de
Educação do Estado de São Paulo - FEESP serão estabelecidos em Regimento Interno,
aprovado em reunião convocada para esse fim, observado o disposto na presente resolução.
§ 1º - Até a aprovação de seu regimento Interno, o FEESP será coordenado pelo Secretário da Educação ou por seu representante.
§ 2º - O FEESP contará com uma Comissão Coordenadora, cujas atribuições e composição serão definidas pelos seus membros, para planejar a implementação, dentre outras, das ações relacionadas à realização da Conferência Estadual e das
Conferências Municipais de Educação.
Artigo 5º - O Fórum de Educação do Estado de São Paulo - FEESP terá
funcionamento permanente e seus membros reunir-se-ão, ordinariamente, a cada dois
meses e, extraordinariamente, por convocação do seu coordenador, ou por requerimento da maioria dos seus membros.
Parágrafo único – O cronograma de realização das reuniões referidas no
caput deste artigo poderá ser alterado, discricionariamente, por deliberação dos membros da Comissão Coordenadora.
Artigo 6º - O Fórum de Educação do Estado de São Paulo - FEESP e as
conferências estaduais de educação estarão administrativamente vinculados ao Gabinete do Secretário da Educação, de onde advirão os recursos técnicos, administrativos
e financeiros necessários ao seu funcionamento.
Artigo 7º - A participação no Fórum de Educação do Estado de São Paulo
- FEESP será considerada de relevante interesse público e não será remunerada.
Artigo 8º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e, em especial, a Resolução SE nº 153, de 29.7.1983.
____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 21.074/83 à pág. 77 do vol.  XVI;
Decreto nº 22.563/84 à pág. 101 do vol. XVIII;
Decreto nº 57.141/11 à pág. 116 do vol. LXXII;
Resolução SE nº 153/83 à pág. 141 do vol. XVI.

RESOLUÇÃO SE Nº 10, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2013
Dispõe sobre autorização de instalação e funcionamento de Centro de Estudos de
Línguas – CEL, e dá providências correlatas
O Secretário da Educação, com fundamento no Decreto nº 7.270, de
10.8.1987, alterado pelo Decreto nº 54.758, de 10.9.2009, e no Decreto nº 44.449, de
24.11.1999, e à vista do disposto na Resolução SE nº 81, de 4.11.2009, e da manifestação da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica,
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Resolve:
Artigo 1º - Autorizam-se a instalação e o funcionamento de um CEL na EE
Profª Clarice Costa Conti, em Americana.
Artigo 2º - À Diretoria de Ensino caberá, nos termos do disposto na Resolução SE nº 81/2009, acompanhar, orientar e avaliar a organização e o funcionamento
didático e técnico pedagógico do CEL.
Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 7.270/87 à pág. 119 do vol. XXIV;
Decreto nº 54.758/09 à pág. 93 do vol. LXVIII;
Decreto nº 44.449/99 à pág. 85 do vol. XLVIII;
Resolução SE nº 81/09 à pág. 216 do vol. LXVIII.

RESOLUÇÃO SE Nº 11, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013
Dispõe sobre a implementação do Programa Ensino Médio Inovador – ProEMI, nas
escolas da rede estadual que oferecem ensino médio, e dá providências correlatas
O Secretário da Educação, considerando:
- a importância do Programa Ensino Médio Inovador - ProEMI, instituído
pela Portaria MEC 971, de 9 de outubro de 2009, com vistas a apoiar e fortalecer o
desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras nas escolas de ensino médio
não profissionalizante;
- a implementação de políticas públicas educacionais desta Pasta, integrantes do Programa Educação – Compromisso de São Paulo, que visam à melhoria da
educação básica paulista;
- a disponibilização de mecanismos e recursos de tecnologia de informação e comunicação que assegurem a operacionalização e concretização das ações do
ProEMI;
- a necessidade de se imprimir eficiência e eficácia à gestão educacional,
no âmbito das unidades escolares e Diretorias de Ensino;
- as ações desta Pasta destinadas ao aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem, objetivando a formação integral do aluno do ensino médio,
Resolve:
Artigo 1º - A implementação do Programa Ensino Médio Inovador – ProEMI, instituído pela Portaria MEC nº 971, de 9.10.2009, no âmbito desta Pasta, em
escolas públicas estaduais que oferecem curso de ensino médio não profissionalizante,
observará o disposto na presente resolução.
Artigo 2º - A Coordenação Regional do ProEMI será exercida, no âmbito
das Diretorias de Ensino, pelo Dirigente Regional de Ensino, responsável pela organização das ações de acompanhamento e monitoramento do processo de implementação,
cabendo-lhe:
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I - promover a integração das responsabilidades e das corresponsabilidades dos supervisores de ensino, nas unidades escolares dos respectivos setores de
trabalho, com as de todos os envolvidos nesse programa;
II – assegurar aos supervisores de ensino, no âmbito da Diretoria de Ensino, condições de tempo e espaço físico para troca de informações e experiências
relativas ao ProEMI;
III – indicar os supervisores de ensino que serão responsáveis pela implementação do ProEMI, em quantidade compatível com o número de escolas participantes do programa, na seguinte conformidade:
a) até 6 (seis) escolas: 1 (um) supervisor de ensino;
b) de 7 (sete) a 20 (vinte) escolas: 2 (dois) supervisores de ensino;
c) de 21 (vinte e uma) a 30 (trinta) escolas: 3 (três) supervisores de ensino;
d) mais de 30 (trinta) escolas: 4 (quatro) supervisores de ensino.
§ 1º - O ProEMI contará, ainda, na Diretoria de Ensino, com a participação de um Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico - PCNP, a ser igualmente indicado pelo Dirigente Regional de Ensino, dentre os atuais professores coordenadores
em exercício na Diretoria de Ensino, para prestar apoio técnico ao supervisor de ensino
responsável pela implementação do programa.
§ 2º - O supervisor de ensino e o professor coordenador, de que trata
este artigo, em seu trabalho de acompanhamento e monitoramento, contarão com a
colaboração dos supervisores de ensino das unidades escolares que aderirem ao programa.
Artigo 3º - As escolas estaduais participantes do ProEMI contarão com
o professor coordenador do ensino médio para garantir que cada escola participante
promova, sistematize e referende o seu Projeto de Redesenho Curricular – PRC.
Parágrafo único - A equipe pedagógica da escola deverá participar de
todo o processo de redesenho do currículo, tendo, como coordenador dos trabalhos, o
professor coordenador do ensino médio, a que se refere o caput deste artigo.
Artigo 4º - O professor coordenador dos trabalhos do Projeto de Redesenho Curricular – PRC, além das atribuições inerentes ao respectivo posto de trabalho,
deverá:
I - desenvolver e implantar estratégias para a sistematização das ideias,
ações e projetos propostos pelos professores, visando à elaboração e à apresentação
do Projeto de Redesenho Curricular (PRC) da escola, em consonância com o Documento Orientador do Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI) e do Projeto Político-Pedagógico da escola;
II - promover as articulações curriculares possíveis, internas e externas
ao contexto escolar, estabelecidas no Projeto de Redesenho Curricular;
III - coordenar e acompanhar a execução das ações, com foco no currículo da escola;
IV - estabelecer canais permanentes de articulação com a Secretaria de
Educação e com outras instituições, possibilitando:
a) gestão compartilhada;
b) ampliação dos territórios educacionais;
c) dinamização dos ambientes sócio-culturais existentes na região.
Artigo 5º - Caberá ao Supervisor de Ensino, responsável pelo Programa
Ensino Médio Inovador – ProEMI:
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I – realizar, in loco, as ações específicas de acompanhamento e monitoramento, em consonância com o supervisor de ensino da unidade escolar participante;
II - realizar reuniões com o grupo de gestores das escolas participantes;
III - participar das reuniões promovidas pela Coordenação do Programa
da Secretaria da Educação - SE;
IV - acompanhar os indicadores de desempenho das escolas participantes;
V – manter atualizado o grupo de gestores das escolas participantes, mediante o repasse de informações e orientações relativas ao programa; e
VI - consolidar os Projetos de Redesenho Curricular - PRC das unidades
escolares participantes do ProEMI.
Artigo 6º - Caberá ao professor coordenador do Núcleo Pedagógico da
Diretoria de Ensino, indicado para atuar especificamente no ProEMI:
I - dar apoio técnico ao Supervisor de Ensino responsável pelo programa, relativamente às ações específicas de acompanhamento e monitoramento
in loco;
II – acompanhar os indicadores de desempenho das escolas envolvidas;
III – auxiliar na organização e planejamento de reuniões com o grupo
de gestores das unidades escolares participantes, a serem realizadas pela Diretoria de
Ensino;
IV - participar dos encontros e capacitações realizados pela Coordenação
do Programa da SE, bem como de videoconferências, reuniões de trabalho e seminários, para acompanhar o desenvolvimento pedagógico do programa, a fim de transmitir as inovações e técnicas de aperfeiçoamento do ensino às escolas participantes do
ProEMI; e
V - acompanhar o Supervisor de Ensino na consolidação dos Projetos de
Redesenho Curricular - PRC das unidades escolares participantes do ProEMI.
Artigo 7º - Caberá ao Diretor de Escola da unidade participante do ProEMI, para fins de planejamento e organização das ações de implantação, bem como de
monitoramento e avaliação das ações do programa no decorrer do ano:
I – incrementar as atividades necessárias ao desenvolvimento do programa, em articulação com os demais gestores e com o corpo docente da escola;
II – assegurar, na unidade escolar, espaço físico, tempo e os equipamentos necessários ao funcionamento do programa.
Artigo 8º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
____
NOTA:
A Portaria MEC nº 971/09 encontra-se à pág. 125 do vol. 36 na  Col. de Leg. Fed. de Ens.
Fundamental e Médio – CENP/SE.
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RESOLUÇÃO SE Nº 14, DE 13 DE MARÇO DE 2013
Dispõe sobre premiação a participantes de eventos que especifica
28.12.2012,

O Secretário da Educação, à vista do disposto na Lei nº 14.923, de
Resolve:

Artigo 1º - Será concedido prêmio aos alunos concluintes do ensino médio regular, das escolas da rede pública estadual, que tenham realizado todas as provas
do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP/2011
e aos alunos medalhistas de ouro e respectivos professores, da Olimpíada de Matemática/2011, observado o disposto nesta resolução.
§ 1º - O aluno concluinte do ensino médio em 2011, que tenha apresentado, em sua respectiva turma, o maior valor de média aritmética, calculada entre os
resultados obtidos nas provas de Língua Portuguesa e de Matemática, fornecido pela
instituição executora do SARESP/2011, será contemplado com um notebook.
§ 2º - Em caso de empate das médias aritméticas de alunos de uma mesma turma, o desempate dar-se-á pelo melhor resultado obtido na prova de Matemática e, na persistência do empate, será realizado sorteio.
§ 3º - O aluno medalhista de ouro da Olimpíada de Matemática/ 2011 e
seu professor também serão contemplados, individualmente, com um notebook.
Artigo 2º - A entrega do prêmio será efetivada até o último mês do corrente ano letivo, após divulgação e publicação, no Diário Oficial do Estado, da relação
dos alunos premiados no SARESP/2011 e dos alunos medalhistas de ouro, e respectivos
professores, da Olimpíada de Matemática/2011.
Parágrafo único - Contra os resultados divulgados, no caso do SARESP/2011, não caberá recurso de qualquer espécie e, tampouco, vista a provas, em
virtude do caráter sigiloso de que se reveste a avaliação externa do sistema.
Artigo 3º - Comissão Especial, integrada por representantes de órgãos
centrais e regionais da Secretaria da Educação e da Fundação para o Desenvolvimento
da Educação – FDE será constituída por ato do Secretário da Educação para acompanhar a premiação aos alunos e resolver casos omissos.
Artigo 4º - A Secretaria da Educação, por meio dos órgãos competentes, ouvida a Comissão Especial, a que se refere o artigo anterior, poderá baixar normas complementares que se fizerem necessárias ao cumprimento do disposto nesta
resolução.
Artigo 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e, em especial, a Resolução SE nº 73, de 18.11.2011.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 14.923/12 à pág.      do vol. LXXIV;
Resolução SE nº 73/11 à pág. 352 do vol. LXXII.
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RESOLUÇÃO SE Nº 16, DE 18 DE MARÇO DE 2013
Dispõe sobre o transporte escolar de alunos regularmente matriculados em
instituições adequadas para autistas residentes no Estado de São Paulo
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Chefia de
Gabinete e considerando:
- a necessidade de se assegurar atendimento pedagógico especializado a
alunos regularmente matriculados em instituições adequadas para autistas, residentes
no Estado de São Paulo;
- os contratos firmados com instituições especializadas em atendimento
a alunos com transtorno global de desenvolvimento, a partir de edital de convocação
para credenciamento dessas instituições, publicado no Diário Oficial do Estado em
21.9.2011;
- a defasagem do valor com despesa de transporte ocorrida do início do
ajuste até o momento presente, implicando readequação desse valor, de acordo com
critérios estabelecidos à vista dos preços atuais de mercado;
- a necessidade de dar cumprimento ao acordo celebrado nos autos da
ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do
Estado de São Paulo, que tramitou na Vara Central da Infância e Juventude da Capital
sob o número 583.00.2009.122.559-6, que tratou do fornecimento de transporte escolar a crianças com deficiência matriculadas em instituições localizadas na Capital do
Estado e na Grande São Paulo;
- a Informação 9/13 do Centro de Serviço e Apoio ao Aluno, da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares - CESAP/ CISE, constante do Processo
02405/0000/2010,
Resolve:
Artigo 1º - O valor mensal da despesa com transporte escolar de aluno
regularmente matriculado em instituição adequada para autista residente no Estado de
São Paulo, de responsabilidade da Contratada, será de até R$600,00, por aluno transportado, observados os parâmetros estabelecidos no Anexo que integra esta resolução.
Artigo 2º - Fica expressamente proibida à Contratada a cobrança de
quaisquer valores excedentes, relativos a transporte escolar, a pais ou responsáveis
dos alunos.
Parágrafo único – As instituições credenciadas ficam obrigadas a notificar
os pais ou responsáveis dos alunos de que não serão cobrados pagamentos adicionais
a título de transporte escolar.
Artigo 3º - Caberá à Chefia de Gabinete decidir sobre casos excepcionais
que possam ocorrer, mediante análise e parecer conclusivo de sua assistência técnica.
Artigo 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO
a que se refere a Resolução SE nº 16, de 18.3.2013
TRANSPORTE ESCOLAR – PARÂMETROS PARA REPASSE DE VERBA
DISTÂNCIA/DIA (IDA E VOLTA)
0 – 9,9 KM

VALOR A SER REPASSADO
NO MESMO MUNICÍPIO

FORA DO MUNICÍPIO

ATÉ R$275,00

ATÉ R$300,00

10 – 19,9 KM

ATÉ R$325,00

ATÉ R$350,00

20 – 29,9 KM

ATÉ R$375,00

ATÉ R$400,00

30 – 39,9 KM

ATÉ R$425,00

ATÉ R$450,00

40 – 49,9 KM

ATÉ R$475,00

ATÉ R$500,00

50 – 59,9 KM

ATÉ R$525,00

ATÉ R$550,00

Acima de 60KM

ATÉ R$ 575,00

ATÉ R$600,00

RESOLUÇÃO SE Nº 19, DE 8 DE ABRL 2013
Dispõe sobre autorização de instalação e funcionamento de Centro de Estudos de
Línguas – CEL, e dá providências correlatas
O Secretário da Educação, com fundamento no Decreto nº 27.270, de
10.8.1987, e no Decreto nº 44.449, de 24.11.1999, e à vista do disposto na Resolução
SE nº 81, de 4-11-2009, e da manifestação da Coordenadoria de Gestão da Educação
Básica,
Resolve:
Artigo 1º - Autorizam-se a instalação e o funcionamento de um CEL na EE
Plínio Negrão, Diretoria de Ensino Região Sul 1,no Município de São Paulo.
Artigo 2º - À Diretoria de Ensino caberá, nos termos do disposto na Resolução SE nº 81/09, a acompanhar, orientar e avaliar a organização e o funcionamento
didático e técnico pedagógico do CEL.
Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 27.270/87 à pág. 119  do vol.XXIV;
Decreto nº 44.449/99 à pág. 85 do vol. XLVIII;
Resolução SE nº 81/09 à pág. 216 do vol. LXVIII.
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RESOLUÇÃO SE Nº 20, DE 9 DE ABRIL DE 2013
Dispõe sobre a designação dos membros do Grupo de Trabalho de Material Excedente
e dá providências correlatas
O Secretário da Educação, à vista do disposto no artigo 2º, da Resolução
SE nº 98, de 18 de dezembro de 2012,
Resolve:
Artigo 1º - Ficam designados para, sem prejuízo das atribuições do cargo
ou função que exerçam, compor o Grupo de Trabalho de Material Excedente – GTMEX,
criado pelo Decreto de 23 de julho de 1971, os seguintes funcionários e servidores:
I – do Centro de Patrimônio - CEPAT:
Francisco Ozeni Mesquita Júnior, RG 27.467.562-6, a quem caberá a coordenação do grupo
Rosangela Pinto Camillo, RG 8.940.381
Norma Benedita do Nascimento, RG 14.672.128-7
Alene Francisca Torres Michelette, RG 12.133.846-0
II – da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares - CISE, respectivamente, como titular e suplente:
Luci Mara Barbosa Lima de Oliveira, RG 16.991.637-6
Áureo Henrique da Rocha, RG 12.237.497-6
III – da Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional – CIMA, respectivamente, como titular e suplente:
Silvio Luiz Ventavele da Silva, RG 44.018.574-9
Francisco Heleno Neves de Carvalho, RG 38.755.247-9
Artigo 2º - No impedimento do coordenador do GTMEX, assumirá os trabalhos o membro subsequente, do Centro de Patrimônio – CEPAT, referido no inciso I
do artigo 1º.
Artigo 3º - O GTMEX poderá, respeitadas as normas e diretrizes emanadas do Centro de Material Excedente, propor a edição de medidas complementares
visando ao melhor reaproveitamento dos materiais excedentes, com foco na sustentabilidade e na preservação do meio ambiente, conforme legislação vigente.
Artigo 4º - O coordenador do GTMEX poderá convocar para as reuniões,
sempre que necessário, as Equipes de Apoio de Materiais Excedentes – EAMEX, e outros funcionários e servidores da Pasta que, por seus conhecimentos e experiências
profissionais, possam contribuir para discussão das matérias em exame.
Artigo 5º - As designações dos membros das Equipes de Apoio de Materiais Excedentes - EAMEX ficarão a cargo dos Dirigentes Regionais de Ensino, na conformidade do disposto no artigo 5º na Resolução nº 98/12, objetivando a melhor operacionalização dos trabalhos propostos pelo respectivo grupo.
Artigo 6º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto de 23.7.71 à pág. 1402 do vol. 4;
Resolução SE nº 98/12 à pág.        do vol. LXXIV.
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RESOLUÇÃO SE Nº 21, DE 9 DE ABRIL DE 2013
Estabelece normas relativas à Bonificação por Resultados - BR, instituída pela Lei
Complementar nº 1.078, de 17 de dezembro de 2008
O Secretário da Educação, à vista do disposto na Lei Complementar nº
1.078, de 17 de dezembro de 2008, e na Resolução Conjunta CC/SGP/SF/SPDR-2, de 30
de março de 2011,
Resolve:
CAPÍTULO I
Do direito à percepção da Bonificação por Resultados – BR
Artigo 1º - A Bonificação por Resultados - BR será paga ao servidor das
unidades de ensino ou administrativas da Secretaria da Educação que tenha participado do processo para cumprimento das metas, com pelo menos 2/3 (dois terços) de
efetivo exercício no período de avaliação.
Parágrafo único - Obedecido ao disposto no caput deste artigo e nos termos desta resolução, a Bonificação por Resultados - BR também será paga ao servidor
que, durante o período de avaliação:
1. ingresse ou passe a ter exercício na Secretaria da Educação;
2. seja afastado ou transferido das unidades administrativas da Secretaria Educação;
3. venha a se aposentar ou falecer, ou seja exonerado ou dispensado.
Artigo 2º - A Bonificação por Resultados - BR será devida também ao
servidor que conte com pelo menos 2/3 (dois terços) de dias de efetivo exercício no
período de avaliação, nos termos do inciso VI do artigo 4º da Lei Complementar nº
1.078, de 17 de dezembro de 2008, na forma estabelecida em decreto, e que se encontre afastado:
I - com fundamento na Lei Complementar nº 343, de 6 de janeiro de
1984; e
II - para os fins do Programa de Ação de Parceria Educacional Estado-Município.
Artigo 3º - Na determinação da participação do servidor no processo
para cumprimento das metas a que se refere o artigo 1º desta resolução deverão ser
desprezadas as frações dos dias de efetivo exercício.
CAPÍTULO II
SEÇÃO I
Dos critérios para cálculo da Bonificação por Resultados - BR
Artigo 4º - A Bonificação por Resultados - BR será paga na proporção
direta do cumprimento das metas do indicador global definido para cada unidade de
ensino ou administrativa onde o servidor estiver desempenhando suas funções, observado o disposto no caput do artigo 1º desta resolução.
Artigo 5º - O cumprimento de cada meta, de que trata o artigo 4º desta
resolução, será apurado pelo Índice de Cumprimento de Metas - IC, conforme definido
na Resolução Conjunta CC/SGP/SF/SPDR-2, de 30.3.2011.
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Artigo 6º – Para fins de determinação da Bonificação por Resultados - BR,
os servidores da Secretaria da Educação serão remunerados de acordo com o Índice de
Cumprimento de Metas - IC, na seguinte forma:
I - os servidores que atuam nas unidades escolares receberão de acordo
com o Índice de Cumprimento de Metas – IC do nível de ensino da unidade escolar a
que estão vinculados;
II - os servidores que atuam nas unidades escolares e não estão vinculados a um nível de ensino específico receberão de acordo com o Índice de Cumprimento
de Metas - IC agregado dessa unidade escolar, calculado através da soma das médias
ponderadas de cada uma das parcelas que compõem os Índices de Cumprimento de
Metas - IC dos níveis de ensino avaliados, utilizando como peso o número de alunos
avaliados;
III - os servidores que atuam nas Diretorias de Ensino receberão de acordo com a média ponderada dos Índices de Cumprimento de Metas - IC das unidades
escolares vinculadas à sua respectiva Diretoria de Ensino, utilizando como peso o número de alunos avaliados;
IV - Os servidores que atuam na administração central receberão de
acordo com a média ponderada dos Índices de Cumprimento de Metas - IC de todas
as unidades escolares da rede estadual de ensino, utilizando como peso o número de
alunos avaliados.
§ 1º - Para os fins do disposto no caput deste artigo, as unidades de ensino ou administrativas deverão ser submetidas à avaliação destinada a apurar os indicadores globais, em cada período.
§ 2º - Os servidores que atuam em níveis de ensino que não possuem
Índice de Cumprimento de Metas - IC próprio receberão pelo Índice de Cumprimento
de Metas - IC agregado da unidade escolar, conforme definido no inciso II deste artigo.
§ 3º - O Índice de Cumprimento de Metas - IC das unidades escolares não
avaliadas será igual ao indicador:
1. da respectiva Diretoria de Ensino, quando se tratar de Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos - CEEJAs ou unidade de ensino sem índice próprio
de cumprimento de metas;
2. da unidade vinculadora, quando se tratar de unidades de ensino multisseriadas e/ou vinculadas.
§ 4º - Para fins do que dispõe o § 2º deste artigo, quando a inexistência
de índice próprio de cumprimento de metas for decorrente da não adesão dos alunos
ao Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo - SARESP, motivada pela respectiva unidade de ensino, o indicador daquela unidade será igual a zero.
Artigo 7º - Os servidores abrangidos pelo disposto no artigo 2º desta resolução serão remunerados de acordo com o mesmo Índice de Cumprimento de Metas
que se aplicar aos servidores da administração central.
Artigo 8º - O período de avaliação a que se refere o § 1º do artigo 8º da
Lei Complementar nº 1.078/08, corresponde ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.
Artigo 9º - A Secretaria da Educação adotará as providências necessárias para publicar, anualmente, o valor do Índice de Cumprimento de Metas - IC das
unidades de ensino ou administrativas, no primeiro trimestre do exercício seguinte ao
considerado.
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§ 1º - O dirigente de unidade de ensino ou administrativa que discordar
dos valores dos índices a que se refere o caput deste artigo poderão apresentar recurso dirigido à Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional
– CIMA, para manifestação, no prazo não superior a 30 (trinta) dias da data de sua
publicação.
§ 2º - O recurso a que se refere o § 1º deste artigo deverá ser instruído
com as razões que o originaram, relatórios, planilhas de cálculo e outros documentos
que comprovem as divergências dos valores publicados em relação aos pleiteados.
§ 3º - A Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional – CIMA, a que se refere o § 1º deste artigo, por meio do Departamento de
Avaliação Educacional – DAVED, deverá se manifestar sobre o recurso no prazo de 10
(dez) dias úteis e encaminhá-lo para decisão do Secretário da Educação, que:
1. acolhendo o recurso, total ou parcialmente, fará publicar o novo valor
do Índice de Cumprimento de Metas - IC da unidade recorrente até o último dia útil do
mês subsequente ao da publicação a que se refere o caput deste artigo;
2. não acolhendo o recurso, informará ao impetrante as razões da manutenção do valor já publicado.
SEÇÃO II
Do valor da Bonificação por Resultados - BR
Artigo 10 - O valor da Bonificação por Resultados - BR será apurado na
seguinte forma BR = P x RM x IC x DEPA.
§ 1º - Os elementos da fórmula a que se refere este artigo têm os seguintes significados:
1. P: percentual a que se refere o artigo 9º e § 1º da Lei Complementar nº
1.078/08, na forma definida em decreto e, quando for o caso, em resolução conjunta
editada pela comissão a que se refere o artigo 6º da referida lei complementar;
2. RM: Retribuição Mensal do Servidor no Período de Avaliação, calculada nos termos do inciso V do artigo 4º da Lei Complementar nº 1.078/08, e que servirá
de base de cálculo para determinação do valor da Bonificação por Resultados - BR,
deverá ser acumulada dentro do exercício considerado;
3. IC: Índice de Cumprimento de Metas, valor apurado para a unidade de
ensino ou administrativa em que o servidor exerça suas atividades;
4. DEPA: Índice de Dias de Efetivo Exercício no Período de Avaliação, relação percentual estabelecida entre os dias de efetivo exercício e o total de dias do período de avaliação em que o servidor deveria ter exercido regularmente suas funções,
conforme estabelecido o artigo 4º da Lei Complementar nº 1.078/08.
§ 2º - Para fins do disposto no § 1º deste artigo, a Retribuição Mensal
do Servidor no Período de Avaliação - RM de servidor com opção de retribuição pelo
vínculo empregatício originário, nos termos da legislação vigente, corresponderá à retribuição do cargo ocupado na Secretaria da Educação.
Artigo 11 - Obedecidas as disposições da Lei Complementar nº 1.078/08
e desta resolução, o valor da Bonificação por Resultados - BR será calculado e pago
proporcionalmente em relação à retribuição mensal, aos dias de efetivo exercício e
ao Índices de Cumprimento de Metas - IC, correspondente a cada situação funcional,
quando se tratar de servidores do Quadro do Magistério em exercício:
I - em mais de um nível de ensino na mesma unidade;
II - em um ou mais níveis de ensino em unidades diferentes.
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Artigo 12 - O valor da Bonificação por Resultados - BR, calculado e pago
proporcionalmente à retribuição mensal, aos dias de efetivo exercício e ao Índice de
Cumprimento de Metas - IC, correspondente a cada situação funcional, obedecidas as
disposições da Lei Complementar nº 1.078/08 e desta resolução, será pago ao servidor
que durante o período de avaliação, na mesma Secretaria, seja:
1. nomeado em comissão ou designado para responder por cargo vago
ou por função retribuída mediante pro labore de coordenação, direção, chefia e encarregatura;
2. ocupante de cargo ou função-atividade que venha a exercer outro cargo efetivo ou função-atividade; e
3. removido para outra unidade escolar ou administrativa.
Parágrafo único - Aplicam-se as disposições do caput deste artigo ao servidor designado para substituição nos termos do artigo 80 da Lei Complementar nº
180, de 12 de maio de 1978.
Artigo 13 - O valor dos Índices de Cumprimento de Metas – IC obtido na
avaliação do exercício considerado, para fins de cálculo da Bonificação por Resultados
- BR, não poderá ser superior a 1 (um).
Artigo 14 - Se na avaliação do exercício considerado o Índice de Cumprimento de Metas – IC for superior a 1 (um), poderá ser pago um adicional a cada
servidor, nos termos do § 2º do artigo 9º da Lei Complementar nº 1.078, de 17 de
dezembro de 2008.
Parágrafo único - O adicional a que se refere o caput deste artigo será
calculado mediante a aplicação do excedente do valor dos Índices de Cumprimento de
Metas – IC, até o limite de 20%, sobre a soma das parcelas pagas ou devidas a título de
Bonificação por Resultados - BR, relativas ao exercício considerado.
Artigo 15 - Para os servidores que se encontrem nas situações previstas
no artigo 12 desta resolução, o adicional a que se refere o artigo 14 desta resolução
será calculado mediante a aplicação do excedente do valor do Índice de Cumprimento
de Metas – IC, proporcionalmente aos dias de efetivo exercício nas respectivas unidades, sobre as correspondentes parcelas pagas ou devidas a título de Bonificação por
Resultados - BR, relativas ao exercício considerado.
SEÇÃO III
Do pagamento da Bonificação por Resultados – BR
Artigo 16 - O pagamento da Bonificação por Resultados - BR, do exercício
considerado, calculada na forma desta resolução, será efetuado até o mês de março do
exercício seguinte.
SEÇÃO IV
Das Disposições Finais
Artigo 17 - É vedado o pagamento da Bonificação por Resultados - BR, de
que trata esta resolução aos:
I - servidores que percebam vantagens de mesma natureza; e
II - aposentados e pensionistas.
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Artigo 18 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário e retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2012.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 180/78 à pág. 277 do vol. LXI;
Lei Complementar nº 343/84 à pág. 35 do vol. XVII;
Lei Complementar nº 1.078/08 à pág. 43 do vol. LXVI.

RESOLUÇÃO SE Nº 22, DE 18 DE ABRIL DE 2013
Institui o Programa “Melhor Gestão, Melhor Ensino”,
no âmbito da Secretaria da Educação
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadora da EFAP, Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São
Paulo, Paulo Renato Costa Souza, e considerando:
- o Programa Educação - Compromisso de São Paulo, instituído pelo Decreto nº 57.571, de 2 de dezembro de 2011, cuja implementação prevê o desenvolvimento de ações que visam à melhoria da educação básica paulista;
- o incentivo à formação continuada de educadores da rede estadual de
ensino, assegurando-lhes atualização e aperfeiçoamento e, consequentemente, melhor desempenho profissional:
- a importância e a necessidade de se intensificarem ações de formação
continuada em prol da melhoria das práticas de gestão administrativa e pedagógica,
das classes de gestores de educação e de docentes no sistema estadual de ensino;
- que os avanços significativos na aprendizagem dos alunos, decorrentes
de ações de formação continuada, propiciam maior grau de proficiência nas disciplinas
de Língua Portuguesa, Matemática e demais disciplinas do Ensino Fundamental Anos
Finais,
Resolve:
Artigo 1º - Fica instituído, no âmbito da Secretaria da Educação, o Programa “Melhor Gestão, Melhor Ensino”, destinado aos profissionais de educação, das
classes de gestores e docentes, com a finalidade de fortalecer-lhes as competências
requeridas para o desempenho de suas respectivas funções, na rede estadual de ensino, em especial nos anos finais do ensino fundamental, mediante ações de formação
continuada.
Parágrafo único – As ações de formação continuada, para aperfeiçoamento da prática de gestores e professores, com foco nos anos finais do ensino fundamental, priorizarão de início as disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática e,
posteriormente, as demais disciplinas que integram a matriz curricular desse segmento
de ensino.
Artigo 2º - As ações de formação continuada do Programa “Melhor Gestão, Melhor Ensino” contemplarão, no primeiro semestre do presente ano letivo os
seguintes cursos:
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I – Curso 1 - Preparação de Formadores, destinado a supervisores de ensino, professores coordenadores dos núcleos pedagógicos das diretorias de ensino, responsáveis pela formação de gestores escolares e professores das disciplinas de Língua
Portuguesa e Matemática, objeto dos Cursos 2 e 3;
II - Curso 2 – Formação de Gestores Escolares e Professores das disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática;
III – Curso 3 - Aprofundamento de Conteúdos e Metodologias das disciplinas que integram o currículo do Ensino Fundamental Anos Finais.
Parágrafo único - Na inexistência de professores coordenadores de núcleos pedagógicos das diretorias de ensino, de que trata o inciso I deste artigo, poderão
ser indicados, pelo Dirigente Regional de Ensino, professores coordenadores das respectivas unidades escolares.
Artigo 3º - O Curso 2, destinado aos diretores de escola, vice-diretores de
escola, professores coordenadores e professores das disciplinas de Língua Portuguesa
e Matemática, tem por objetivo:
I – promover o domínio e o aperfeiçoamento das competências leitora e
escritora aos alunos;
II - contribuir para o aperfeiçoamento do Plano de Formação Continuada
de gestores e professores das diretorias de ensino e escolas;
III - subsidiar os Professores, em especial das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, na condução do processo de fortalecimento das competências
leitora e escritora de seus alunos.
Artigo 4º - A organização dos cursos referidos nos incisos I a III do artigo
2º observará o disposto nesta resolução.
§ 1º - A carga horária do Curso 1 totalizará 60 (sessenta) horas, das quais
32 (trinta e duas) com atividades presenciais, incluindo a realização de Seminário Centralizado de 8 (oito) horas, e 28 (vinte e oito) com atividades a distância.
§ 2º - O Curso 2, cujas atividades presenciais serão desenvolvidas de forma descentralizada, terá carga horária distribuída na seguinte conformidade:
1. 60 (sessenta) horas, das quais 32 (trinta e duas) presenciais e 28 (vinte
e oito) a distância, em atividades com docentes;
2. 80 (oitenta) horas, das quais 40 (quarenta) presenciais e 40 (quarenta)
a distância, em atividades com diretores de escola, vice-diretores de escola e professores coordenadores.
§ 3º - O Curso 3 será desenvolvido a distância, no Ambiente Virtual de
Aprendizagem – AVA, da EFAP - Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo Paulo Renato Costa Souza, com carga horária total de 80
(oitenta) horas, mediante acompanhamento de professores tutores, iniciando-se no
segundo semestre de 2013, com os professores das disciplinas de Língua Portuguesa
e Matemática.
Artigo 5º - Caberá à Diretoria de Ensino, organizar os encontros presenciais dos que aderirem às Ações de Formação Continuada do Programa Melhor Gestão,
Melhor Ensino, convocando-os para a devida participação.
Artigo 6º - A EFAP - Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo, Paulo Renato Costa Souza, editará, caso necessário, orientações complementares para o cumprimento do disposto na presente resolução.
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Artigo 7º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
_____
NOTA:
O Decreto nº 57.571/11 encontra-se à pág. 245 do vol. LXXII.

(*) RESOLUÇÃO SE Nº 23, DE 18 DE ABRIL DE 2013
Dispõe sobre a ocupação de dependências próprias de zeladoria nas unidades
escolares da rede estadual de ensino
O Secretário da Educação, com fundamento nas disposições do Decreto
nº 47.685, de 28 de fevereiro de 2003, Resolve:
Artigo 1º - As dependências próprias destinadas à zeladoria nas escolas
estaduais serão ocupadas por servidor público, preferencialmente da mesma unidade
escolar, por indicação do respectivo diretor da escola.
Artigo 2º - A autorização para ocupação de dependências próprias de
zeladoria dar-se-á por meio de Portaria do Dirigente Regional de Ensino, a ser publicada no Diário Oficial do Estado, e por assinatura dos termos de autorização de uso do
imóvel e de compromisso, na conformidade dos modelos constantes dos Anexos I e II,
respectivamente, que integram a presente resolução.
§ 1º - O pedido do diretor da escola, requerendo autorização para ocupação de dependências próprias de zeladoria, deverá ser acompanhado da assinatura dos
termos de autorização e de compromisso, a que se refere o caput deste artigo.
§ 2º - O termo de autorização de uso do imóvel, constante do Anexo I,
será registrado em cartório de títulos e documentos.
§ 3º - O termo de compromisso, constante do Anexo II, será lavrado em
três vias: uma para a Diretoria de Ensino, uma para o compromitente e outra para constar do expediente autorizatório.
Artigo 3º - A autorização para uso de dependências próprias de zeladoria
terá validade por dois anos, desde que o ocupante corresponda e responda a contento
as cláusulas e condições estabelecidas no termo de compromisso.
Artigo 4º - A cada dois anos a autorização será concedida mediante Portaria do Dirigente Regional de Ensino, por proposta do diretor da escola, ouvido o Conselho de Escola e a Associação de Pais e Mestres.
Artigo 5º - O uso de dependências próprias de zeladoria será preferencial
ao servidor público da própria escola e, quando não houver interessado na unidade escolar, o diretor poderá indicar outro servidor público, em exercício em qualquer outra
escola ou órgão da administração do Poder Público Estadual ou Municipal, inclusive
Praça de Serviço Ativo da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

* Republicada no D.O.E de 20.4.2013.
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Artigo 6º - O servidor público indicado para ocupar as dependências próprias de zeladoria não poderá possuir casa própria no município onde se localiza a
unidade escolar, juntando ao processo declaração de próprio punho que comprove
essa exigência.

doria;

Artigo 7º - Compete ao Diretor de Escola:
I - indicar o servidor para ocupação das dependências próprias de zela-

II - assinar os termos de autorização e de compromisso, juntamente com
o Dirigente Regional de Ensino e o servidor autorizado;
III - consultar o órgão de origem do servidor, quando for o caso, no que
diz respeito ao atendimento das exigências da presente resolução, especialmente à
compatibilidade de horários e funções;
IV - zelar pelo cumprimento das obrigações do ocupante das dependências próprias da zeladoria, adotando as medidas necessárias no caso da desocupação.
Artigo 8º - Compete ao Dirigente de Ensino:
I - assinar os termos de autorização de uso do imóvel e de compromisso,
assumindo responsabilidade quanto à ocupação de imóvel do Estado;
II - expedir e publicar a Portaria de autorização de ocupação das dependências próprias de zeladoria pelo servidor público indicado;
III - adotar as providências necessárias em caso de desocupação do imóvel;
IV - remeter os autos à Procuradoria Geral do Estado, quando se tratar
de escolas da Capital e Grande São Paulo e à Procuradoria Regional, se do interior do
Estado, para as providências de retomada do imóvel, quando for o caso;
V – providenciar, por intermédio do Núcleo de Obras do Centro Administrativo e Financeiro, a vistoria das instalações da zeladoria e elaborar laudo que ateste
as condições de habitabilidade do imóvel, a cada período ou por ocasião de nova ocupação.
Artigo 9º - O Conselho de Escola e os integrantes de Associação de Pais
e Mestres deverão, a cada 2 (dois) anos, ou quando solicitado pelo Diretor de Escola,
avaliar a atuação do ocupante das dependências próprias de zeladoria.
Artigo 10 - A ocupação e a manutenção das dependências próprias de
zeladoria não acarretarão qualquer ônus à administração estadual.
Artigo 11 - A desocupação das dependências próprias de zeladoria será
obrigatória nos casos seguintes:
I - a pedido do ocupante;
II - por aposentadoria do ocupante;
III - por negligência do ocupante no cumprimento de suas atribuições e
obrigações.
§ 1º - A desocupação imediata das dependências próprias de zeladoria
ocorrerá quando for o caso mencionado no inciso II e III deste artigo.
§ 2º - Quando ocorrer negligência, tratada no inciso III, deverão ser adotadas, após manifestação do Conselho de Escola e dos integrantes da Associação de
Pais e Mestres, garantindo a ampla defesa, as seguintes providências:
1- cessação da autorização por expressa notificação do diretor da escola;
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2 - revogação da Portaria de Autorização;
3 - desocupação do imóvel no prazo máximo de trinta dias, sem prejuízo
das medidas administrativas e judiciais cabíveis.
Artigo 12 - Quando expirar o prazo estabelecido para desocupação das
dependências próprias de zeladoria e o servidor não tomar nenhuma providência,
deverá ser instaurada sindicância, observado o devido processo legal de cujo resultado dependerá a aplicação dos dispositivos legais, sem prejuízos das medidas judiciais
cabíveis.
Artigo 13 - As dependências de zeladoria tratadas nesta resolução são
exclusivamente aquelas construídas para o uso estabelecido neste ato, ficando impedida a adaptação de qualquer outra dependência do prédio escolar para esta finalidade.
Parágrafo único – Fica vedada, ao ocupante ou à Direção deEscola, a realização de qualquer modificação nas dependências próprias de zeladoria.
Artigo 14 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e, em especial, a Resolução SE nº 30, de 20 de
março de 2003.
ANEXO I
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DAS DEPENDÊNCIAS DA ZELADORIA
DA EE .............................
O Dirigente Regional de Ensino da Região ......................., em conformidade com a competência concedida nos termos do artigo 1º do Decreto nº 47.685, de
28.2.2003, AUTORIZA o (a) Sr.(a) ..........................., R.G. nº ...................... , brasileiro (a),
(estado civil), (cargo ou função) do (a) (Órgão de Lotação), a ocupar as dependências da
zeladoria da EE ............... , sita na ..................... , Município ............................. , devendo obedecer as condições previstas nos termos desta resolução.
No caso de infringência da situação mencionada no inciso III do artigo
11 desta resolução, deverão ser tomadas as providências previstas no § 2º do mesmo
artigo.
E por estarem de acordo com os termos e condições ora estabelecidos
assinam o presente instrumento, em três vias, de igual teor e depois de lido e achado
conforme.
Município (dia) / (mês) / (ano).
Dirigente Regional de Ensino: (nome)
Assinatura: __________________________
Diretor de Escola: (nome)
Assinatura: __________________________
Servidor: (nome)
Assinatura: __________________________
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Testemunhas:
1ª)

2ª)

Nome:___________________________ _ Nome:______________________________
RG_______________________________ RG:________________________________
Cargo/Função:_____________________ _Cargo/Função:_______________________
Cargo/Função:_____________________ _Assinatura:__________________________
ANEXO II
TERMO DE COMPROMISSO PARA OCUPAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS
DA EE ................................, Município..........................., Diretoria de
Ensino Região _____________________”
Aos ..... dias do mês de ...... de ........, na sede da DE Região..... , perante
o Dirigente Regional de Ensino, conforme artigo 2º da Resolução SE nº ...... , de .... de
........... de 2013, compareceu o(a) Sr(ª) brasileiro(a), (estado civil), (profissão), portador
do RG................ , o(a) qual, perante as testemunhas presentes, afirmou aceitar a indicação que lhe foi feita pelo Diretor de Escola da (nome da escola), sita à ............... , no
Município de ........... , para ocupar as dependências próprias destinadas à zeladoria da
escola, estando ciente do inteiro teor da Resolução SE mencionada, e de pleno acordo
com as responsabilidades que lhe são imputadas, conforme as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA I
Dos Deveres e Atribuições
O ocupante das dependências da zeladoria da EE ...................................
. se compromete a:
I - ocupar a zeladoria da unidade escolar, executando com frequência a
manutenção necessária de suas dependências e áreas adjacentes;
II - comunicar, de imediato, à Direção da Escola as ocorrências havidas
em dias não letivos, providenciando, conforme o caso, contato urgente com a unidade
policial mais próxima;
III - manter em perfeita ordem e limpas as dependências da zeladoria e
áreas adjacentes;
IV - manter-se atento e vigilante durante os períodos em que estiver na
escola;
V - zelar pelo patrimônio e pelas áreas adjacentes da unidade escolar em
dias normais e quando da realização de atividades comunitárias, evitando incursões de
vândalos ou qualquer pessoa perniciosa no recinto escolar;
VI - adotar as providências cabíveis e legais em ocorrências verificadas
no perímetro escolar.
VII - conservar em seu poder as chaves que permitam abrir e fechar o
prédio escolar nos horários estabelecidos pelo Diretor da Escola, percorrendo diariamente todas as dependências, após o encerramento das atividades;
VIII - cuidar da Escola, ainda quando as dependências da zeladoria se
localizarem distantes do prédio escolar;
IX - manter-se atento à necessidade de execução de reparos, manutenção e conservação do prédio escolar e da zeladoria, solicitando providências ao Diretor
da Escola;
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X - dedicar-se exclusivamente, às atividades próprias de ocupante de zeladoria, nos horários definidos para esse fim;
XI - zelar pela horta, árvores frutíferas e plantações, podendo cultivá-las
em áreas apropriadas para uso próprio e da escola;
XII - cuidar da vigilância da área interna da unidade escolar, juntamente
com os demais servidores administrativos.
CLÁUSULA II
Dos Direitos
Consistem direitos do residente das dependências da zeladoria, além das
decorrentes dos seus deveres e atribuições:
I - residir no imóvel, observadas as normas da Resolução SE nº ..../2013;
II - contar com vaga na escola para matrícula de seus dependentes;
III - fazer jus a uma folga semanal a ser estabelecida em comum acordo
com o Diretor da Escola;
IV - requerer a dispensa da ocupação das dependências da zeladoria,
num prazo antecedente de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA III
Das Proibições
É vedado ao ocupante da zeladoria da EE ................................
I - permitir a permanência na área interna do prédio escolar de pessoas
estranhas à escola ou outras que não sejam seus dependentes;
II - ausentar-se por período superior a vinte e quatro horas consecutivas,
sem autorização da Direção da Escola;
III - impedir a vistoria das dependências da zeladoria, quando solicitada
por quem de direito;
IV - ocupar quaisquer dependências do prédio escolar, além da zeladoria;
V - utilizar-se de material ou equipamento escolar;
VI - manter animais na área da zeladoria e da escola;
VII - realizar reuniões de qualquer natureza;
VIII - proceder a modificações ou construções nas dependências da zeladoria ou imediação:
IX - dificultar qualquer atividade escolar por comodidade pessoal ou da
família;
X - assumir atitude incompatível com o bom nome e o decoro da unidade
escolar.
Por concordância ao presente termo, em todas as suas cláusulas e condições, foi lavrado este instrumento, em 3 (três) vias, de igual teor, que, depois de
lido e achado conforme, será assinado pelas partes e testemunhas presentes, a seguir
qualificadas.
Município (dia) / (mês) / (ano).
Dirigente Regional de Ensino: (nome)
Assinatura: ____________________________________
Diretor de Escola: (nome)
Assinatura: ____________________________________
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Servidor: (nome)
Assinatura: ____________________________________
Testemunhas:
1ª)

2ª)

Nome:___________________________ _ Nome:______________________________
RG_______________________________ RG:________________________________
Cargo/Função:_____________________ _Cargo/Função:_______________________
Cargo/Função:_____________________ _Assinatura:__________________________
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 47.685/03 à pág. 92 do vol. LV;
Resolução SE nº 30/03 à pág. 135 do vol. LV.

RESOLUÇÃO SE Nº 25, DE 29 DE ABRIL DE 2013
Estabelece o detalhamento de atribuição prevista para a Assessoria de Relações
Institucionais da Secretaria da Educação
O Secretário da Educação, à vista do disposto no artigo 122 do Decreto nº
57.141, de 18.7.2011, e considerando:
- a instituição, pelo Decreto 57.932, de 2.4.2012, do Plano de Relações
Internacionais 2011-2014, do Governo do Estado de São Paulo, marco legal inédito no
âmbito da diplomacia federativa;
- que todas as secretarias estaduais do Governo iniciaram recentemente
um movimento significativo de internacionalização de suas atividades, seja através da
adoção de convênios de cooperação, da promoção de suas atividades no exterior, da
atração de investimentos, seja por meio de intercâmbio de boas práticas com parceiros
estrangeiros;
- a importância de uma assessoria de gabinete que responda pelo movimento de internacionalização, envolvendo ações de capacitação e aperfeiçoamento
de educadores que atuam nos Centros de Estudos de Línguas – CELs, o intercâmbio
estudantil, e os projetos de internacionalização da Pasta, mediante parcerias e contatos
com instituições estrangeiras;
- a articulação entre as diferentes secretarias estaduais, inclusive com a
Assessoria Especial para Assuntos Internacionais do Governo do Estado, garantindo a
eficaz representação no exterior do Estado de São Paulo e da Secretaria da Educação;
- a necessidade de detalhar atribuições previstas no artigo 30, do Decreto nº 57.141/11, que reorganiza a Secretaria da Educação;
Resolve:
Artigo 1º - A atribuição da Assessoria de Relações Institucionais concernente a relações internacionais será desenvolvida de acordo com o previsto nesta resolução, mediante o desempenho das seguintes atividades:
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I – assessorar o Secretário e o Secretário Adjunto em assuntos pertinentes às relações internacionais;
II – assessorar o Secretário, o Secretário Adjunto e representante da Pasta na recepção de delegações estrangeiras;
III – receber delegações estrangeiras;
IV – preparar subsídios para palestras e apresentações internacionais a
serem proferidas pelo Secretário e pelo Secretário Adjunto;
V – colaborar na preparação de programas de recepção de autoridades
e delegações estrangeiras;
VI – promover a interlocução da Secretaria da Educação com órgãos estrangeiros de mesma natureza, bem como com demais órgãos governamentais e privados internacionais, por intermédio da Assessoria Especial para Assuntos Internacionais
do Governo do Estado, quando necessário;
VII – organizar visitas do Secretário e do Secretário Adjunto a órgãos do
exterior;
VIII – propor, em articulação com as demais áreas afins da Secretaria da
Educação, programas de atividades internacionais;
IX – contribuir com a Assessoria Especial para Assuntos Internacionais do
Governo do Estado no tocante à organização:
a) das atividades internacionais do Estado de São Paulo no exterior;
b) de seminários internacionais em São Paulo que tenham a participação
do Governo Estadual e da Secretaria da Educação;
X – promover, incentivar e negociar programas de cooperação em função
dos interesses definidos pela Pasta;
XI – prestar assistência efetiva, em articulação com as demais áreas afins
da Secretaria da Educação, a programas e ações internacionais.
Parágrafo único – A Assessoria de Relações Institucionais, articuladamente com o Grupo de Cooperação Técnica e Pesquisa, da EFAP - Escola de Formação e
Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo, Paulo Renato Costa Souza, poderá propor a celebração de acordos e parcerias com instituições estrangeiras,
visando à realização de programas de interesse da formação e do desenvolvimento
profissional na educação básica.
Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
_____
NOTA:
O Decreto nº 57.141/11 encontra- se à pág. 116 de vol. LXXII.

RESOLUÇÃO SE Nº 28, DE 10 DE MAIO DE 2013
Dispõe sobre a implementação, nas unidades da rede estadual de ensino, das ações
previstas no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, e dá
providências correlatas
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica e considerando:
- a importância de se fomentar a iniciação à docência, contribuindo para
o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria de
qualidade da educação básica pública brasileira;
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- as ações do PIBID, em consonância com as do Programa Educação –
Compromisso de São Paulo, cuja finalidade é a valorização do magistério e a melhoria
da educação básica;
- os objetivos do PIBID dentre os quais o de inserir os licenciandos no
cotidiano de escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades
de criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas
identificados no processo de ensino-aprendizagem;
- a importância de se incentivarem as escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério;
- a importância da colaboração prestada por alunos de instituições de
ensino superior a docentes da rede estadual de ensino, visando à melhoria da prática
pedagógica,
Resolve:
Artigo 1º - As instituições de ensino superior, participantes do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, cuja listagem é publicada
anualmente no site do MEC/CAPES e cujos projetos e planos de trabalho tenham sido
devidamente aprovados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - CAPES, ficam autorizadas a implementar, nas unidades escolares da rede estadual de ensino, as ações programadas, observado o disposto na presente resolução.
Parágrafo único – A implementação das ações de que trata o caput deste
artigo dar-se-á de acordo com:
1. os princípios da formação integral do aluno da educação básica, preconizados pela LDB – Lei nº 9.394/96;
2. os objetivos, finalidades, metas e ações fixados pelo Programa Educação - Compromisso de São Paulo, que visam:
a) à redução da desigualdade de desempenho educacional existente nas
escolas estaduais, com prioridade de atendimento às escolas denominadas prioritárias;
b) à valorização da carreira do magistério e à melhoria do ensino;
3. as diretrizes curriculares do ensino fundamental e médio estabelecidas pelos Conselhos Nacional e Estadual de Educação;
4. as recomendações contidas nos parâmetros curriculares nacionais do
Estado de São Paulo e nos materiais instrucionais publicados por esta Pasta, para cada
nível de ensino;
5. o termo de adesão e compromisso da unidade escolar selecionada,
observadas:
a) a anuência e a disponibilidade da equipe docente e gestora no cumprimento das atividades propostas;
b) as exigências impostas pelo calendário escolar.
Artigo 2º - A instituição de ensino superior responsabilizar-se-á por:
I – assegurar, à Secretaria da Educação, as condições de acompanhamento das atividades implementadas na unidade escolar;
II – encaminhar o aluno bolsista à unidade escolar, local da realização das
atividades, munido da respectiva carta de apresentação;
III – comunicar, de imediato, eventual alteração na condução das atividades;
IV – garantir seguro de vida e de acidentes pessoais aos alunos bolsistas;
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petentes.

V – enviar relatório anual das atividades desenvolvidas aos órgãos com-

Artigo 3º - A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica-CGEB, por
intermédio de suas equipes:
I - coordenará a implementação das atividades programadas, procedendo aos ajustes ou às adequações, quando necessário;
II - providenciará a publicação no Diário Oficial do Estado da relação nominal das instituições de ensino superior, cujos projetos tenham sido aprovados pela
CAPES, mesmo que parcialmente com ajustes ou adequações, para fins de certificação
da parceria com a SE;
III - baixará instruções necessárias ao cumprimento da presente resolução.
Artigo 4º - A Secretaria da Educação desonerar-se-á da prestação de contas pelo compromisso ajustado, de natureza financeira, entre a CAPES e a instituição
de ensino superior.
Artigo 5º - A interrupção das atividades implementadas na unidade escolar poderá ocorrer mediante decisão desta Pasta, pelo não atendimento ao disposto
no artigo 2º desta resolução, ou por comprovação da impossibilidade da instituição de
ensino superior de cumprir as exigências estabelecidas pela CAPES.
Parágrafo único – Na hipótese da interrupção prevista no caput, caberá
ao supervisor de ensino, responsável pelo programa na diretoria de ensino, comunicar
o fato ao Centro de Projetos Especiais da CGEB e à instituição de ensino superior.
Artigo 6º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
_____

NOTA:
A Lei nº 9.394/96 encontra-se à pág. 52 do vol. 22/23 da Col. de Leg. Fed. de Ens.
Fundamental e Médio – CENP/SE.

RESOLUÇÃO SE Nº 30, DE 16 DE MAIO DE 2013
Dispõe sobre a convocação da II CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR
INDÍGENA e dá providências correlatas
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representaram o Núcleo de
Educação Indígena – NEI e a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB, e
considerando:
- o respeito à diversidade étnica e cultural que decorre do disposto no
artigo 231 da Constituição Federal e no artigo 282 da Constituição Estadual;
- o disposto no Decreto federal nº 5.051, de 19.4.2004, que promulga a
Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, sobre povos indígenas e tribais, que determina a consulta aos povos interessados, mediante procedimentos apropriados e de boa-fé, em todas as questões que os afetem, a fim de que sejam
respeitadas suas necessidades e especificidades culturais;
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- a importância da contribuição das diferentes etnias indígenas para a
formação da sociedade brasileira e a responsabilidade dos governos em assegurar o
respeito e a preservação de suas culturas;
- as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena, na
educação básica, estabelecidas pela Resolução CNE/CEB nº 5, de 22.6.2012,
Resolve:
Artigo 1º - Fica convocada a II CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLAR INDÍGENA, a realizar-se nos dias 10, 11, 12, 13 e 14 de junho de 2013, na
cidade de Serra Negra, sob a coordenação da Coordenadoria de Gestão da Educação
Básica – CGEB, por meio do Centro de Atendimento Especializado – CAESP e do Núcleo
de Inclusão Educacional – NINC, que a integram.
Artigo 2º - A Conferência será realizada pelo Núcleo de Educação Indígena de São Paulo – NEI/SP, em parceria com instituições governamentais e não governamentais, bem como com secretarias estaduais, universidades e fundações que atuam
com os povos indígenas.
Artigo 3º - A II CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA terá como tema central “IDENTIDADE CULTURAL E EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA”, que se desdobrará em seis eixos temáticos, definidos pelo Conselho Geral do NEI,
conforme segue:
I - IDENTIDADE, ALTERIDADE E ESCOLA BILÍNGUE/MULTILÍNGUE;
II - CURRÍCULO DIFERENCIADO E INTERCULTURALIDADE;
III - SUSTENTABILIDADE, AUTONOMIA E ESCOLA;
IV - GESTÃO E TERRITÓRIOS ETNOEDUCACIONAIS;
V - INFRAESTRUTURA E AMBIENTE;
VI - FORMAÇÃO INICIAL E CONTÍNUA DE PROFESSORES INDÍGENAS.
Artigo 4º - A II CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA será precedida de:
I – reuniões das Comissões Étnicas;
II – conferências locais, nas comunidades escolares indígenas;
III – conferências regionais, distribuídas em quatro polos, abrangendo as
Diretorias de Ensino que mantêm a modalidade de Educação Escolar Indígena.
Artigo 5º - A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB, por
intermédio do Centro de Atendimento Especializado – CAESP e do Núcleo de Inclusão
Educacional – NINC, responsabilizar-se-á por:
I – coordenar, promover, orientar e acompanhar todas as ações que precedem a Conferência;
II – elaborar o REGIMENTO INTERNO DA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA que disporá sobre sua organização e funcionamento.
Artigo 6º - A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB baixará normas complementares necessárias ao cumprimento do disposto nesta resolução.
Artigo 7º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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______
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Resolução CNE/CEB nº 5/12 à pág.   do vol. 39.
A Constituição Estadual encontra-se à pág. 29 do vol. XXVIII na Col. de Leg. Est. de Ens.
Fundamental e Médio – CENP/SE.

RESOLUÇÃO SE Nº 31, DE 16 DE MAIO DE 2013
Altera dispositivos da Resolução SE nº 77, de 6.12.2011, que dispõe sobre a
organização e o funcionamento dos Cursos de Educação de Jovens e Adultos, nos
Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos – CEEJAS
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB, Resolve:
Artigo 1º - Os artigos 13 e 17 da Resolução SE nº 77, de 6.12.2011, passam a vigorar com a seguinte redação:
I – o artigo 13:
“Artigo 13 – A composição do módulo de professores do CEEJA obedecerá à relação professor-aluno, na seguinte conformidade:
“I – até 1.500 alunos: 22 professores;
II – de 1.501 a 3.000 alunos: 24 professores;
III – de 3.001 a 4.500 alunos: 27 professores;
IV – de 4.501 a 6.000 alunos: 29 professores;
V – a partir de 6.000 alunos, a cada grupo de 500 alunos, caberá mais um
docente, respeitado o limite máximo de 32 professores.” (NR);
II – o artigo 17:
“Artigo 17 – O módulo da estrutura funcional do CEEJA terá a seguinte
composição:
I – Diretor de Escola;
II – 1 (um) Vice-Diretor de Escola;
III – Agentes de Organização Escolar, na seguinte conformidade:
a) até 22 professores: 3 agentes;
b) a partir de 23 professores, mais 1 agente, a cada grupo de 4 professores;
IV – Agentes de Serviços Escolares, na seguinte conformidade:
a) até 3.000 alunos: 2 agentes;
b) acima de 3.000 alunos: 3 agentes.” (NR)
Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
_____
NOTA:
A Resolução SE nº 77/11 encontra-se à pág. 359 do vol. LXXII.
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RESOLUÇÃO SE Nº 32, DE 17 DE MAIO DE 2013
Dispõe sobre as atribuições do Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE, em
diretorias de ensino, e dá providências correlatas
O Secretário da Educação, com fundamento no disposto no artigo 122 do
Decreto nº 57.141, de 18 de julho de 2011, e considerando:
- a importância da educação inclusiva na rede estadual de ensino e sua
operacionalização por meio de ações descentralizadas, visando à eficiência e à eficácia
desse procedimento;
- a necessidade de imprimir maior agilidade no atendimento a alunos
com deficiência, altas habilidades ou superdotação e transtornos globais do desenvolvimento, propiciando-lhes acesso a recursos que lhes assegurem a superação de
barreiras e a inserção social plena;
- a formação continuada do magistério em educação de alunos, público
alvo da educação especial, por meio de ação conjunta com a Escola de Formação e
Aperfeiçoamento dos Professores, Paulo Renato Costa Souza – EFAP, a partir de diagnóstico das demandas reais de atendimento a esses alunos;
- as diretrizes nacionais e operacionais da educação especial na educação
básica previstas nas Resoluções CNE/CEB nºs 2/2001 e 4/2009;
- a necessidade de suporte técnico por equipe multiprofissional, para
planejar e implementar ações de educação especial na perspectiva inclusiva em diretorias de ensino, de acordo com as orientações do CAESP/CAPE, imprimindo maior
racionalização ao processo,
Resolve:
Artigo 1º - As atribuições do Centro de Atendimento Especializado – CAESP, estabelecidas nas alíneas do item 2 do parágrafo único do artigo 47 do Decreto nº
57.141, de 18.7.2011, serão exercidas através do Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE, de forma articuladamente descentralizada, em 15 (quinze) diretorias de
ensino, observado o disposto na presente resolução.
Parágrafo único – As atribuições de que trata o caput deste artigo serão
desempenhadas por uma equipe de profissionais de educação, em atuação nas diretorias de ensino, designada pelo respectivo dirigente regional, de modo a:
1. garantir o suporte à inclusão educacional dos alunos com deficiência,
altas habilidades ou superdotação e transtornos globais do desenvolvimento;
2. avaliar multiprofissionalmente os alunos, público alvo da educação
especial, e articular os encaminhamentos necessários ao atendimento de suas especificidades;
3. promover a convivência harmoniosa dos alunos nas escolas, nas famílias e nos diferentes grupos sociais;
4. orientar e subsidiar a comunidade escolar, as famílias e os grupos sociais para melhor atendimento aos alunos, público alvo da educação especial;
5. mapear os recursos disponíveis na comunidade, orientar alunos e familiares quanto aos encaminhamentos necessários;
6. estabelecer relação de parceria com as instituições de saúde, sociais,
educacionais e empregatícias para atendimentos e encaminhamentos dos alunos;
7. elaborar materiais adaptados para os alunos com deficiência visual;
8. especificar mobiliários e equipamentos.
Artigo 2º - As atribuições do CAPE, descentralizadas em nível de diretoria
de ensino, serão exercidas por um Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico, de
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cada uma das 15 (quinze) diretorias que sediará a coordenação das atividades, indicado pelo CAESP/CAPE, e atuará de modo articulado com as equipes de Supervisão de
Ensino e do Núcleo Pedagógico, responsáveis pela Educação Especial, compostas pelo
Supervisor de Ensino e pelo Professor Coordenador de Núcleo Pedagógico - PCNP.
Artigo 3º - A equipe multiprofissional responsável pelas atribuições descentralizadas do CAPE, em cada uma das quinze diretorias de ensino, atuará regionalmente como CAPE Regional, a ser constituída por psicólogo, terapeuta ocupacional,
fonoaudiólogo, psicopedagogo e demais profissionais técnicos necessários ao cumprimento do disposto no artigo 1º desta resolução, que atuarão diretamente com o PCNP-CAPE na elaboração e execução de ações para a inclusão dos alunos no ensino regular.
Artigo 4º - O PCNP-CAPE responderá administrativamente  ao Dirigente
Regional de Ensino e tecnicamente ao CAESP/CAPE e terá como funções:
I - elaborar e executar a proposta de trabalho alinhada com as diretrizes
desta Pasta;
II - avaliar os resultados dos planos e projetos elaborados e executados
pela equipe do CAPE Regional;
III - cumprir e fazer cumprir a legislação, orientações e/ou instruções do
CAESP/CAPE;
IV - manter o fluxo de informações entre a escola, o CAPE Regional, a
Equipe de Educação Especial, das Diretorias de Ensino integradas à DE-Sede, e outros
órgãos da Secretaria da Educação;
V - administrar os recursos humanos, materiais e financeiros do CAPE
Regional;
VI - representar o CAPE Regional junto aos órgãos do sistema educacional, a escolas, entidades congêneres e associações profissionais;
VII - promover a articulação e integração entre o CAPE Regional, a escola,
as famílias e a comunidade;
VIII - articular-se com escolas, entidades e sistemas de saúde;
IX - adotar medidas que assegurem a realização das atividades previstas
no artigo 1º desta resolução.
-se-á por:
pamentos;

Artigo 5º - A Diretoria de Ensino, sede do CAPE Regional, responsabilizarI - ceder espaço físico adequado para sua instalação;
II - promover a manutenção do espaço físico, das instalações e dos equiIII - proceder à avaliação dos serviços prestados;
IV - divulgar os objetivos e finalidades do CAPE Regional;
V – providenciar recursos financeiros para atender às demandas locais.

Artigo 6º - Caberá à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB,
por meio do Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE, garantir o suporte técnico-pedagógico a cada CAPE Regional.
Artigo 7º - As 15 Diretorias-Sede dos CAPEs Regionais serão instaladas
em 3 etapas semestrais, na seguinte conformidade:
I – no primeiro semestre de 2013: nas Diretorias de Ensino de Campinas
Oeste, Franca, Itaquaquecetuba, São Bernardo do Campo e Sorocaba;
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II – no segundo semestre de 2013: nas regionais de Guaratinguetá, Norte
1, Leste 3, Sul 3 e Caieiras;
III – no primeiro semestre de 2014: nas regionais de Araçatuba, Santo
Anastácio, Santos, São José do Rio Preto e Marília.
Artigo 8º - Poderá ocorrer a mudança de sede do CAPE Regional, visando
à otimização do atendimento à demanda de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
Artigo 9º - Fica criado o Grupo de Trabalho constituído por um representante do CAPE/CAESP/CGEB, pelo PCNP-CAPE e por um gestor de cada uma das
Diretorias de Ensino-Sede, com a finalidade de acompanhar a implementação das atividades dos CAPEs Regionais e tomar decisões sobre os casos não previstos na presente
resolução.
Artigo 10 – Caberá à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica –
CGEB baixar instruções complementares que se façam necessárias ao cumprimento do
disposto na presente resolução.
Artigo 11 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

______
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Resolução CNE/CEB nº 2/01 à pág. 108 do vol. 26;
Resolução CNE/CEB nº 4/09 à pág. 139 do vol. 36.
O Decreto nº 57.141/11 encontra-se à pág. 116 do vol. LXXII da Col. de Leg. Est. de Ens.
Fundamental e Médio – CENP/SE.

RESOLUÇÃO SE Nº 36, DE 6 DE JUNHO DE 2013
Dispõe sobre a implementação do Programa Residência Educacional em escolas da
rede pública estadual
O Secretário da Educação, à vista do disposto nos Decretos nº 57.978, de
18 de abril de 2012, e nº 59.150, de 3 de maio de 2013, e considerando:
- a importância do cumprimento do estágio supervisionado obrigatório,
que integra o itinerário de formação do estudante de curso de Licenciatura;
- a aproximação do estudante de curso de Licenciatura ao cotidiano escolar em período contínuo, a lhe propiciar condições de participação ativa e maior compreensão do processo de ensino e aprendizagem dos alunos da educação básica;
- que o Programa Residência Educacional visa, com a oferta de estagiários, a apoiar e auxiliar o trabalho pedagógico do professor nas escolas da rede estadual de ensino, para melhoria de seu desempenho pedagógico e curricular,
Resolve:
Artigo 1º - O Programa Residência Educacional, instituído pelo Decreto
nº 57.978, de 18 de abril de 2012, e com observância ao disposto no Decreto nº 59.150,
de 3 de maio de 2013, objetiva assegurar a unidades escolares estaduais, que venham
apresentando baixos índices de proficiência, oportunidade potencializadora de melho136
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ria de seu desempenho pedagógico, garantindo, ao mesmo tempo, aos estudantes matriculados e frequentes em cursos de licenciatura, espaço diferenciado, mais adequado
e eficiente, para cumprimento do estágio supervisionado obrigatório.
Artigo 2º - O estágio oferecido nas escolas estaduais propicia maior compreensão dos princípios teóricos que fundamentam as atividades práticas docentes-discentes e se destina a estudantes de cursos de licenciatura, que se encontrem regularmente matriculados e frequentes, a partir do 3º semestre do curso, observado
o disposto na Resolução CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro de 2002, em instituição de
ensino superior, devidamente autorizada ou reconhecida pelo órgão de competência.
Parágrafo único – Os cursos de nível superior, envolvidos no Programa
Residência Educacional, serão somente os de licenciatura em disciplinas que integrem
as matrizes curriculares dos anos finais do Ensino Fundamental e as do Ensino Médio
das escolas públicas estaduais.
Artigo 3º - A implantação do Programa Residência Educacional atenderá
inicialmente as Diretorias de Ensino que apresentem número igual ou superior a 10
(dez) unidades escolares consideradas prioritárias.
Parágrafo único – A ampliação gradativa da quantidade de unidades
escolares atendidas pelo Programa Residência Educacional poderá atingir o limite de
2.000 (duas mil) escolas.
Artigo 4º – A Secretaria da Educação contará com os serviços da Fundação do Desenvolvimento Administrativo - Fundap, nos processos de seleção, contratação e pagamento dos estagiários, bem como na operacionalização do Programa, de
forma geral, na conformidade do que dispõe o Decreto nº 52.756, de 27 de fevereiro
de 2008.
Parágrafo único – A Fundação do Desenvolvimento Administrativo – Fundap também procederá à alocação dos estagiários, segundo a disponibilidade de vagas
e as necessidades das unidades escolares das diversas Diretorias de Ensino, definidas
pela Secretaria da Educação.
Artigo 5º – O estágio será cumprido nos termos da Lei federal nº 11.788,
de 25 de setembro de 2008, e do Decreto nº 59.150/13.
§ 1º - A seleção de estagiários para o Programa Residência Educacional
deverá ocorrer por meio de processo seletivo público.
§ 2º - O processo seletivo público para fins de preenchimento das vagas
será classificatório.
Artigo 6º – A duração do estágio será de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado até o limite de 24 (vinte e quatro) meses, à exceção de casos de estagiário
com deficiência, conforme dispõe o artigo 11 da Lei federal nº 11.788/08, observando-se sempre, na concessão da prorrogação, a data de conclusão do curso de licenciatura
do estagiário.
Parágrafo único – A prorrogação do período de estágio ocorrerá mediante avaliação de desempenho do estagiário e disponibilidade de vaga na unidade escolar
e Diretoria de Ensino.
Artigo 7º - Fica assegurado ao estagiário, na conformidade do disposto
no artigo 13 da Lei federal nº 11.788/08, usufruir, dentro de cada período de 12 (doze)
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meses de estágio, período de recesso de 30 (trinta) dias, consecutivos ou não, a ser
gozado preferencialmente durante as férias escolares.
§ 1º - Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de forma proporcional, nos casos em que o estágio, ou sua prorrogação, tenha duração inferior a 12 (doze) meses.
§ 2º - O período de recesso será estabelecido de comum acordo entre
o estagiário, a unidade escolar onde cumpre o estágio e a Coordenação Regional de
Estágio Supervisionado, durante a vigência do Termo de Compromisso de Estágio, considerando a preferência pelo período de férias escolares.
§ 3º - O período de recesso não usufruído, por motivo de rescisão do
Termo de Compromisso de Estágio, não será pago de forma indenizatória, devendo
compor o período de estágio.
§ 4º - O período de recesso não será considerado para fins de cumprimento da carga horária obrigatória de estágio prevista no projeto pedagógico do curso
de licenciatura.
Artigo 8º - O Termo de Compromisso de Estágio será rescindido nos casos
previstos no artigo 6º do Decreto nº 59.150/13.
Artigo 9º – A bolsa-estágio mensal será de R$ 420,00 (quatrocentos e
vinte reais) e o auxílio-transporte no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).
Parágrafo único – Durante a vigência do Termo de Compromisso de Estágio
fica assegurada a inclusão do estagiário em apólice de seguro contra acidentes pessoais.
Artigo 10 – A jornada de atividades em estágio, a ser cumprida em uma
única unidade escolar, será de até 15 (quinze) horas semanais, observado o limite máximo de 6 (seis) horas diárias, devendo o valor da bolsa ser pago proporcionalmente às
horas de estágio cumpridas.
§ 1º - Na composição da jornada semanal de atividades em estágio, o
estagiário deverá obrigatoriamente participar de 2 (duas) horas de reuniões que compõem as Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo – HTPCs dos docentes da unidade,
respeitado o limite de 6 (seis) horas diárias estabelecido no caput deste artigo.
§ 2º - A jornada diária de até 6 (seis) horas de atividades em estágio deverá ser cumprida ininterruptamente na unidade escolar, mantendo a característica de
continuidade do estágio do Programa Residência Educacional.
§ 3º - A unidade escolar, em que o estagiário vier a desenvolver as atividades constantes do Plano de Atividades do Estagiário, exercerá o controle de sua
frequência, para fins de pagamento da bolsa-estágio e auxílio-transporte.
Artigo 11 - O número de horas que o estagiário deixar de cumprir, na sua
jornada de atividades, será informado mensalmente pelo Diretor da unidade escolar
à Coordenação Regional de Estágio Supervisionado, para providências quanto ao desconto de pagamento pelas horas não cumpridas.
Artigo 12 – O estágio supervisionado, de que trata esta resolução, não caracteriza vínculo empregatício e tampouco assegura direitos trabalhistas, sendo regido
pela Lei federal nº 11.788/08.
Artigo 13 – Cabe à Secretaria da Educação, por intermédio da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB, no âmbito do Departamento de Desen138
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volvimento Curricular e de Gestão da Educação Básica, por meio do Centro de Projetos
Especiais, instituir a Coordenação Central de Estágio Supervisionado, que terá as seguintes atribuições:
I - definir as diretrizes e as normas pedagógicas para a implementação
do Programa, considerando as políticas da Secretaria da Educação, com relação aos
critérios para atendimento às escolas prioritárias;
II - coordenar, orientar, acompanhar e monitorar a implantação e implementação do Programa nas Diretorias de Ensino, garantindo que as atividades desenvolvidas pelos estagiários estejam devidamente articuladas com o currículo oficial da
rede estadual de ensino e adequadas à proposta pedagógica dos cursos de licenciatura;
III - manter canais constantes de comunicação e aproximar a Secretaria
da Educação das instituições de ensino formadoras dos futuros professores que hoje
atuam como estagiários no Programa Residência Educacional;
IV - promover encontros visando a ações de integração e articulação
entre a Coordenação Regional de Estágio Supervisionado e as instituições de ensino
superior;
V - avaliar e analisar os resultados do Programa, com vistas ao aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem nas escolas da rede estadual;
VI - decidir sobre casos omissos à presente resolução.
Artigo 14 – Cabe ao Dirigente Regional de Ensino instituir a Coordenação
Regional de Estágio Supervisionado, a ser composta por, no mínimo, 2 (dois) Supervisores de Ensino, um Executivo Público, o Diretor do Núcleo Pedagógico, 4 (quatro)
Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico – PCNPs, sendo um de Linguagens,
preferencialmente de Língua Portuguesa, um de Ciências da Natureza, um de Ciências
Humanas e um de Matemática, que atuarão na conformidade de suas atribuições, devendo:
I - participar de encontros, reuniões e atividades afins promovidas pela
Coordenação Central de Estágio Supervisionado;
II - assinar Termos de Compromisso de Estágio no papel de entidade concedente do estágio;
III - acompanhar as ações de integração, monitoramento e articulação
entre as instituições de ensino superior e as unidades escolares participantes do Programa;
IV - orientar a equipe gestora da unidade escolar para atendimento ao
estagiário;
V - realizar acompanhamento e supervisão, bem como fornecer apoio
técnico-pedagógico a todos os profissionais envolvidos na gestão do estágio nas unidades escolares, mediante a utilização do Sistema de Administração de Bolsas de Estágio
(SABE) disponibilizado pela Fundap;
VI - avaliar, em conjunto com a equipe gestora da unidade escolar, as
ações desenvolvidas pelo estagiário no âmbito do Programa Residência Educacional;
VII - comunicar a Fundação do Desenvolvimento Administrativo – Fundap e a Coordenação Central de Estágio Supervisionado qualquer irregularidade no
andamento do estágio.
Artigo 15 – O Diretor de Escola deverá:
I - participar de encontros, reuniões e atividades afins promovidas pela
Coordenação Regional e pela Coordenação Central de Estágio Supervisionado;
II - assinar Termos de Compromisso de Estágio;
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III - receber o estagiário na unidade escolar, orientando-o e indicando-lhe
o docente da escola que irá acolhê-lo para o desenvolvimento das atividades previstas
em seu Plano de Atividades do Estagiário;
IV - receber, detalhar, acompanhar e avaliar o Plano de Atividades do
Estagiário, a ser desenvolvido pelo estagiário;
V - orientar o estagiário sobre os objetivos do Programa Residência Educacional, bem como sobre suas atribuições na unidade escolar;
VI - propiciar ao estagiário a experiência prática em sua área de formação;
VII - acompanhar e auxiliar o desempenho do estagiário, com apoio do
professor orientador da instituição de ensino superior;
VIII - manter atualizados os seguintes documentos comprobatórios da
regularidade da situação do estagiário na unidade escolar:
a) cópia do Termo de Compromisso de Estágio e Plano de Atividades do
Estagiário;
b) documento de registro de controle de frequência, inclusive dos períodos de recesso concedidos;
c) carta de apresentação da instituição de ensino superior contendo a(s)
disciplina(s) em que o estudante poderá estagiar, na conformidade do projeto pedagógico do seu curso de licenciatura;
IX - fixar o horário das atividades em estágio, respeitando as necessidades de aprendizagem dos alunos da unidade escolar, bem como o período/turno de
desenvolvimento do curso de licenciatura frequentado pelo estagiário;
X - exercer o controle de frequência do estagiário;
XI - proceder à redução, pelo menos à metade, da carga horária de atividades do estagiário, nos períodos de avaliação escolar/acadêmica, a fim de lhe viabilizar desempenho satisfatório, observado o que dispõe o § 2º do artigo 10 da Lei federal
Nº 11.788/08;
XII - promover articulação e apoio à Coordenação Regional de Estágio
Supervisionado, na operacionalização do Programa;
XIII - avaliar, com a equipe gestora da unidade escolar, as ações desenvolvidas pelo estagiário;
XIV - encaminhar, à Coordenação Regional de Estágio Supervisionado e à
instituição de ensino superior, a cada 6 (seis) meses, relatório individual das atividades
desenvolvidas pelo estagiário, contendo obrigatoriamente termo de ciência e assinatura do estagiário;
XV - comunicar à Coordenação Regional de Estágio Supervisionado qualquer irregularidade no andamento do estágio.
deverá:

Artigo 16 – A Fundação do Desenvolvimento Administrativo – Fundap

I - realizar o Processo Seletivo Público para candidatos a estagiário no
Programa Residência Educacional;
II - executar as atividades relativas à operacionalização do Programa;
III - participar de encontros visando ações de integração, acompanhamento e articulação entre os envolvidos;
IV - convocar os candidatos selecionados para o preenchimento das vagas;
V - celebrar convênio para fins de estágio com as instituições de ensino
superior;
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VI - atender à obrigatoriedade de vigência de seguro contra acidentes
pessoais, de que trata o artigo 9º da Lei federal nº 11.788/08;
VII - firmar Termo de Compromisso de Estágio entre a Diretoria de Ensino, a unidade escolar, o estagiário e a instituição de ensino superior, zelando pelo seu
cumprimento;
VIII - manter atualizada a base de dados dos candidatos selecionados,
quadro de vagas por Diretoria de Ensino e por unidade escolar, Planos de Estágio, contendo local e horário, bem como demais informações pertinentes ao estágio;
IX - realizar o acompanhamento e avaliação do estágio;
X - efetuar os cálculos relativos e creditar a bolsa-estágio e auxílio-transporte na conta corrente do estagiário;
XI - emitir declarações e certificados de realização dos estágios.
deverá:

Artigo 17 – A Instituição de Ensino Superior dos cursos de licenciatura

I - realizar a supervisão acadêmica do estágio, por meio da indicação de
um professor orientador que ficará responsável pela orientação, acompanhamento e
avaliação das atividades e do desempenho do estagiário;
II - orientar a elaboração, avaliar e aprovar o Plano de Atividades do Estagiário;
III - assinar o Termo de Compromisso de Estágio;
IV - fornecer ao estagiário, no início do período letivo, cronograma
contendo as datas de realização de avaliações escolares/acadêmicas, verificações de
aprendizagem periódicas ou finais, para efeito de redução da carga horária de estágio,
garantindo desempenho satisfatório ao estagiário;
V - emitir carta de apresentação do estagiário, contendo identificação
como estudante de curso de licenciatura, número do registro acadêmico, semestre em
que está matriculado, período do curso e a(s) disciplina(s) em que poderá estagiar, na
conformidade do projeto pedagógico do curso;
VI - comunicar à Fundap a conclusão do curso de licenciatura pelo estudante ou o abandono/trancamento de matrícula, conforme o caso, evitando irregularidades na relação de estágio.
Parágrafo único – A orientação, o acompanhamento e a avaliação das
atividades do estagiário na unidade escolar, que venha a realizar o professor orientador
indicado pela instituição de ensino superior, deverão estar em consonância com as diretrizes estabelecidas para as escolas estaduais, que se encontram disponibilizadas no
site da Secretaria da Educação (www. educacao.sp.gov.br).
Artigo 18 – O estagiário deverá:
I - ter disponibilidade de tempo para cumprimento da jornada de até 15
(quinze) horas semanais, não ultrapassando 6 (seis) horas diárias, cumpridas na unidade escolar em que irá atuar, de acordo com o disposto no artigo 10 da Lei nº 11.788/08;
II - assinar Termo de Compromisso de Estágio;
III - comparecer à unidade escolar, para início das atividades de estágio,
somente após todas as partes envolvidas terem assinado o Termo de Compromisso de
Estágio, devendo 1 (uma) cópia do Termo ser encaminhada à Fundação do Desenvolvimento Administrativo – Fundap;
IV - entregar na unidade escolar carta de apresentação da instituição de
ensino superior, contendo sua identificação como estudante de curso de licenciatura,
seu número do registro acadêmico, semestre em que está matriculado, período do cur141
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so e a(s) disciplina(s) em que poderá estagiar, na conformidade do projeto pedagógico
do curso;
V - tratar com urbanidade os profissionais e alunos da unidade escolar;
VI - obedecer as normas internas da unidade escolar, preservando o sigilo e a confidencialidade das informações a que tiver acesso;
VII - cumprir o horário de atividades em estágio fixado pelo Diretor de
Escola;
VIII - realizar as atividades em estágio previstas no Plano de Atividades do
Estagiário, cumprindo com regularidade e pontualidade a jornada estabelecida;
IX - cumprir a jornada de atividades em estágio constantes do Plano de
Atividades do Estagiário, observado o calendário escolar;
X - cumprir com empenho e interesse a programação estabelecida no
Plano de Atividades do Estagiário;
XI - entregar na unidade escolar o cronograma contendo as datas de realização de avaliações escolares/acadêmicas, verificações de aprendizagem periódicas
ou finais, para efeito de redução da carga horária do estágio;
XII - acompanhar o docente em sua prática pedagógica;
XIII - adequar o desenvolvimento de suas atividades no estágio para
atendimento das necessidades de aprendizagem dos alunos da unidade escolar;
XIV - apresentar documentos comprobatórios da regularidade da sua situação acadêmica, sempre que solicitados pela unidade escolar;
XV - entregar na unidade escolar relatório sobre as atividades realizadas,
contendo sua auto avaliação.
Artigo 19 – É vedada a realização de estágio na situação de substituição
ao professor da disciplina, em suas ausências ou impedimentos legais de qualquer tipo
e duração.
Artigo 20 – O estagiário, no caso de transferência de uma instituição de
ensino superior para outra, desde que haja vaga para estágio em outra unidade escolar
e sem prejuízo aos demais candidatos classificados, poderá pleitear sua continuidade
no Programa Residência Educacional.
Artigo 21 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
______
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 11.788/08 à pág. 41 do vol. 35;
Resolução CNE/CP nº 2/02 à pág. 297 do vol. 29.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou SE/CG:
Decreto nº 52.756/08 à pág. 106 do vol. LXV;
Decreto nº 57.978/12 à pág. 79 do vol. LXXIII;
Decreto nº 59.150/13 à pág. 71 deste volume.

142

11852 miolo.indd 142

9/4/2014 21:34:52

(*) RESOLUÇÃO SE Nº 37, DE 7 DE JUNHO DE 2013
Altera o Anexo da Resolução SE nº 70, de 26.10.2010, que dispõe sobre os perfis
profissionais, competências e habilidades requeridos dos educadores da rede pública
estadual e os referenciais bibliográficos que fundamentam os exames, concursos e
processos seletivos, e dá providências correlatas
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB, bem como do disposto no Edital de Abertura de Pré-Inscrição para Prova do Processo de Promoção/2013, e considerando a
importância de se disponibilizar o ementário atualizado da legislação básica indicada
na Resolução SE nº 70/10,
Resolve:
Artigo 1º - A Legislação Básica indicada no Anexo que integra a Resolução
SE nº 70, de 26.10.2010, observadas as alterações de caráter normativo e/ou de nomenclatura, passa a ser a que se segue:
I – para o Professor Educação Básica I – PEB I:
Federal:
Lei federal nº 9.394/96 – LDB – Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional
Estadual:
Lei Complementar nº 1.078, de 17.12.2008 – Institui Bonificação por Resultados – BR, no âmbito da Secretaria da Educação, e dá providências correlatas
Lei Complementar nº 1.097, de 27.10.2009 – Institui o sistema de promoção para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação e dá outras
providências Decreto nº 51.627, de 1º.3.2007 – Institui o Programa Bolsa Formação –
Escola Pública e Universidade
Resoluções SE nº 86, de 19.12.2007, e nº 96, de 23.12.2008 – Programa
Ler e Escrever
Resolução SE nº 74, de 24.11.2011 - Dispõe sobre o Projeto Bolsa Escola
Pública e Universidade na Alfabetização e dá providências correlatas
Resolução SE nº 91, de 8.12.2008 – Dispõe sobre constituição de equipe
de gestão institucional para ampliação e aperfeiçoamento do Projeto Bolsa Escola Pública e Universidade na Alfabetização, no âmbito do Programa Bolsa Formação – Escola
Pública e Universidade
Resolução SE nº 2, de 12.1.2012 - Dispõe sobre mecanismos de apoio
escolar aos alunos do ensino fundamental e médio da rede pública estadual
Deliberação CEE nº 9/97 (Indicação CEE nº 8/97, anexa) – Institui, no sistema de ensino do Estado de São Paulo, o regime de progressão continuada no ensino
fundamental
Parecer CEE nº 67/98 - Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais
II – para o Professor Educação Básica II - PEB II
Federal:
Lei federal nº 9.394/96 – LDB – Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional Estadual:

* Vide Resolução SE nº 52/2013.
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Lei Complementar nº 1.078, de 17.12.2008 – Institui Bonificação por Resultados – BR, no âmbito da Secretaria da Educação, e dá providências correlatas
Lei Complementar nº 1.097, de 27.10.2009 – Institui o sistema de promoção para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação e dá
outras providências
Deliberação CEE nº 9/97 (Indicação CEE nº 8/97, anexa) – Institui, no sistema de ensino do Estado de São Paulo, o regime de progressão continuada no ensino fundamental Parecer CEE nº 67/98 - Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais
Resolução SE nº 2, de 12.1.2012 - Dispõe sobre mecanismos de apoio
escolar aos alunos do ensino fundamental e médio da rede pública estadual
III – para o Professor de Educação Especial:
Federal:
Lei federal nº 9.394/96 – LDB – Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional
Estadual:
Lei Complementar nº 1.078, de 17.12.2008 – Institui Bonificação por Resultados – BR, no âmbito da Secretaria da Educação, e dá providências correlatas
Lei Complementar nº 1.097, de 27.10.2009 – Institui o sistema de promoção para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação e dá
outras providências
Resolução SE nº 2, de 12.1.2012 - Dispõe sobre mecanismos de apoio
escolar aos alunos do ensino fundamental e médio da rede pública estadual
Deliberação CEE nº 68/07 (Indicação CEE nº 70/07, anexa) - Fixa normas
para a educação de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, no
sistema estadual de ensino
Resolução SE nº 11, de 31.1.2008 – Dispõe sobre a educação escolar de
alunos com necessidades especiais, no sistema estadual de ensino, e dá providências
correlatas
Deliberação CEE nº 9/97 (Indicação CEE nº 8/97, anexa) – Institui, no sistema de ensino do Estado de São Paulo, o regime de progressão continuada no ensino
fundamental
Parecer CEE nº 67/98 - Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais
IV – para Diretor de Escola:
Federal:
Lei federal nº 9.394/96 – LDB – Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional
Resolução CNE/CEB nº 1/00 (anexada ao Parecer CNE/CEB nº 11/00) –
Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos
Resolução CNE/CEB nº 2/01 (anexada ao Parecer CNE/CEB nº 17/01) –
Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial
Resolução CNE/CP nº 1/04 (anexada ao Parecer CNE/CP nº 3/04) – Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das relações Étnico-Raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana
Resolução CNE/CEB nº 4/10 (anexada ao Parecer CNE/CEB nº 7/10) – Define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica
Resolução CNE/CEB nº 7/10 (anexada ao Parecer CNE/CEB nº 11/10) –
Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos
Resolução CNE/CEB nº 2/12 (anexada ao Parecer CNE/CEB nº 5/11) – Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
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Estadual:
Lei Complementar nº 1.078, de 17.12.2008 – Institui Bonificação por Resultados – BR, no âmbito da Secretaria da Educação, e dá providências correlatas
Lei Complementar nº 1.097, de 27.10.2009 – Institui o sistema de promoção para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação e dá
outras providências
Decreto nº 55.078, de 25.11.2009 – Dispõe sobre as jornadas de trabalho
do pessoal docente do quadro do Magistério e dá providências correlatas
Resolução SE nº 2, de 12.1.2012 - Dispõe sobre mecanismos de apoio
escolar aos alunos do ensino fundamental e médio da rede pública estadual
Resolução SE nº 8, de 19.1.2012 - Dispõe sobre a carga horária dos docentes da rede estadual de ensino
Deliberação CEE nº 82/09 (Indicação CEE nº 82/09, anexa) – Estabelece
diretrizes para os cursos de Educação de Jovens e Adultos em nível do ensino fundamental e médio, instalados ou autorizados pelo Poder Público no sistema de Ensino do
Estado de São Paulo
Deliberação CEE nº 9/97 (Indicação CEE nº 8/97, anexa) – Institui, no sistema de ensino do Estado de São Paulo, o regime de progressão continuada no ensino
fundamental
Deliberação CEE nº 10/97 (Indicação CEE nº 9/97, anexa) – Fixa normas
para elaboração do regimento dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio
Deliberação CEE nº 53/05 (Indicação CEE nº 54/2005, anexa) Fixa normas
para os Cursos de Especialização que se destinam à formação de profissionais da Educação prevista no artigo 64 da LDB
Deliberação CEE nº 111/12 (Indicação CEE nº 112/12, anexa) - Fixa Diretrizes Curriculares Complementares para a Formação de Docentes para a Educação
Básica nos Cursos de Graduação de Pedagogia, Normal Superior e Licenciaturas, oferecidos pelos estabelecimentos de ensino superior vinculados ao sistema estadual
Deliberação CEE Nº 114/12(Indicação CEE nº 115/12, anexa) - Dispõe sobre organização dos Cursos de Educação de Jovens e Adultos
Parecer CEE nº 67/98 - Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais
Comunicado SE publicado em 21.12.2007 – Orientações sobre o Programa Ler e Escrever
V – para o Supervisor de Ensino:
Federal:
Lei federal nº 9.394/96 – LDB – Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional
Resolução CNE/CEB nº 1/00 (anexada ao Parecer CNE/CEB nº 11/00) –
Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos
Resolução CNE/CEB nº 2/01 (anexada ao Parecer CNE/CEB nº 17/01) –
Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica
Resolução CNE/CP nº 1/04 (anexada ao Parecer CNE/CP nº 3/04) – Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das relações Étnico-Raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana
Resolução CNE/CEB nº 5/09 (anexada ao Parecer CNE/CEB nº20/09) Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
Resolução CNE/CEB nº 7/10 (anexada ao Parecer CNE/CEB nº 11/10) –
Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos
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Resolução CNE/CEB nº 2/12 (anexada ao Parecer CNE/CEB nº 5/11) – Define Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
Resolução CNE/CEB nº 5/12 (anexada ao Parecer CNE/CEB nº 13/12) –
Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação
Básica
Resolução CNE/CEB nº 6/12 – (anexada ao Parecer CNE/CEB nº 11/12) –
Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível
Médio
Resolução CNE/CEB nº 8/12 (anexada ao Parecer CNE/CEB nº 16/12) –
Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica
Estadual:
Lei Complementar nº 1.078, de 17.12.2008 – Institui Bonificação por Resultados – BR, no âmbito da Secretaria da Educação, e dá providências correlatas
Lei Complementar nº 1.097, de 27.10.2009 – Institui o Sistema de Promoção para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação e dá
outras providências
Decreto nº 55.078, de 25.11.2009 – Dispõe sobre as jornadas de trabalho
do pessoal docente do quadro do Magistério e dá providências correlatas
Resolução SE nº 2, de 12.1.2012 - Dispõe sobre mecanismos de apoio
escolar aos alunos do ensino fundamental e médio da rede pública estadual
Resolução SE nº 8, de 19.1.2012 - Dispõe sobre a carga horária dos docentes da rede estadual de ensino Deliberação CEE nº 9/97 (Indicação CEE nº 8/97,
anexa) – Institui, no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, o regime de progressão
continuada no ensino fundamental
Deliberação CEE nº 10/97 (Indicação CEE nº 9/97, anexa) – Fixa normas
para elaboração do regimento dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio
Deliberação CEE nº 53/05 (Indicação CEE nº 54/2005, anexa) - Fixa normas para os Cursos de Especialização que se destinam à formação de profissionais da
Educação prevista no artigo 64 da LDB
Deliberação CEE nº 82/09 (Indicação CEE nº 82/09, anexa) – Estabelece
diretrizes para os cursos de Educação de Jovens e Adultos em nível do ensino fundamental e médio, instalados ou autorizados pelo Poder Público no sistema de Ensino do
Estado de São Paulo
Deliberação CEE nº 111/12 (Indicação CEE nº 112/12, anexa) - Fixa
Diretrizes Curriculares Complementares para a Formação de Docentes para a Educação Básica nos Cursos de Graduação de Pedagogia, Normal Superior e Licenciaturas, oferecidos pelos estabelecimentos de ensino superior vinculados ao sistema
estadual
Deliberação CEE Nº 114/12(Indicação CEE nº 115/12, anexa) - Dispõe sobre organização dos Cursos de Educação de Jovens e Adultos
Parecer CEE nº 67/98 - Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais
Comunicado SE publicado em 21.12.2007 – Orientações sobre o Programa Ler e Escrever
Artigo 2º - A legislação mencionada nesta resolução poderá ser acessada
no site www.crmariocovas.sp.gov.br.
Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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______
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou SE/CG:
Lei nº 9.394/96à pág. 52 do vol. 22/23;
Resolução CNE/CEB nº 2/01 à pág. 274 do vol. 28;
Resolução CNE/CP nº 1/04 à pág. 230 do vol. 31;
Resolução CNE/CEB nº 5/09 à pág. 142 do vol. 36;
Resolução CNE/CEB nº 7/10 à pág. 158 do vol. 37;
Resolução CNE/CEB nº 11/00 à pág. 180 do vol. 27;
Resolução CNE/CEB nº 2/12 á pág. 155 do vol. 39;
Resolução CNE/CEB nº 5/12 à pág.180  do vol. 39;
Resolução CNE/CEB nº 6/12 à pág.194 do vol. 39
Resolução CNE/CEB nº 8/12 à pág. 209 do vol. 39;
Parecer CNE/CP nº 3/00 à pág. 252 do vol. 31;
Parecer  CNE/CEB nº 11/00 à pág. 180 do vol. 27;
Parecer CNE/CEB nº 17/01 à pág. 428 do vol. 28;
Parecer CNE/CEB nº 20/109 à pág. 255 do vol. 36;
Parecer CNE/CEB nº 7/10 à pág. 241 do vol. 37;
Parecer CNE/CEB nº 11/10 à pág. 391 do vol. 37;
Parecer CNE/CEB nº 5/11 à pág. 143 do vol. 38;
Parecer CNE/CEB nº 11/12 á pág.276 do vol. 39;
Parecer CNE/CEB nº 13/12 à pág.341 do vol. 39.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou SE/CG:
Lei Complementar nº 1.078/08 à pág. 43 do vol. LXVI;
Lei Complementar nº 1.097/09 à pág. 41 do vol. LXVIII;
Decreto nº 51.627/07 à pág. 206 do vol. LXIII;
Decreto nº 55.078/09 à pág. 110 do vol. LXVIII;
Resolução SE nº 86/07 à pág.194 do vol. LXIV;
Resolução SE nº 11/08à pág. 166 do vol. LXV;
Resolução SE nº 96/08 à pág. 219 do vol. LXVI;
Resolução SE nº 74/11 à pág. 354 do vol. LXXII;
Resolução SE nº 91/08 à pág. 210 do vol. LXVI;
Resolução SE nº 2/12 à pág. 148 do vol. LXXIII;
Resolução SE nº 8/12 à pág. 164 do vol. LXXIII;
Deliberação CEE nº 9/97 á pág. 148 do vol. XLIV;
Deliberação CEE nº 10/97 à pág. 155 do vol. XLIV;
Deliberação CEE nº 68/07 à pág. 313 do vol. LXIII;
Deliberação CEE nº 82/09 à pág. 228 do vol. LXVII;
Deliberação CEE nº 53/05 à pág. 184 do vol. LX;
Deliberação CEE nº 111/12 à pág. 235 do vol. LXXIII;
Deliberação CEE nº  114/12 à pág. 159 do vol. LXXIV;
Indicação CEE nº 8/97 à pág. 150 do vol. XLIV;
Indicação CEE nº 9/97 à pág. 156 do vol. XLIV;
Indicação CEE nº 70/07 à pág. 317 do vol. LXIII;
Indicação CEE nº 82/09 à pág. 228 do vol. LXVII;
Indicação CEE nº 54/05 à pág. 186 do vol. LX
Indicação CEE nº 112/012 à pág. 239 do vol. LXXIII;
Indicação CEE nº 115/12 à pág. 160 do vol. LXXIV;
Parecer CEE nº 67/98 à pág. 184 do vol. XLV.
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RESOLUÇÃO SE Nº 38, DE 7 DE JUNHO DE 2013
Dispõe sobre idade mínima para matrícula em cursos da Educação de Jovens e Adultos
mantidos pela Secretaria da Educação
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB e considerando:
- a publicação da Portaria CEE/GP nº 100/2013, que restabeleceu a eficácia e a aplicação da Deliberação CEE nº 114/2012, que dispõe sobre a organização dos
cursos da Educação de Jovens e Adultos;
- a confirmação dos limites das idades mínimas exigíveis para efetivação
da matrícula em cursos da Educação de Jovens e Adultos, contidas na Indicação CEE nº
115/2012;
- a importância do cumprimento dos critérios de idade no acesso a cursos da Educação de Jovens e Adultos organizados por semestres letivos,
Resolve:
Artigo 1º - A matrícula inicial em cursos da Educação de Jovens e Adultos,
mantidos pelas escolas estaduais e organizados em termos semestrais letivos, dar-se-á
com atendimento aos seguintes limites mínimos de idade:
I – no Ensino Fundamental - Anos Finais, comprovação, no ato da matrícula, de:
a) 15 (quinze) anos completos, para início no Termo I do curso;
b) 15 (quinze) anos e meio completos, para início no Termo II do curso;
c) 16 (dezesseis) anos completos, para início no Termo III do curso;
d) 16 (dezesseis) anos e meio completos, para início no Termo IV do curso;
II - no Ensino Médio, comprovação, no ato da matrícula, de:
a) 18 (dezoito) anos completos, para início no Termo I do curso;
b) 18 (dezoito) anos e meio completos, para início no Termo II do curso;
c) 19 (dezenove) anos completos, para início no Termo III do curso.
Artigo 2º - Os alunos, cujas matrículas em cursos organizados em termos
semestrais tenham sido efetuadas em data anterior à da publicação da presente resolução, poderão concluí-los na forma como os iniciaram.
Artigo 3º - Tratando-se dos Centros Estaduais de Educação de Jovens e
Adultos – CEEJAs, cuja organização didático-pedagógica e mecanismos de funcionamento se revestem de características singulares e específicas, a efetivação da matrícula
para estudos dos componentes curriculares do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio dar-se-á na conformidade das normas estabelecidas pela Resolução SE nº 77, de 6
de dezembro de 2011.
Artigo 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Resolução SE nº 77/11 à pág. 359 do vol. LXXII;
Deliberação CEE nº 114/12 à pág. 159 do vol. LXXIV;
Indicação CEE nº 115/12 à pág.160 do vol. LXXIV.
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RESOLUÇÃO SE Nº 42, DE 18 DE JUNHO DE 2013
Dispõe sobre a tramitação de processos de contratação de serviços terceirizados
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de Orçamento e Finanças – COFI e considerando:
- a necessidade de imprimir maior racionalidade à tramitação de processos de contratação de serviços terceirizados;
- o aperfeiçoamento constante das rotinas de abertura e instrução desses processos pelas autoridades competentes;
- o aprimoramento da dinâmica de tramitação de processos, muitas vezes volumosos, por órgãos centrais e regionais da Pasta da Educação, visando a maior
eficiência e eficácia do fluxo percorrido;
- a simplificação dos procedimentos que envolvem a tramitação dos processos, de execução parcelada, desde seu início até o término do contrato,
Resolve:
Artigo 1º - Os processos licitatórios de contratação de serviços terceirizados, para limpeza de prédios administrativos e em ambiente escolar, transporte
escolar, vigilância/segurança patrimonial, alimentação escolar, manutenção de elevadores, cuidador, etc., cuja execução seja parcelada, terão, em apartado, um processo
específico de pagamento dos serviços contratados.
Parágrafo único – Para cada contrato celebrado haverá um processo específico de pagamento, independentemente de ser o processo licitatório de contratação de serviços subdividido em vários lotes ou itens.
Artigo 2º - Os processos específicos de pagamento, apartados dos processos licitatórios de origem, de que trata esta resolução, serão instruídos com:
I - memorando de abertura do processo de pagamento, conforme modelo anexo;
II - cópia do termo de contrato;
III – cópia dos aditamentos, quando houver;
IV – cópia das apostilas de reajuste, quando houver; e
V – cópia das notas de empenho.
Artigo 3º - Fica facultado ao ordenador de despesa da unidade gestora
executora, dos órgãos centrais desta Secretaria, estender o disposto no artigo 1º desta
resolução a outros tipos de contratos, por conveniência do serviço.
Artigo 4º O processo específico de pagamento, além dos documentos mencionados no artigo 2º, será instruído, ainda, em cada etapa de execução dos serviços, com:
I – Nota Fiscal/Fatura emitida pela empresa;
II - comprovantes de recolhimentos/documentação fiscal exigidos contratualmente;
III - relatórios e atestados de realização dos serviços;
IV - documentos do SIAFEM: NL (de liquidação e de retenção), PD (programações de desembolso) e OB (ordem bancária); e
V - demais documentos pertinentes ao pagamento.
Artigo 5º Caberá à Unidade Gestora Executora responsável pela contratação determinar a abertura dos processos específicos de pagamento.
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Artigo 6º - Os processos de origem da contratação permanecerão sob
guarda do gestor do contrato, devendo tramitar apenas por ocasião de aditamentos,
em face de prorrogação e alteração contratual, sanção e eventuais consultas aos órgãos centrais, inclusive para remessa à Consultoria Jurídica.
Parágrafo único - Os processos de pagamento também permanecerão
sob guarda do gestor do contrato, devendo sempre tramitar com sua respectiva documentação para a liquidação da despesa e desembolso.
Artigo 7º – Deverá ser inserida, no processo de origem, informação com
o número do(s) respectivo(s) processo(s) de pagamento.
Artigo 8º - As unidades deverão, quando da assinatura de novos contratos firmados após a publicação da presente resolução, adotar de imediato os procedimentos indicados.
Parágrafo único – Os processos com contratos celebrados antes da vigência desta resolução deverão aguardar orientação a ser fixada pela Coordenadoria
de Orçamento e Finanças.
Artigo 9º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Modelo de memorando para abertura de processo de pagamento
MEMORANDO Nº _________/201.....
Solicito autorização para a abertura de processo de pagamento das despesas decorrentes da contratação originada no processo nº _______________, conforme segue:
Contrato nº
Contratante
Contratado
Objeto do contrato
Início do contrato
Término do contrato
Número do empenho

______________, ___ de ________ de 201....
Atenciosamente,
____________________________
Nome
RG
Cargo do solicitante
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Autorizo a abertura do processo supra, encaminhe-se ao__________ para protocolar
e autuar.
_______________, _____ de ________ de 2013.
__________________________
Nome
RG
Cargo do ordenador de despesa

(*) RESOLUÇÃO SE Nº 43, DE 18 DE JUNHO DE 2013
Dispõe sobre a oferta de estudos de reforço e/ou recuperação a alunos das escolas
estaduais, no recesso escolar, e dá providências correlatas
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB e considerando:
- a necessidade de se garantir ao aluno o direito à educação, mediante a
oferta de condições escolares favoráveis ao longo de todo o período de escolarização;
- a importância que as atividades de reforço e/ou recuperação, durante
as aulas regulares, representam para a melhoria do processo de aprendizagem;
- a proposta pedagógica da escola que prevê atendimento a alunos com
necessidade de reforço e/ou recuperação em diferentes momentos e situações de
aprendizagem,
Resolve:
Artigo 1º - Alunos do 5º, 6º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª
série do Ensino Médio, de cursos regulares das escolas estaduais, poderão participar,
por adesão, no período de recesso escolar, de estudos de reforço e/ou recuperação nas
disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, oferecidos na conformidade do contido
na presente resolução.
Artigo 2º - Caberá ao Diretor de Escola e aos Professores Coordenadores,
com a participação do Supervisor de Ensino da unidade escolar, a coordenação das
ações e atividades necessárias à organização e ao planejamento dos estudos de reforço
e/ ou recuperação, bem como ao acompanhamento e à avaliação dos estudos e seus
resultados.
Artigo 3º - A participação de professores, alunos e pais ou responsáveis,
na tomada de decisões pertinentes aos estudos no período de recesso escolar, requer
da equipe gestora da escola a realização de reunião:
I – com professores das disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática, dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, bem como com professores dos anos iniciais do ensino fundamental, para:

* Republicada no DOE de 28.6.2013, por ter saído com incorreções.
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a) levantamento de manifestação de interesse dos professores da unidade escolar em participar dos estudos;
b) definição de estratégias que possibilitem a participação de aluno com
dificuldade de assimilar conhecimentos já ensinados;
c) mapeamento dos objetos de aprendizagem que precisam ser retomados pelo aluno, elaborado pelos professores das disciplinas em questão, com vistas ao
desenvolvimento de competências e habilidades previstas no currículo do ano ou série;
d) levantamento dos espaços físicos, equipamentos e materiais didáticos
disponíveis na unidade escolar;
II – com todo o corpo docente, para definir os agrupamentos de alunos,
por turmas, para:
a) identificação do aluno pelo Conselho de Classe/Ano/Série para participar dos estudos no recesso escolar, com base no mapeamento dos objetos de aprendizagem das disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática, não assimilados;
b) elaboração de termo de adesão do aluno, que deverá conter a anuência dos pais ou responsáveis, se o aluno for menor de idade, bem como de declaração
de disponibilidade de tempo do aluno para frequência assídua aos estudos, devidamente assinada pelo aluno e pelos pais ou responsáveis; e
c) definição de critérios para orientar a formação das turmas de estudo,
agrupando-se no máximo 20 alunos por turma, por ano/classe e por disciplina.
Artigo 4º - Na organização dos estudos de reforço e recuperação, deverão ser asseguradas condições administrativas e pedagógicas, observando-se:
I – na elaboração do horário dos estudos:
a) cada componente curricular deverá ter um tempo de estudo com duração diária correspondente ao de duas aulas consecutivas, distribuídas de 2ª a 6ª feira,
no mínimo, três e, no máximo, cinco vezes por semana;
b) cada turma poderá ter, por dia, estudos correspondentes, no máximo,
ao tempo de duas aulas consecutivas para cada disciplina, possibilitando ao aluno a
participação diária em estudos com duração correspondente ao de duas aulas consecutivas em cada disciplina;
II – na elaboração do plano de estudos de cada disciplina:
a) momentos de intercâmbio de experiências entre o professor da disciplina e o professor responsável pelos estudos de reforço e/ou recuperação, anteriores
e posteriores a esses estudos;
b) mapeamento dos objetos de aprendizagem não assimilados com vistas
ao desenvolvimento de competências e habilidades de cada aluno, feito pelo professor da disciplina, para a organização de sequências didáticas que impliquem relações
colaborativas e solidárias, de natureza dialógica, entre professor-aluno e aluno-aluno;
c) mapeamento dos objetos de aprendizagem assimilados nos períodos
de reforço e/ou recuperação, elaborado pelo professor de estudos de reforço e/ou recuperação ao professor da disciplina objeto de estudos;
d) otimização do uso dos recursos didáticos existentes na escola e o aproveitamento de espaços físicos, além da sala de aula, utilizando locais como Sala de
Leitura, Acessa Escola, pátio, entre outros.
Artigo 5º - Caberá à equipe gestora da escola a formação das turmas de
alunos do 5º, 6º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, que
necessitem de estudos de reforço e/ou recuperação, identificados no(s) Conselho(s) de
Classe/Ano/Série, após análise do mapeamento dos objetos de aprendizagem não assi152
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milados, com acompanhamento e parecer do Supervisor de Ensino da unidade escolar
e homologação do Dirigente Regional de Ensino.
Artigo 6º - Com base nas disposições da resolução que regulamenta o
processo anual de atribuição de classes e aulas, observadas as datas de início e término
dos estudos, de acordo com o período de recesso previsto no calendário escolar, as
aulas relativas aos estudos de reforço e/ou recuperação serão atribuídas:
I – em nível de unidade escolar, pelo Diretor de Escola, a docentes titulares de cargo, como carga suplementar de trabalho, e a ocupantes de função-atividade
abrangidos pelo disposto no § 2º do artigo 2º da Lei Complementar 1.010/2007, para
composição ou aumento de carga horária, e/ou para retribuição mediante a prestação
de serviço extraordinário, observada a legislação pertinente.
II – em nível de Diretoria de Ensino, se necessário;
Parágrafo único — Na impossibilidade de atribuição aos docentes a que
se refere o inciso I deste artigo, as aulas de reforço e/ou recuperação poderão ser atribuídas a docentes contratados, nos termos da Lei Complementar 1.093/2009, em nível
de unidade escolar e de Diretoria de Ensino, se necessário.
Artigo 7º - Orientações didáticas e outras mais que se façam necessárias
à aplicação do disposto nesta resolução serão divulgadas oportunamente pela Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB.
Artigo 8º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est.de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.010/07 à pág. 25 do vol. LXIII;
Lei Complementar nº 1.093/09 à pág. 31 do vol. LXXIII.

RESOLUÇÃO SE Nº 44, DE 28 DE JULHO DE 2013
Altera dispositivos da Resolução SE nº 1, de 14.1.2013, que institui o Programa de
Inspeções Médicas, no âmbito da Secretaria da Educação, e dá providências correlatas
O Secretário da Educação, à vista do disposto no Decreto nº 58.973, de
18.3.2013, resolve:
Artigo 1º - Os dispositivos, abaixo relacionados, da Resolução SE nº 1, de
14.1.2013, passam a vigorar com a seguinte redação:
I – o artigo 2º:
“Artigo 2º - Pelo programa de que trata esta resolução, serão realizadas,
em conformidade com o disposto no Decreto nº 58.032, de 10.5.2012, alterado pelo
Decreto nº 58.973, de18.3.2013, e no Decreto nº 29.180, de 11.11.1988, as seguintes
inspeções médicas relacionadas à:
I – concessão e à cessação de licença para tratamento de saúde, quando:
a) o período de afastamento sugerido pelo médico assistente do servidor
seja superior a 15 (quinze) dias;
b) o atestado médico apresentado pelo servidor seja omisso quanto ao
tempo de afastamento;
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c) o servidor que, em decorrência de licença anterior, tenha se afastado
por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, no ano letivo;
II – readaptação;
III – aposentadoria por invalidez.
§ 1º - As inspeções médicas, a que se refere este artigo, não abrangem
os profissionais contratados nos termos da Lei Complementar nº 1.093, de 16.7.2009,
e tampouco os servidores exclusivamente nomeados em comissão, assim como não se
prestam à comprovação de acidente de trabalho, à isenção de pagamento de Imposto
de Renda e à isenção de recolhimento de Contribuição Previdenciária de quaisquer
servidores.
§ 2º - A inspeção médica em servidor que apresente atestado médico
sugerindo afastamento superior a 90 (noventa) dias será realizada por meio de junta
médica.”;(NR)
II – o inciso II do artigo 5º:
Artigo 5º - ...................................................................................................
“II – realizar exames médicos-periciais nos servidores da Secretaria da
Educação, registrando os resultados conforme estabelecido nos procedimentos de inspeções médicas  desta Secretaria.”;(NR)
III – o artigo 6º:
“Artigo 6º - Fica afixado o valor pecuniário específico para cada tipo de
serviço referente a cada inspeção médica realizada em servidores da Secretaria da Educação, na seguinte conformidade:
I – ao serviço Padrão, o valor de R$ 120,00, destinado a inspeções realizadas nas Unidades de Perícias Médicas desta Pasta, para fins de concessão de licença
para tratamento de saúde, nos casos em que:
a) o servidor apresente relatório do seu médico assistente, sugerindo
afastamento superior a 15 (quinze) dias;
b) o relatório do médico assistente do servidor não tenha sugerido a
quantidade de dias de afastamentos;
II - ao serviço Composto, o valor de R$ 200,00, destinado:
a) à inspeção, para fins de concessão ou cessação de licença para tratamento de saúde, realizada no domicílio do servidor, em estabelecimento hospitalar ou
em outros locais, no mesmo município da Unidade de Perícia Médica;
b) a atendimento dado por Junta Médica;
c) a atendimento mediante análise do CAS - Comitê de Apoio ao Servidor;
III - ao serviço Diferenciado, o valor de R$ 300,00, destinado à inspeção,
para fins de concessão de licença para tratamento de saúde, realizada no domicílio do
servidor, em estabelecimento hospitalar ou em outros locais, em município diverso
daquele em que se situa uma das Unidades Periciais Médicas desta Pasta.” (NR)
Artigo 2º - Ficam acrescentados, ao artigo 4º da Resolução SE nº 1, de
14.1.2013, os §§ 4º, 5º e 6º, com a seguinte redação:
Artigo 4º - ...................................................................................................
...................................................................................................................
“§ 4º - As disposições dos parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo deverão ser
observadas no caso de o edital de credenciamento disciplinar a entrega de títulos, sendo que, em caso contrário, os profissionais serão classificados por ordem cronológica
crescente das inscrições, das mais antigas para as mais recentes, considerando a data
e a hora de cada inscrição, devidamente validada com o recebimento dos documentos
estabelecidos no edital de credenciamento.
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§5º - No interesse da administração, poderá ser realizado novo processo
de credenciamento de médicos, ainda que exista uma lista classificatória de médicos
peritos em vigor.
§ 6º - A classificação dos novos médicos credenciados, nos termos do §
5º deste artigo, será realizada por inserção, no final da classificação vigente, por ordem
cronológica crescente das inscrições, das mais antigas para as mais recentes, considerando a data e a hora de cada inscrição, devidamente validada com o recebimento dos
documentos estabelecidos no Edital de Credenciamento.” (NR)
Artigo 3º - Caberá ao Departamento de Tecnologia de Sistemas e Inclusão Digital - DETEC, da Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação
Educacional - CIMA, a coordenação dos trabalhos, nesta Pasta, para cumprimento do
previsto no artigo 2º do Decreto 58.973, de 18.3.2013.
Parágrafo único - Os sistemas informatizados, de que trata o caput deste
artigo, eSisla – DPME e GDAE – SEE, serão integrados para o agendamento de perícia
médica.
Artigo 4º - O operador de sistema de agendamento das Diretorias de
Ensino e Unidades Escolares receberá orientação, via videoconferência, sobre o procedimento de agendamento de perícia médica dos sistemas integrados eSisla – DPME e
GDAE – SEE.
Parágrafo único – A orientação de que trata o caput deste artigo deverá
ser realizada até 5.7.2013, por meio das equipes da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH, em parceria com outros órgãos, se necessário.
Artigo 5º - Ficam identificadas, no Anexo que integra esta resolução, as
unidades periciais desta Pasta.
§ 1º – As unidades periciais, de que trata o caput deste artigo, deverão
iniciar suas atividades em 15.7.2013.
§ 2º - Na ocorrência de eventualidade que impeça o início de atividades
de alguma unidade pericial, caberá à CGRH expedir instrução específica, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis do início das atividades previsto no parágrafo
anterior.
Artigo 6º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
ANEXO
Relação de Unidades Periciais na Secretaria da Educação
Unidade Pericial

Endereço

1

Americana

Rua Riachuelo, 700 – Vila Santa Catarina – Americana, CEEJA –
Prof.ª Alda Marangoni

2

Araçatuba

Rua Antônio João, 130 – Jardim Bandeirantes – Araçatuba,
Diretoria de Ensino – Região Araçatuba

3

Araraquara

Av. Prof. Jorge Correia, s/n – Bairro São Geraldo – Araraquara,
EE Bento de Abreu
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4

Botucatu

Praça da Bandeira, s/nº - Centro – Botucatu, Diretoria de
Ensino - Região Botucatu

5

Campinas Leste

Rua Rafael Sampaio, 485 – Vila Rossi – Campinas, Diretoria de
Ensino - Região Campinas Leste

6

Campinas Oeste

Rua Candido Mota, 186 – Bairro São Bernardo – Campinas,
Diretoria de Ensino – Região Campinas Oeste

7

Caraguatatuba

Av. Alagoas, 539 – Bairro Indaia - Caraguatatuba, Diretoria de
Ensino – Região Caraguatatuba

8

Centro

Av. Olavo Fontoura, 2222 – Bairro Casa Verde – São Paulo,
Diretoria de Ensino – Região Centro

9

Centro-Oeste

Rua Dr. Paulo Vieira, 257 – Bairro Sumaré – São Paulo,
Diretoria de Ensino - Região Centro-Oeste.

10

Guaratinguetá

Rua Visconde de Guaratinguetá, 224 – Centro – Guaratinguetá,
EE Conselheiro Rodrigues Alves

11

Guarulhos

Rua Cristobal Claudio Elillo, 278 – Parque Cecap – Guarulhos,
Diretoria de Ensino – Região Guarulhos Norte

12

Itaquaquecetuba Rua Jundiaí, 84 – Bairro Monte Belo, Itaquaquecetuba,
Diretoria de Ensino – Região Itaquaquecetuba

13

Jundiaí

Avenida Nove de Julho, 1.300 – Chácara Urbana – Jundiaí,
Diretoria de Ensino – Região Jundiaí

14

Leste 1

Rua Rincão, 40 – Vila Esperança – São Paulo, Núcleo
Pedagógico da Diretoria de Ensino – Região Leste 1

15

Leste 2

Avenida Nordestina, 1646 – Cidade Nova São Miguel - São
Paulo, EE Deputado Manoel de Nóbrega

16

Leste 3

Rua Ângelo Andrade, 51 – Cohab José Bonifácio – Bairro
Itaquera – São Paulo, EE Prof.ª Maria de Lourdes Aranha de
Assis Pacheco

17

Marília

Avenida Pedro de Toledo, 542 – Centro – Marília – SP, Diretoria
de Ensino – Região Marília

18

Mogi das Cruzes

Avenida Brasil, 840 – Bairro Mogi Moderno – Mogi das Cruzes,
EE Professor Firmino Ladeira

19

Norte 1

Rua Faustolo, 281 – Bairro Água Branca - São Paulo, Diretoria
de Ensino - Região Norte 1 -

20

Norte 2

Rua Plínio Pasqui, 217 – Parada Inglesa – São Paulo, Diretoria
de Ensino - Região Norte 2

21

Osasco

Rua Geraldo Moran, 271 – Jardim Umuarama – Osasco,
Diretoria de Ensino – Região Osasco

22

Piracicaba

Rua Edu Chaves, 914 – Bairro São Dimas - Piracicaba, EE
Honorato Faustino

23

Presidente
Prudente

Avenida Manoel Goulart, 2.651 – Centro Educacional –
Presidente Prudente, Diretoria de Ensino – Região Presidente
Prudente
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24

Registro

Av. Clara Gianotti de Souza, 257, Jardim América – Registro, EE
Dr. Fabio Barreto

25

Ribeirão Preto

Rua Visconde de Inhaúma, 1.475 – Bairro Higienópolis –
Ribeirão Preto, Diretoria de Ensino – Região Ribeirão Preto

26

Santo André

Rua das Figueiras, 1245 – Bairro Jardim – Santo André – SP,
Diretoria de Ensino – Região Santo André

27

Santos

Praça Narciso de Andrade, s\nº - Vila Mathias – Santos,
Diretoria de Ensino – Região Santos

28

São José do Rio

Preto Rua Valparaíso, s/n – Jardim Estrela – São José do Rio
Preto, EE Prof. Jamil Khauan

29

São José dos
Campos

Rua Porto Príncipe, 100 – Vila Rubi – São José dos Campos,
Diretoria de Ensino – Região São José dos Campos

30

Sorocaba

Rua Manoel Gomes dos Santos Neto, 45 – Jardim Pagliato –
Sorocaba, Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino – Região
Sorocaba

31

Sul 1

Rua Pensilvânia, 115 – Bairro Brooklin – São Paulo, Diretoria
de Ensino – Região Sul 1

32

Sul 2

Rua Barão de Jaceguai, 1967 –Bairro Campo Belo – São Paulo –
SP, Diretoria de Ensino – Região Sul 2

33

Sul 3

Avenida de Pinedo, 777 – Bairro Socorro - São Paulo, EE Prof.
Iturbides Bolivar de Almeida Serra

*Obs: Poderão ser criadas novas unidades periciais de acordo com as necessidades da
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.093/09 à pág. 31 do vol. XXVI;
Decreto nº 29.180/88 à pág. 140 do vol. XXVI;
Decreto nº 58.032/12 à pág. 98 do vol. LXXIII;
Decreto nº 58.973/13 à pág. 52 deste volume;
Resolução SE nº 1/13 à pág. 81 deste volume.
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(*) DELIBERAÇÃO CEE Nº 116/2013
Altera incisos e dá nova redação aos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da Deliberação
CEE nº 37/2003
O Conselho Estadual de Educação, no uso de suas atribuições, especialmente as indicadas no Art. 2º, Inciso I da Lei nº 10.403/71 e considerando o que diz a
Indicação CEE 37/03,
DELIBERA
Artigo 1º - Os Incisos e parágrafos do artigo 1º da Deliberação CEE
37/2003 passam a ter a seguinte redação:
Art. 1º - ......................................................................................................
I - ofício de encaminhamento (constando apenas o nome do diplomado);
II - cópia da cédula de identidade (RG ou RNE) do diplomado;
III - histórico escolar do curso concluído;
IV - prova de conclusão do ensino médio ou equivalente pelo diplomado;
V - diploma a ser registrado (apenso).
§ 1º - A indicação das universidades responsáveis por registro de diploma
é do Conselho Nacional de Educação, na forma do artigo 48 da Lei nº 9394/96.
§ 2º - As Instituições com prerrogativas de autonomia universitária concedida nos termos previstos pelo § 2º do artigo 54 da nº Lei 9394/96, poderão registrar
diplomas dos cursos por elas oferecidos.
Artigo 2º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua homologação
pela Secretaria de Estado de Educação.
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a presente Deliberação.
Sala “Carlos Pasquale”, em 30.1.2013.
Consª  Guiomar Namo de Mello - Presidente
ANEXO
INDICAÇÃO CEE Nº 116/2013 - CES - Aprovado em 30.1.2013
ASSUNTO: Proposta de alteração da Deliberação CEE 37/2003
INTERESSADA: Conselho Estadual de Educação
RELATOR: Cons.º Angelo Luiz Cortelazzo
PROCESSO CEE nº 509/2003 – Reautuado em 22.1.13
CONSELHO PLENO
1. RELATÓRIO

A Deliberação CEE nº 37/2003 regulamentou o registro de diplomas no
Sistema Estadual de Ensino de São Paulo.

* Homologada pela Resolução SE de 5.2.2013.
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O caput do seu artigo 1º está assim redigido:
“Art. 1º - As instituições de Ensino Superior, não universitárias, vinculadas ao Sistema Estadual de Ensino do Estado de São Paulo, em atenção ao que dispõe o
artigo 48 da Lei nº 9.394/96, obrigam-se a remeter os documentos relativos ao registro
de diplomas às Universidades a que, para este fim, se vinculam, contendo exclusiva e
necessariamente, o seguinte:” seguem-se diversos incisos e 2 parágrafos.
Recentemente foi aprovado Parecer 430/2012, de interesse do Centro
Universitário de Franca, Uni-FACEF, atribuindo à Instituição, também a competência
para registro dos próprios diplomas.
As discussões que levaram à aprovação do Parecer CEE nº 430/2012, devidamente homologado pela Secretaria de Estado da Educação e gerador da Portaria
CEE/GP nº 538/12 (D.O. de 6.11.2012, Seção I, Página 24), revelaram que o Conselho
Estadual de Educação de São Paulo vem utilizando a denominação “não universitária” quando se refere às Faculdades Integradas, Faculdades Isoladas e Institutos Superiores de Educação. Esse entendimento é evidente, por exemplo, na Deliberação CEE
102/2010 que, em seu artigo 1º estabelece:
Art. 1º - As autorizações para funcionamento de novos Cursos de Graduação e Habilitações de Cursos em Faculdades Integradas, Faculdades Isoladas e Institutos Superiores de Educação do Sistema Estadual de Ensino de São Paulo, são reguladas
por esta Deliberação.
Parágrafo único – As instituições universitárias têm asseguradas as atribuições de criação, organização e extinção de cursos e habilitações em suas sedes, conforme disposto no artigo 53 da Lei 9394/96 (gg. nn.).
Deste modo, os Centros Universitários e as Universidades não necessitam autorização para a criação de cursos por serem consideradas instituições universitárias.
Do mesmo modo, apenas como mais um exemplo, os Centros Universitários e Universidades, não necessitam aprovação para criação de cursos de pós-graduação lato sensu, entendimento que foi consolidado a partir de entendimento da Deliberação CEE 9/98, recentemente revogada e substituída pela Deliberação CEE 108/2011,
que manteve tal entendimento e o explicitou em seus artigos.
Assim, a despeito do entendimento que vem sendo adotado, normalmente um parágrafo ou artigo reforçam o fato de que Centros Universitários e Universidades estão dispensados daquela regulamentação, em virtude de sua autonomia,
o que não ocorreu com a Deliberação CEE 37/2003, alterada pelas Deliberações CEE
65/2007 e 113/2012, que mantiveram seu artigo 1º e respectivos parágrafos, que determinam:
Art. 1º - As instituições de Ensino Superior, não universitárias, vinculadas
ao Sistema Estadual de Ensino do Estado de São Paulo, em atenção ao que dispõe o
Artigo 48 da Lei 9394/96, obrigam-se a remeter os documentos relativos ao registro
de diplomas às Universidades a que, para este fim, se vinculam, contendo exclusiva e
necessariamente, o seguinte: (gg. nn.).
.....................................
V - cópia da lista de participação no Exame Nacional de Cursos – ENC - na
qual figure o nome do diplomado;
.....................................
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§ 1º. A indicação das universidades responsáveis por registro de diploma
é do Conselho Nacional de Educação, na forma do Artigo 48 da Lei 9394/96.
§ 2º. A exigência mencionada no inciso V será feita sempre que o diploma referir-se a curso submetido ao Exame Nacional de Cursos pelo MEC.
Entretanto, no caso específico do registro de diplomas, o entendimento
do que seria uma “instituição não universitária” não foi aplicado e, os centros universitários ligados ao sistema estadual de ensino continuaram tendo a obrigação de encaminhar o diploma de seus egressos para registro em uma Universidade, até a aprovação
do Parecer do Ilustre Cons.º Marcos Antonio Monteiro, que aprovou essa atribuição
especificamente para o Centro Universitário de Franca mas que motivou a revisão da
norma vigente.
Ora, os credenciamentos e recredenciamentos de Centros Universitários
estão baseados no Artigo 54, 2º, da LDB (Lei 9394/96) que determina:
“§ 2º Atribuições de autonomia universitária poderão ser estendidas a
instituições que comprovem alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa.
Confirmando todo o exposto, o CEE-SP aprovou, em 2011, atribuições
de autonomia universitária ao Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza,
com competências para expedir e registrar seus próprios diplomas (Deliberação CEE
106/2011, D.O. de 18/3/2011, Seção I, Página 25),
Deste modo, a fim de não gerar dúvidas, mas de acordo com os procedimentos que vem sendo adotados pelo CEE-SP, seria interessante inserir um parágrafo
ao atual Artigo 1º da Deliberação CEE 37/2003 para explicitar a pertinência dos Centros
Universitários, enquanto Instituições Universitárias poderem registrar seus próprios diplomas. Tal procedimento, a propósito, já ocorre no Sistema Federal de Ensino desde
2006 (Decreto 5786, de 24-05-2006, que dispõe sobre os Centros Universitários, no seu
artigo 2º, § 4º).
Finalmente, com a extinção do Exame Nacional de Cursos a partir de Medida Provisória do Governo Federal e posterior aprovação da Lei 10.861/2004, que institui
o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), o inciso V do artigo 1º
e o § 2º do mesmo artigo devem ser suprimidos, pois não podem mais ser cumpridos.
2. CONCLUSÃO
Nos termos acima, propomos à apreciação do Plenário o anexo Projeto
de Deliberação.
São Paulo, 23.1.2013.
a) Cons.º Angelo Luiz Cortelazzo - Relator
3. DECISÃO DA CÂMARA
do Relator.

A CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR adota, como sua indicação o Voto

Presentes os Conselheiros: Angelo Luiz Cortelazzo, João Cardoso Palma
Filho, João Grandino Rodas, Marcos Antonio Monteiro, Neide Cruz (ad hoc), Roque Theóphilo Júnior e Walter Vicioni Gonçalves (ad hoc).
163

11852 miolo.indd 163

9/4/2014 21:34:54

Sala da Câmara de Educação Superior, em 23.1.2013.
a) Cons.º João Cardoso Palma Filho
Presidente no exercício da presidência de acordo com o Art. 13, § 3º do
Regimento do CEE
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a presente Indicação.
Sala “Carlos Pasquale”, em 30.1.2013.
Consª. Guiomar Namo de Mello - Presidente
_____
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 9394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 10.861/04 à pág. 50 do vol. 31.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 10.403/71 à pág. 450 do vol. 2;
Deliberação CEE nº 9/98 à pág. 413 do vol. XLVI;
Deliberação CEE nº 37/03 à pág. 193 do vol. LVI;
Deliberação CEE nº 106/11 à pág. 146 do vol. LXXI;
Indicação CEE nº 37/03 à pág. 195 do vol. LVI;
Parecer CEE nº 430/12 à pág. 174 do vol. LXXIV.

DELIBERAÇÃO CEE Nº 117/2013
Dispõe sobre as medidas a serem adotadas com relação aos atos praticados
com base na Portaria CEE/GP Nº 648/2013
O Conselho Estadual de Educação, no uso de suas atribuições,com fundamento na Lei Estadual Nº 10.403/71 e com base nos Artigos 37 e 38 da Lei Federal Nº
9394/96 e na Indicação CEE Nº 117/2013,
Delibera:
Art. 1º - Os alunos matriculados em Cursos de Educação de Jovens e
Adultos, no período compreendido entre 04/01/2013 e 19/03/2013, com base na Portaria CEE/GP Nº 648, publicada no Diário Oficial do Estado de 04/01/2013, terão sua
vida escolar regulamentada pela Indicação CEE Nº 117/2013 e por esta Deliberação.
Art. 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica adota como seu Parecer, o Voto do Relator.
Presentes os Conselheiros: Antônio Carlos das Neves, Arthur Fonseca Filho, Francisco José Carbonari, Hubert Alquéres, Márcio Cardim, Maria Lúcia Franco Montoro Jens, Mauro de Salles Aguiar, Suzana Guimarães Trípoli e Walter Vicioni Gonçalves.
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Sala da Câmara de Educação Básica, em 20 de março de 2013.
a) Cons.º Hubert Alquéres - Presidente da CEB
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a presente Deliberação.
Sala “Carlos Pasquale”, em 20 de março de 2013.
Consª Guiomar Namo de Mello - Presidente
INDICAÇÃO CEE Nº 117/2013 - CEB - Aprovado em 20.03.2013
ASSUNTO: Vigência da Portaria CEE/GP nº 648/2013
INTERESSADO: Conselho Estadual de Educação
RELATORES: Conselheiros Antônio Carlos das Neves, Arthur Fonseca Filho, Francisco
José Carbonari, Hubert Alquéres, Márcio Cardim, Maria Helena Guimarães de Castro,
Maria Lúcia Franco Montoro Jens, Mauro de Salles Aguiar, Sérgio Tiezzi Júnior, Suzana
Guimarães Trípoli e Walter Vicioni Gonçalves
PROCESSO CEE 598/1997 – Volumes I e II – Reautuado em 16.9.2012
CONSELHO PLENO
1. RELATÓRIO

1.1 Em atendimento à determinação judicial, nos Autos do Mandado de
Segurança nº 0056476-79.2012.8.26.0053, em trâmite na 11ª Vara da Fazenda Pública
de São Paulo, a Deliberação CEE Nº 114/2012, que Dispõe sobre Organização dos Cursos de Educação de Jovens e Adultos, esteve com sua eficácia suspensa (Portaria CEE/
GP nº 648, publicada no Diário Oficial do Estado de 04/01/2013), até o dia 19/03/2013.
1.2 No período compreendido entre 04/01/2013 e 19/03/2013 foram
efetuadas matrículas em Cursos de Educação de Jovens e Adultos, conforme as normas
vigentes anteriormente à mencionada Deliberação CEE Nº 114/2012.
1.3 Os alunos que efetuaram suas matrículas (e tão somente estes), no
período mencionado no item anterior, poderão prosseguir seus estudos até a certificação, na forma indicada no projeto original do respectivo estabelecimento de ensino.
1.4 Os órgãos de Supervisão da Secretaria de Estado da Educação adotarão as medidas necessárias para o estrito cumprimento desta Indicação.
2. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, apresentamos o anexo Projeto de Deliberação que
será submetido ao Plenário do Conselho Estadual de Educação.
São Paulo, 20 de março de 2013.
Relatores:
a) Consº Antônio Carlos das Neves
a) Consº Arthur Fonseca Filho
a) Consº Francisco José Carbonari
a) Consº Hubert Alquéres
a) Consº Márcio Cardim
a) Consº Maria Helena Guimarães de Castro
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a) Consº Maria Lúcia Franco Montoro Jens
a) Consº Mauro de Salles Aguiar
a) Consº Sérgio Tiezzi Júnior
a) Consº Suzana Guimarães Tripoli
a) Consº Walter Vicioni Gonçalves
3. DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica adota como seu Parecer, o Voto do Relator.
Presentes os Conselheiros: Antônio Carlos das Neves, Arthur Fonseca Filho, Francisco José Carbonari, Hubert Alquéres, Márcio Cardim, Maria Lúcia Franco Montoro Jens, Mauro de Salles Aguiar, Suzana Guimarães Trípoli e Walter Vicioni Gonçalves.
Sala da Câmara de Educação Básica, em 20 de março de 2013.
a) Cons.º Hubert Alquéres - Presidente da CEB
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a presente Indicação.
Sala “Carlos Pasquale”, em 20 de março de 2013.
Consª. Guiomar Namo de Mello - Presidente

______
NOTAS:
A Lei nº 9.394/96 encontra-se à pág. 52 do vol. 22/23 na Col. de Leg. Fed. de Ens.
Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 10.403/71 à pág. 450 do vol. 2;
Deliberação CEE nº 114/12 à pág.        do vol. LXXIV.

DELIBERAÇÃO CEE Nº 118/2013
Lei nº 12.513/2011, que instituiu o Pronatec, e os sistemas de ensino
O Conselho Estadual de Educação, no uso de suas atribuições, com fundamento na Lei Estadual nº 10.403/71 e na Indicação CEE Nº 118/2013,
Delibera:
Artigo 1º - As instituições privadas de Ensino Superior devem obter a
devida autorização para a oferta de Educação Profissional junto ao sistema estadual
de ensino
Parágrafo único – Para fins de utilização do Pronatec, as instituições de
ensino devem habilitar-se junto ao MEC.
Artigo 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a presente Deliberação.
Sala “Carlos Pasquale”, em 20 de março de 2013.
Consª. Guiomar Namo de Mello - Presidente
ANEXO:
INDICAÇÃO CEE Nº 118/2013 - CEB - Aprovado em 20/03/2013
ASSUNTO: A Lei n.º 12.513/2011, que instituiu o Pronatec, e os sistemas de ensino
INTERESSADO: Conselho Estadual de Educação
RELATORES: Cons.º Walter Vicioni Gonçalves
PROCESSO CEE 78/2013
CONSELHO PLENO
1. RELATÓRIO
1.1 Sistemas de Ensino na LDB
A Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, instituiu o Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec); [alterou leis relacionadas]; e deu
outras providências.
Esta Indicação tem por objetivo interpretar e esclarecer dispositivos da
referida Lei com implicações nos sistemas de ensino.
Desde a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – a Lei
n.º 4.024, de 20 de dezembro de 1961, que passou a ser conhecida por LDB – o conceito e os limites dos sistemas de ensino foram objeto de intensos debates e reflexões por
renomados estudiosos no cenário educacional brasileiro.
A Constituição Federal de 1988, no artigo 211 do capítulo Da educação,
estabelece que:
A União, os Estados e o Distrito Federal organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.
Essa determinação fez com que o legislador infraconstitucional, ao rever
o “entulho autoritário“, retomasse a ideia de uma nova LDB em consonância com o ideário da nova república federativa, incluída uma definição mais precisa da organização
da educação nacional.
Em 20 de dezembro de 1996 foi sancionada a Lei n.º 9.394 – a segunda
LDB – com o Título IV, artigos 8.º a 20, dispondo sobre as incumbências e a composição
dos três sistemas de ensino: o federal, os estaduais e os municipais. Estes últimos constituíam promissora novidade, sob a égide do princípio da descentralização, fruto da luta de
ilustres educadores como Anísio Teixeira em prol da municipalização do ensino primário.
A abrangência dos sistemas ficou assim definida:
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privada;
endem:

Art. 16 O sistema federal de ensino compreende:
I – as instituições de ensino mantidas pela União;
II – as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa
III – os órgãos federais de educação.
Art. 17 Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal compre-

I – as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público estadual e pelo Distrito Federal;
II – as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público municipal;
III – as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas
pela iniciativa privada; (g.n.)
IV – os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente.
Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil,
criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram seu sistema de ensino.
Art. 18 Os sistemas municipais de ensino compreendem:
I – as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil
mantidas pelo Poder Público municipal;
II – as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa
privada;
III – os órgãos municipais de educação.
Quanto às responsabilidades, pela sua relevância para a presente Indicação, o artigo 10 dispõe:
Art. 10 Os estados incumbir-se-ão de:
I – organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos
seus sistemas de ensino;
II – definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino
fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em
cada uma dessas esferas do Poder Público;
III – elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância
com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas
ações e as dos seus Municípios;
IV – autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu
sistema de ensino; (g.n.)
V – baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;
VI – assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino
médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no art. 38 desta Lei;
VII – assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual.
Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos Estados e aos Municípios.
Embora não constasse de forma expressa, as instituições privadas ofertantes de educação profissional técnica de nível médio, articulada ou subsequente ao
ensino médio, ficaram, sem qualquer questionamento, na esfera dos sistemas estaduais e distrital de ensino.
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1.1.1 Sistemas de Ensino na Lei n.º 12.513/2011 A Lei nº 12.513/2011,
que instituiu um programa do governo federal, pode ser considerada uma relevante e
avançada estratégia de ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica, como
formação inicial e continuada ou qualificação profissional e educação profissional técnica de nível médio. Já se disse, com fundo de razão, que, como política pública, trata-se de uma efetiva medida de “bondades”.
O artigo 3.º da Lei nº 12.513/2011 dispõe sobre o regime e os participantes do Pronatec (todas as citações de dispositivos dessa Lei estão ajustadas às alterações introduzidas pelas Medidas Provisórias n.ºs 593/2012 e 606/2013):
Art. 3º O Pronatec cumprirá suas finalidades e objetivos em regime de
colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com a participação voluntária dos serviços nacionais de aprendizagem, de instituições privadas
de ensino superior e de instituições de educação profissional e tecnológica, habilitadas
nos termos desta Lei.
do Pronatec:

De acordo com texto atual da Lei, são ofertantes de cursos e programas
* Rede pública federal de educação profissional e tecnológica.
* Redes públicas estaduais de educação profissional e tecnológica.
* Redes públicas municipais de educação profissional e tecnológica.
* Serviços nacionais de aprendizagem.
* Serviços nacionais sociais, com ações de apoio à educação profissional.
* Instituições privadas de educação profissional e tecnológica.
* Instituições privadas de ensino superior.

As redes públicas permanecem vinculadas aos respectivos sistemas de
ensino previstos na LDB.
Os serviços nacionais de aprendizagem foram, expressamente, integrados ao sistema federal de ensino, sendo retirados, portanto, dos respectivos sistemas
estaduais. Assim, dispõe o artigo 20:
Os serviços nacionais de aprendizagem integram o sistema federal de
ensino na condição de mantenedores, podendo criar instituições de educação profissional técnica de nível médio, de formação inicial e continuada e de educação superior,
observada a competência de regulação, supervisão e avaliação da União.
Tais serviços, em especial o SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial e o SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, de reconhecida
experiência e competência na oferta de todas as modalidades de educação profissional
ao longo de sete décadas, foram criados por legislação específica, são de âmbito nacional e são mantidos por contribuição compulsória das empresas. Pode-se justificar a sua
integração independentemente do Pronatec.
Quanto aos serviços nacionais sociais, prescreve o artigo 20-A:
Os serviços nacionais sociais terão autonomia para criar unidades de ensino para a oferta de ensino médio e educação de jovens e adultos, desde que em articulação direta com os serviços nacionais de aprendizagem, observada a competência
de supervisão e avaliação dos Estados.
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Não há, nesse dispositivo, expressa integração ao sistema federal de ensino, como ocorre no artigo 20. Assim, pode-se deduzir que o legislador, nesse caso,
não pretendeu alterar o vínculo estabelecido na LDB. Com maior razão essa alteração
não faz sentido, pois a condição “...desde que em articulação direta...” geraria uma
situação absurda de dupla vinculação.
O artigo 6º-A, incluído pela MP nº 593/2012, abre espaço para novos
ofertantes do Pronatec, in verbis
Art. 6º A execução do Pronatec poderá ser realizada por meio da concessão de bolsas-formação de que trata a alínea “a” do inciso IV do caput do art. 4.º aos
estudantes matriculados em instituições privadas de ensino superior e de educação
profissional técnica de nível médio, nas formas e modalidades definidas em ato do Ministro de Estado da Educação.
§ 1º Para fins do disposto no caput, as instituições privadas de ensino
superior e de educação profissional técnica de nível médio deverão:
I – aderir ao Pronatec com assinatura de termo de adesão por suas mantenedoras;
II – habilitar-se perante o Ministério da Educação; e
III – atender aos índices de qualidade acadêmica e outros requisitos estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Educação.
§ 2º A habilitação de que trata o inciso II do § 1.º, no caso da instituição
privada de ensino superior, estará condicionada aos seguintes requisitos:
I – atuação em curso de graduação em áreas de conhecimento correlatas
à do curso técnico a ser ofertado ou aos eixos tecnológicos previstos no catálogo de que
trata o § 2.º do art. 5.º; e
II – excelência na oferta educativa comprovada por meio de índices satisfatórios de qualidade, nos termos estabelecidos em ato do Ministro de Estado da
Educação.
§ 3º A habilitação de que trata o inciso II do § 1.º, no caso da instituição
privada de educação profissional técnica de nível médio, estará condicionada ao resultado de sua avaliação, de acordo com critérios e procedimentos fixados em ato do
Ministro de Estado da Educação, observada a regulação pelos órgãos competentes do
respectivo sistema de ensino.
§ 4º Para a habilitação de que trata o inciso II do § 1.º o Ministério da
Educação definirá eixos e cursos prioritários, especialmente nas áreas relacionadas aos
processos de inovação tecnológica e à elevação de produtividade competitividade da
economia do País.
Em continuidade, a MP n.º 606/2013 inclui o artigo 20-B que demanda
análise e entendimento:
Art. 20-B As instituições privadas de ensino superior habilitadas nos termos do § 2.º do art. 6.º-A ficam autorizadas a criar e ofertar cursos técnicos de nível
médio, nas formas e modalidades definidas no regulamento, resguardadas as competências de supervisão e avaliação da União, prevista no inciso IX do caput do art. 9.º da
Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Quanto às instituições privadas de educação profissional técnica de nível
médio não resta dúvida de que, além da habilitação requerida junto ao MEC para os
fins do Pronatec, permanecem vinculadas às normas e procedimentos dos respectivos
sistemas estaduais, conforme dispõe o § 3.º do citado artigo 6º-A.
Quanto às instituições privadas de ensino superior, no entanto, paira a
seguinte dúvida: estariam sendo deslocadas para o sistema federal de ensino nos assuntos de educação profissional técnica de nível médio, que, de acordo com os dispo170
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sitivos legais em vigor, constituem alçada dos sistemas estaduais? A resposta é não,
pelas seguintes razões:
a) conforme assinalado a respeito do artigo 20-A, o legislador não pretendeu efetuar essa alteração, pois não a explicitou nos termos adotados no artigo 20
do mesmo diploma legal: “...
integram o sistema federal de ensino...”;
b) nos termos da Lei a habilitação de cursos pelo MEC para participar do
Pronatec deve ser necessariamente precedida da autorização dos respectivos sistemas
estaduais;
c) o Pronatec é um programa de governo e, como tal, em algum momento poderá ser, por razões econômicas ou políticas, desativado ou radicalmente modificado;
d) não há que se falar, também, em um possível efeito de “arrastamento”, uma vez que o ensino superior privado constitui competência do sistema federal
de ensino; a legislação não prevê esse efeito e, atualmente, há instituições que apresentam atuação verticalizada, vinculando-se, em cada nível, ao respectivo sistema de
ensino.
Mais duas razões estratégicas precisam ser devidamente explicitadas e
destacadas:
* o artigo 3.º da Lei n.º 12.513/2011 menciona, em primeiro lugar, o
regime de colaboração entre os entes federativos para o cumprimento das finalidades
e objetivos do Pronatec; talvez esse seja o ponto a merecer maior atenção do governo
federal, que, sem dúvida, deve contar com a melhor receptividade e empenho dos
demais entes;
* em princípio, o governo federal não deve promover mudanças de caráter centralizador, alterando inconsequentemente a organização dos sistemas de ensino
prevista na LDB, ferindo o princípio federativo e gerando insegurança institucional.
Em suma, as instituições privadas de ensino superior devem obter a devida autorização para a oferta de educação profissional técnica de nível médio junto aos
órgãos competentes do sistema estadual de ensino e devem habilitar-se junto ao MEC
para os fins do Pronatec.
As mencionadas MPs têm força de lei em vigor e já produzem efeitos.
Esta Indicação busca esclarecer e prevenir eventual aplicação indevida das mesmas.
Se necessário, após a votação e conversão de cada MP em lei ordinária, com ou sem
emendas (a MP nº 693/2012 conta com 38 propostas), este Conselho poderá indicar
novas orientações.
2. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, propomos à apreciação do Plenário o anexo Projeto
de Deliberação.
São Paulo, 20 de março de 2013.
a) Cons.º Walter Vicioni Gonçalves - Relator
3. DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica adota como seu Parecer, o Voto do Relator.
Presentes os Conselheiros: Antônio Carlos das Neves, Arthur Fonseca
Filho, Francisco José Carbonari, Hubert Alquéres, Márcio Cardim, Maria Helena Guimarães de Castro, Maria Lúcia Franco Montoro Jens, Mauro de Salles Aguiar, Suzana
Guimarães Trípoli e Walter Vicioni Gonçalves.
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Sala da Câmara de Educação Básica, em 20 de março de 2013.
a) Consº Hubert Alquéres - Presidente da CEB
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a presente Indicação.
Sala “Carlos Pasquale”, em 20 de março de 2013.
Consª. Guiomar Namo de Mello - Presidente

_____
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 4.024/61 à pág. 264 do vol. 1;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23.
A Lei nº 10.403/71 encontra-se à pág. 450 do vol. 2 na Col. de Leg. Est. de Ens.
Fundamental e Médio – CENP/SE.

(*) DELIBERAÇÃO CEE Nº 120/13
Dispõe sobre pedidos de reconsideração e recursos referentes aos resultados
finais de avaliação de estudantes da educação básica, no Sistema Estadual
de Ensino de São Paulo
O Conselho Estadual de Educação, de acordo com o disposto no inciso I
do artigo 2º da Lei estadual Nº 10.403, de 6de julho de 1971, e considerando a Indicação CEE n° 121/2013,Delibera:
Artigo 1º - Os pedidos de reconsideração e recurso dos resultados finais
de avaliação de estudantes da educação básica,no Sistema Estadual de Ensino de São
Paulo, têm seus procedimentos  regulamentados por esta Deliberação.
Artigo 2º - As formas de avaliação, incluído o seu resultado final, realizadas pela escola, assim como os critérios de promoção e retenção dos estudantes
devem estar expressos no seu Projeto Pedagógico e explicitados no Regimento Escolar,
nos termos da legislação vigente e desta Deliberação.
§ 1º - A escrituração destas avaliações e resultados devem ser registradas em documento próprio nos termos do Projeto Pedagógico e Plano Escolar da
Instituição.
§ 2º - As informações descritas no caput devem ser divulgadas para pais e
estudantes no ato da matrícula ou constar do site da instituição e ser do conhecimento
de toda a equipe pedagógica.

* Homologada pela Resolução SE de 20.5.2013.
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Artigo 3º - Divulgado o resultado final das avaliações, os estudantes retidos ou seus representantes legais poderão solicitar à direção da escola, reconsideração
da decisão, que será apreciada nos termos do Regimento Escolar.
§ 1º - O pedido de reconsideração de que trata o caput deverá ser protocolado na escola em até 5 dias úteis da divulgação dos resultados.
§ 2º - A direção da escola terá o prazo de 10 dias, a partir da data do
pedido, para informar sua decisão.
§ 3º - A não manifestação da escola no prazo estabelecido implicará no
deferimento do pedido.
Artigo 4º - Da decisão da escola, caberá recurso à Diretoria de Ensino, ou
quando for o caso, ao órgão equivalente de supervisão delegada, adotando os mesmos
procedimentos, com as devidas fundamentações.
§ 1º - O recurso de que trata o caput deverá ser protocolado na escola,
que o encaminhará em até 3 dias úteis de seu recebimento.
§ 2º - A Diretoria de Ensino emitirá sua decisão sobre o recurso interposto, no prazo máximo de 15 dias, a partir de seu recebimento.
§ 3º - O Dirigente de Ensino poderá, para subsidiar sua decisão, designar
supervisores para visita à escola e efetuar diligências.
§ 4º - Na análise do recurso deverá ser considerado:I – O cumprimento
das normas regimentais no processo de retenção
II – A existência de atitudes discriminatórias contra O estudante.§ 5º - A
decisão do Dirigente de Ensino será comunicada à escola que informará o interessado
imediatamente.
Artigo 5º - Da decisão do Dirigente, caberá recurso especial ao Conselho
Estadual de Educação por parte do estudante, seu representante legal ou da escola,
mediante expediente protocolado na Diretoria de Ensino.
§ 1º - A Diretoria de Ensino terá o prazo de 3 dias úteis,a contar de seu
recebimento, para encaminhar o recurso ao Conselho Estadual de Educação.
§ 2º - Em caso de divergência entre a decisão da escola e da Diretoria
de Ensino, com relação à retenção do estudante,protocolado o recurso no Conselho
Estadual de Educação, a decisão da Diretoria de Ensino ficará suspensa até o parecer
final do Conselho.
§ 3º - O recurso especial ao Conselho será apreciado pela Câmara de
Educação Básica, em caráter prioritário, observadas as normas regimentais.
§ 4º - O recurso especial será apreciado somente quanto ao cumprimento das normas regimentais da unidade escolar,a existência de atitudes discriminatórias
contra o estudante ou pela apresentação de fato novo.
Artigo 6º - A Secretaria Estadual de Educação poderá editar normas próprias sobre a questão tratada nesta deliberação para as escolas de sua rede, cabendo
à supervisão de ensino, no seu trabalho permanente de visita às escolas estaduais,
oferecer as orientações necessárias.
Artigo 7º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, em especial a Deliberação CEE nº 11/96.
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DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O Conselho Estadual de Educação aprova, por unanimidade, a presente
Deliberação. O Cons.º João Palma Filho votou favoravelmente, nos termos de sua Declaração de Voto. Sala “Carlos Pasquale”, em 15 de maio de 2013.
Consª Guiomar Namo de Mello - Presidente
ANEXO:
INDICAÇÃO CEE Nº 121/2013 CEB Aprovado em 15/05/2013
ASSUNTO: Recurso contra Avaliação Final
INTERESSADA: Conselho Estadual de Educação
RELATOR: Consº Francisco José Carbonari
PROCESSO CEE 673/1988 Reautuado 04/03/2009
CONSELHO PLENO
1. RELATÓRIO

O sistema educacional brasileiro, de tradição altamente normatizador e
burocratizado, sempre atuou sob o princípio de que toda ação realizada deveria ter como
referência uma norma existente (lei, decreto, resolução, deliberação, portaria, parecer).
A Deliberação CEE nº 11/96, publicada em 28 de dezembro de 1996, que
regulamenta os recursos contra a avaliação final, é coerente com essa tradição que a
inspirou. Ela define detalhes dos procedimentos de escrituração das escolas, que tipos
de documentos ela deve ter, quem dentro da estrutura é responsável pelas várias etapas do processo avaliativo – enfim, deixa pouca margem para que a escola ou as redes
se organizem dentro de sua especificidade e vocação para dar conta de sua missão
principal, que é ensinar crianças e jovens.
No entanto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº
9.394/96), aprovada pouco depois desta deliberação, promoveu uma grande mudança
nesse cenário, ao introduzir a desregulamentação dos sistemas de ensino: poucas regras, respeito à autonomia e valorização da diversidade de projetos pedagógicos nas
redes e instituições. Apesar disso, a Deliberação CEE nº 11/96 não teve seu conteúdo
adaptado ao ‘espírito’ da LDB.
Esta proposta tem como objetivo apresentar a revisão da Deliberação
CEE nº 11/96: busca a simplificação na aplicação da lei, estabelecendo o mínimo necessário para preservar o compromisso com o projeto pedagógico explicitado no regimento escolar e a garantia de não discriminação dos estudantes.
É importante reconhecer que o próprio Conselho Estadual de Educação,
como órgão normativo, deliberativo e consultivo do Sistema de Ensino Paulista, na sua
função de estabelecer normas para o funcionamento deste sistema (respondendo consultas sobre a interpretação da lei ou como instância de recurso), muitas vezes não
escapou da armadilha do excesso de regulamentação.
A LDB de 1996, entretanto, é uma lei com poucas determinações impositivas: obrigatoriedade de 200 dias letivos, 800 horas de atividades, frequência mínima
de 75% aos atos escolares e pouca coisa além.
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Outra mudança importante trazida pela lei foi a autonomia dada aos sistemas, redes e estabelecimentos de ensino para a realização de seu trabalho educacional.
A Proposta Pedagógica construída com a participação de todos os envolvidos no processo educacional passou a ser a referência das instituições, substituindo
o conjunto de normas e regulamentações que davam pouca margem a projetos inovadores e criativos por parte dos integrantes da comunidade escolar.
Evidentemente, a autonomia das escolas não exclui observar rigorosamente o preconizado da Lei Nº 9.394/96, notadamente o estabelecido para os processos de avaliação.
Essas mudanças permitiram a formulação de políticas públicas importantes para o enfrentamento das principais questões educacionais. O surgimento das
políticas de combate à reprovação e exclusão, em especial a progressão continuada,
são avanços conquistados.
No que diz respeito ao enfrentamento da retenção, um dos objetivos da
Deliberação nº 11/96, a LDB trouxe instrumentos importantes para as redes, instituições educacionais e estudantes, tais como a classificação e reclassificação de alunos,
as formas parciais de progressão, aceleração de estudos, organização em ciclos. Importante também ressaltar que, sendo o projeto pedagógico a regra da escola, as famílias
e os estudantes, no caso da rede privada, têm liberdade de escolher a proposta mais
próxima dos seus valores e mudar de escola se ela não atender suas expectativas.
Como se trata de uma mudança de cultura na forma de organizar o sistema, ela não se deu de forma imediata e total.
Ainda hoje existem normas vigentes que mantém o espírito de leis revogadas, e não somente na formulação da norma, mas em sua aplicação – inúmeras vezes
percebemos a herança dessa tradição regulamentadora e ainda encontramos dificuldade de superar resquícios desses procedimentos na prática cotidiana.
É preciso compreender esse processo e respeitar seu tempo, pois, como
dizia Guimarães Rosa, “só aos poucos o escuro se faz claro”.
Esta nova deliberação proposta parte do pressuposto de que o processo
de aprendizagem se dá na unidade escolar e que ninguém melhor do que a escola sabe
das necessidades e dificuldades de seus estudantes. Cabe às Diretorias de Ensino e ao
Conselho Estadual de Educação fornecer as condições para que esse trabalho possa ser
feito da melhor maneira possível, garantindo que a escola cumpra seu projeto e seu
papel social.
A norma se refere a toda a educação básica onde a avaliação final tenha
reflexo na retenção de estudantes. A partir dela, os pedidos de reconsideração de decisões terão como referência o Regimento da Instituição, no caso das escolas da rede
priva da, e as regras elaboradas pela Secretaria da Educação, para as escolas da rede
estadual e para as redes municipais que optaram por integrar o sistema estadual de
ensino. Os recursos serão apreciados somente para os casos de descumprimento das
normas regimentais aprovadas ou discriminação aos estudantes.
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Questões operacionais relativas a prazos e encaminhamentos, em períodos de recesso, deverão ter sua previsão regimental, de tal forma que se tornem viáveis
para o atendimento das famílias dos estudantes e as necessidades das escolas e redes.
Nesse sentido, cabe às instituições e às redes adequarem seus Regimentos à nova norma, se julgarem necessário.
2. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, apresento o anexo Projeto de Deliberação que será
submetido ao Plenário do Conselho Estadual de Educação.
São Paulo, 17 de abril de 2013.
a) Consº Francisco José Carbonari - Relator
3. DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica adota como seu Parecer, o Voto do Relator.
Presentes os Conselheiros: Antônio Carlos das Neves, Arthur Fonseca Filho, Francisco José Carbonari, Márcio Cardim, Mauro de Salles Aguiar e Walter Vicioni
Gonçalves.
Sala da Câmara de Educação Básica, em 17 de abril de 2013. a) Cons.º
Mauro de Salles Aguiar em exercício da Presidência nos termos do artigo 13 § 3º do
Regimento do CEE
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a presente Indicação.
O Cons.º João Palma Filho votou favoravelmente, nos termos de sua Declaração de Voto. Sala “Carlos Pasquale”, em 15 de maio de 2013.
Consª. Guiomar Namo de Mello - Presidente
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto favoravelmente, com a observação de que na elaboração do regimento, as Instituições de Ensino deverão observar o que estabelecem as Diretrizes
Curriculares para o Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, bem como as normas
emanadas para o Sistema Estadual de Ensino
São Paulo, 15 de maio de 2013.
Consº João Cardoso Palma Filho
______
NOTAS:
A Lei nº 9.394/96 encontra-se à pág. 52 do vol. 22/23 na Col. de Leg. Fed. de Ens.
Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 10.403/71 à pág. 450 do vol. 2;
Deliberação CEE nº 11/96 à pág. 137 do vol. XLII.
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PARECER CEE Nº 72/2013 - CEB - Aprovado em 27.2.2013
ASSUNTO: Consulta sobre obrigatoriedade de constar aulas de Arte em todos os anos
do ensino fundamental
INTERESSADO: COLÉGIO SÃO JOSÉ/SANTOS
RELATOR: Consº Arthur Fonseca Filho
PROCESSO CEE 0263/2011
CONSELHO PLENO
1. RELATÓRIO
1.1 HISTÓRICO
Trata-se de consulta a este Colegiado formulada pela direção do Colégio
São José, do Município de Santos, através do Ofício 85/11.
O expediente foi aqui protocolado em 03-11-2011 e recebido pela Assistente Técnica em 07-11-2011.
Em 18-11-2011, o expediente foi enviado à Diretoria de Ensino Região de
Santos para que aquele órgão de supervisão se manifestasse nos termos da Resolução
SE 76/2010, em especial quanto à homologação de quadros curriculares relativos ao
ano letivo de 2011, ano em curso, à época do questionamento.
1.2 APRECIAÇÃO
A Diretoria de Ensino Região Santos manifesta entendimento no sentido
de que a LDB, alterada pela Lei 12.287/10 no artigo 26 §2º dispõe sobre a obrigatoriedade do componente curricular Arte nos diversos níveis da educação básica. De fato,
esse dispositivo legal está explícito na legislação avocada:
- A Lei 9.394, de 20-12-1996, dispõe:
“Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma
base nacional comum.. a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e
locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela.
§1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo
físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil.
§2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis (g.n.) da educação básica,
de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. (Redação dada pela Lei nº
12.287, de 2010).”
A Indicação CEE 9/97, que acompanha a Deliberação CEE 10/97 e estabelece normas para elaboração de Regimento das escolas no Estado de São Paulo, analisa no item 2.9 a respeito de Matérias Obrigatórias: “Artes será componente obrigatório dos diversos níveis do Ensino Básico, isto é, Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio. Não há obrigatoriedade de o componente ser incluído
em todas as séries, mas não deve faltar em nenhum dos níveis (g.n.)Sua incidência,
maior ou menor, deve estar de acordo com a proposta pedagógica da escola: esse
componente poderá ser ministrado com organização diversa do bloco seriado, se
este for adotado”.
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A Indicação CEE 77/2008, que acompanha a Deliberação CEE 77/2008,
que estabelece orientações para organização e distribuição dos componentes do ensino fundamental e médio do sistema de ensino do Estado de São Paulo, dispõe:
“O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis (g.n.)da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos”;
“A Matriz Curricular deve ser uma representação da Proposta Pedagógica. Assim, quem define a Matriz é a Proposta Pedagógica e não o contrário”;
“Atualmente, evita-se falar em ‘grade curricular’, pois essa expressão passa a idéia de que se pretende ‘aprisionar’ os conhecimentos escolares em sequências
rígidas, em caixas com cargas horárias semanais e anuais, sem levar em consideração
as aprendizagens efetivas que se pretende desenvolver... Porém, quando é a Proposta
Pedagógica que fundamenta e organiza a Matriz Curricular, é possível vislumbrar as
inúmeras alternativas de gestão do ensino e da aprendizagem referendadas pela LDB.
Além dos exemplos citados anteriormente, podemos enumerar outras
possibilidades, muitas das quais já são utilizadas por algumas escolas, tais como:
-alternância de componentes curriculares ao longo do semestre ou ano
letivo;
-blocos trimestrais ou semestrais de componentes curriculares, organizados por grupos seriados ou não, dependendo da proposta pedagógica;
- uso de espaço alternativo não limitado ao espaço da sala de aula;
- alternância dos tempos escolares com diferentes formas de distribuição
de aulas pelas semanas, semestres ou ano letivo ou ainda por meio de blocos alternados, trimestrais, semestrais ou anuais”.
A Resolução CNE/CEB 4/2010, que define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica não caminha em direção oposta ao disposto nas
Indicações supracitadas. Ao contrário, reafirma as convicções deste Colegiado.
Por todo o exposto, somos pela conclusão a seguir enunciada.
2. CONCLUSÃO
Tal como corretamente exposto na Indicação CEE 09/1997, não há impedimento à organização curricular apresentada pela consulente, traduzida na matriz curricular, sugerida às fls. 05, sobre o componente curricular Arte. A proposta pedagógica
a ser inserida preferencialmente no plano escolar, contudo, deve garantir o cumprimento da legislação e explicitar inequivocamente a forma de tratamento didático pedagógico dos conteúdos programáticos ou disciplinas que orientam as aprendizagens
básicas e obrigatórias em cada etapa do ensino.
Encaminhe-se cópias ao Colégio São José, de Santos, à Diretoria de Ensino Região Santos, à Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional - CIMA e à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB.
São Paulo, 15.02.2013.
a) Cons.º Arthur Fonseca Filho - Relator
3. DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica adota como seu Parecer, o Voto do Relator.
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Presentes os Conselheiros: Antônio Carlos das Neves, Arthur Fonseca
Filho, Francisco José Carbonari, Hubert Alquéres, Márcio Cardim, Maria Lúcia Franco
Montoro Jens, Mauro de Salles Aguiar e Walter Vicioni Gonçalves.
Sala da Câmara de Educação Básica, em 20-02-2013.
a) Conso.° Hubert Alquéres - Presidente da CEB
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da Câmara de Educação Superior, nos termos do Voto do Relator.
Sala “Carlos Pasquale”, em 27-02-2013.
Consª. Guiomar Namo de Mello - Presidente

_____
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 12.287/10 à pág. 34 do vol. 37;
Resolução CNE/CEB nº 4/10 à pág. 132 do vol. 37.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Deliberação CEE nº 10/97 à pág. 155 do vol. XLIV;
Deliberação CEE nº 77/08 à pág. 239 do vol. LXVI;
Indicação CEE nº 9/97 à pág. 156 do vol. XLIV;
Indicação CEE nº 77/08 à pág. 240 do vol. LXVI.

PARECER CEE Nº 85/2013 – CES – Aprovado em 6.3.2013
ASSUNTO: Consulta sobre o direito de assumir cargo efetivo na disciplina de Ciências
Físicas e Biológicas
INTERESSADA: Sue Ane Maini Meirelles
RELATOR: Cons.º Angelo Luiz Cortelazzo
PROCESSO CEE Nº 027/2013
CONSELHO PLENO
1. RELATÓRIO
1.1 HISTÓRICO
Sue Ane Maini Meirelles, professora, RG nº M-5.770.560-SSP/MG, pelo
expediente protocolado em 29/01/2013, dirige consulta a este Conselho sobre seu direito de assumir o cargo de professor efetivo na disciplina de Ciências Físicas e Biológicas, expondo o que segue: aprovada, no ano de 2009, em Concurso Público da
Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, para provimento do cargo de Professor
de Educação Básica II na disciplina Ciências Físicas e Biológicas, em 2012, após escolha e nomeação, na EE Profª. Maria Helena Sikorski Cerqueira César, no Município de
Piedade, da Diretoria de Ensino de Votorantin, teve sua posse negada pela Diretoria
de Ensino da Unidade sob alegação de que não possui a habilitação necessária para
provimento do referido cargo (fls. 02 e 12).
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A Professora requerente é portadora do Diploma de Bacharel em Ciências Biológicas, pela Universidade de Taubaté, em 1998 (fls. 05).
Em 2007, concluiu o Programa Especial de Formação Pedagógica em
Biologia, equivalente à Licenciatura Plena – nos termos da Resolução CNE nº 02, de
26/06/1997, no Centro Universitário Claretiano de Batatais/SP, reconhecido pela Portaria nº 409, de 15 de maio de 2007 (fls. 09 e 18).
1.2 APRECIAÇÃO
Os autos foram analisados, inicialmente, pela Assistência Técnica do Conselho que elaborou Informação a respeito (fls. 24-26).
No caso em tela, a Interessada concluiu o Bacharelado em Ciências Biológicas e realizou o Programa Especial de Formação Pedagógica em Biologia e, portanto,
não há sequer o problema de diferença na nomenclatura da formação alcançada com
os dois cursos.
A esse respeito, um caso análogo ao da Interessada foi analisado pelo
Parecer CEE nº 344/2008, da lavra do Ilustre Cons.º João Cardoso Palma Filho, referente à consulta de um determinado interessado sobre o direito de assumir cargo efetivo
ou aulas em caráter temporário na disciplina de Ciências Físicas e Biológicas, sendo
portador de diploma de Licenciatura Plena em Biologia, que passamos a transcrever
(fls. 20 a 22):
“O Conselheiro Relator analisou o histórico escolar do interessado, que
cursou a Licenciatura em Biologia no Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio,
de Itu/SP, e em resposta à primeira pergunta formulada se o Curso de Licenciatura em
Biologia, por ele cursado, era equivalente a um Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, concluiu tratar-se de curso equivalente.
Finalmente, o próprio Conselho Estadual de Educação reconheceu o direito
dos portadores de diploma de Licenciatura em Biologia de ministrar aulas na disciplina de
Ciências Físicas e Biológicas ao rever a Indicação CEE nº 53/2005, que dispôs sobre a qualificação necessária para ministrar aulas das disciplinas do currículo da educação básica,
editando a Indicação CEE nº 103/2010, para nela incluir as alíneas ‘d’ e ‘e’ ampliando o
direito de lecionar a disciplina Ciências Físicas e Biológicas no Ensino Fundamental – Ciclo
II (séries finais) e Ensino Médio aos portadores de diploma de licenciado em Biologia”.
2. CONCLUSÃO
2.1. Nos termos deste Parecer, a Requerente está habilitada a exercer o
cargo efetivo como Professor de Educação Básica II, na disciplina de Ciências Físicas e
Biológicas.
2.2, Encaminhe-se cópia do Parecer ao Exmo. Sr. Secretário de Estado da
Educação, com a sugestão de que os Órgãos competentes da Secretaria sejam orientados no sentido de evitar ocorrências deste tipo.
2.3. Ficam estendidos os efeitos deste Parecer a todos os professores
que se encontram na mesma situação da Requerente, evitando assim novas consultas
a este Órgão e consequente prejuízo à imediata possibilidade de assumir cargo efetivo
e iniciar o exercício do magistério.
São Paulo, 28 de fevereiro de 2013.
a) Cons.º Angelo Luiz Cortelazzo - Relator
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3. DECISÃO DA CÂMARA
do Relator.

A CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR adota, como seu Parecer, o Voto

Presentes os Conselheiros: Angelo Luiz Cortelazzo, Antonio Celso Pasquini, Décio Lencioni Machado, João Cardoso Palma Filho, João Grandino Rodas, Marcos
Antonio Monteiro, Maria Cristina Barbosa Storopoli, Milton Linhares, Severiano Garcia
Neto, Roque Theóphilo Júnior e Rose Neubauer
Sala da Câmara de Educação Superior, em 06 de março de 2013.
Consª Rose Neubauer - Vice-Presidente
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da Câmara de Educação Superior, nos termos do Voto do Relator.
Sala “Carlos Pasquale”, em 06 de março de 2013.
Consª. Guiomar Namo de Mello - Presidente
_____
NOTAS:
A Resolução CNE/CP nº 2/97 encontra-se à pág. 93 do vol. 24 da Col. de Leg. Fed. de
Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Indicação CEE nº 53/05 à pág. 253 do vol. LX;
Parecer CEE nº 344/08 à pág. 289 do vol. LXV.

PARECER CEE Nº 86/2013 – CEB – Aprovado em 6.3.2013
ASSUNTO: Equivalência de estudos nos termos da Deliberação CEE nº 21/01
INTERESSADA: Neiva Barbosa de Lima
RELATOR: Cons.º Walter Vicioni Gonçalves
PROT. DER/RPT 503099/0073/2012
CONSELHO PLENO
RELATÓRIO
1.1 HISTÓRICO
Trata-se de pedido de equivalência de estudos do ensino médio, feito por
Neiva Barbosa de Lima.
A Interessada, nascida em 09/01/1961, solicita que o Diploma expedido
pela Escola Secundária com 3º Ciclo do Ensino Básico Poeta Al Berto, situada em Sines,
Portugal, seja considerado equivalente à conclusão do ensino médio, para fins de prosseguimento de estudos no Brasil.
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Informa que cursou até o 7º ano do ensino fundamental no Brasil; mudou para Portugal e interrompeu os estudos. Em 2012, ainda residente em Portugal,
resolveu se inscrever no programa de Educação e Formação de Jovens e Adultos, na
modalidade denominada Sistema de Reconhecimento, Validação e Certificação de
Competências – RVCC, que consiste em uma avaliação levada a efeito por uma banca
examinadora, denominada júri, que, após ouvir seu relato e com base em metodologia
própria, conferiu-lhe o Diploma do ensino secundário que, no sistema brasileiro, equivaleria ao médio. Recebeu, ainda, um Certificado de Qualificações.
A Diretoria de Ensino Região de Ribeirão Preto, onde foi solicitada a equivalência, em face da natureza inédita da documentação apresentada, se sentiu insegura para decidir e enviou o expediente a este Colegiado.
1.2 APRECIAÇÃO
A vida escolar da Interessada, como se percebe, não foi regular, no sentido stricto. A Deliberação CEE nº 21/01, que dispõe sobre a matéria no sistema de ensino do Estado de São Paulo, estabelece que, para declarar a equivalência de estudos em
nível de conclusão, a Diretoria de Ensino levará em conta a análise da escolaridade do
aluno e os seus direitos no país de origem, comparando-a com as exigências do sistema
de ensino brasileiro.
A Assistência Técnica do Colegiado realizou uma pesquisa sobre a estrutura e o funcionamento do sistema de ensino de Portugal, no site do Ministério da
Educação e no Gabinete de Estatística e Planejamento da Educação, além de outros
no Instituto do Emprego e Formação Profissional e na Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, que vale a pena reproduzir em seus aspectos principais.
Em Portugal, “(...) o ensino básico corresponde à escolaridade obrigatória; tem a duração de nove anos, dos 6 aos 15 anos de idade, e organiza-se em três
ciclos sequenciais”. “(...) Aos alunos que completam com sucesso o 3.º ciclo é atribuído
o diploma do ensino básico”. No sistema de ensino brasileiro equivale ao ensino fundamental.
O ensino secundário tem a duração de três anos e sua conclusão dá direito ao prosseguimento de estudos no ensino superior e corresponde ao ensino médio,
no sistema brasileiro.
Aqueles que não concluíram seus estudos na idade apropriada são encaminhados para o que se denomina de Educação e Formação de Jovens e Adultos, “(...)
que oferece uma segunda oportunidade a indivíduos que abandonaram a escola precocemente ou que estão em risco de a abandonar  bem como àqueles que não tiveram
oportunidade de a frequentar quando jovens e, ainda, aos que procuram a escola por
questões de natureza profissional ou valorização pessoal, numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida”.
O processo de certificação de competências, “é desenvolvido ao longo
de um conjunto de sessões durante as quais os candidatos são apoiados por técnicos
e formadores na identificação e reconhecimento das respectivas competências escolares, na recolha de evidências que as comprovem ou na respectiva demonstração.
Caso se verifique que os candidatos têm competências em falta serão desenvolvidas
formações de curta duração ajustadas às necessidades dos adultos. O processo culmina
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com a apresentação do candidato perante um júri que valida as competências detidas
e formaliza a certificação escolar”. (g.n.).
“As diferentes modalidades de Educação e Formação de Jovens e Adultos
permitem adquirir uma certificação escolar e/ou uma qualificação profissional, bem
como o prosseguimento de estudos de nível pós-secundário não superior ou o ensino
superior”. Uma dessas modalidades é o Sistema de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências – RVCC.
“(...) o RVCC desenvolve-se (...) com o apoio de profissionais especializados e devidamente preparados. Estes processos baseiam-se, respectivamente, para o
nível básico e secundário no Referencial de Competências-Chave de Educação e Formação de Adultos (nível básico) e Referencial de Competências-Chave para a Educação e
Formação de Adultos (nível secundário) e (...) está organizado em três eixos fundamentais: reconhecimento de competências, validação de competências e certificação de
competências. (...) Todos os adultos que concluam processos de RVCC de nível secundário podem aceder ao ensino superior (...)”.
Os conhecimentos obtidos tanto pelos meios formais como informais
são certificados com base no que se denomina Sistema Nacional de Qualificações, que
reconhece os resultados de aprendizagem independente da forma como foram obtidos. Para que isso seja possível o sistema adota um Quadro Nacional de Qualificações,
que abrange todos os níveis de ensino e serve de parâmetro para avaliar quais competências os candidatos possuem e em qual nível elas podem ser enquadradas.
O quadro se estrutura em oito níveis - o último corresponde ao doutorado - e são definidos por um conjunto de descritores que especificam as competências
correspondentes. No quadro a seguir, estão reproduzidos os três primeiros níveis, pertinentes ao presente caso.
I – Descritores dos Níveis do Quadro Nacional de Qualificações
Níveis de
qualificação

Nível 1
Nível 2

Conhecimentos

Aptidões

Atitudes

Conhecimentos gerais
básicos

Aptidões básicas
necessárias à
realização de tarefas
simples

Trabalhar ou estudar
sob supervisão
direta num contexto
estruturado.

Conhecimentos
factuais básicos numa
área de trabalho ou
estudo

Aptidões cognitivas
e práticas básicas
necessárias para
a aplicação da
informação adequada
à realização de tarefas
e à resolução de
problemas correntes
por meio de regras e
instrumentos simples.

Trabalhar ou estudar
sob supervisão, com
um certo grau de
autonomia
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Níveis de
qualificação

Conhecimentos

Aptidões

Atitudes

Nível 3

Conhecimentos de
fatos, princípios,
processos e conceitos
gerais numa área
de estudo ou de
trabalho.

Uma gama de
aptidões cognitivas e
práticas necessárias
para a realização de
tarefas e a resolução
de problemas
através da seleção e
aplicação de métodos,
instrumentos,
materiais e
informações básicas.

Assumir
responsabilidades
para executar
tarefas numa área
de estudo ou de
trabalho. Adaptar o
seu comportamento
às circunstâncias para
fins da resolução de
problemas.

Cabe destacar ainda, os conceitos adotados de conhecimento, aptidão e
atitude dos descritores referidos:
“Conhecimento - o acervo de fatos, princípios, teorias e práticas relacionadas com um domínio de estudos ou de atividade profissional”.
“Aptidão - a capacidade de aplicar o conhecimento e utilizar os recursos
adquiridos para concluir tarefas e solucionar problemas - pode ser cognitiva (utilização
de pensamento lógico, intuitivo e criativo) e prática (implicando destreza manual e o
recurso a métodos, materiais, ferramentas e instrumentos)”.
“Atitude - a capacidade para desenvolver tarefas e resolver problemas
de maior ou menor grau de complexidade e com diferentes graus de autonomia e responsabilidade”.
A correspondência entre os níveis de ensino e as qualificações pode ser
verificada no quadro a seguir.
II - Quadro Nacional de Qualificações
Níveis

Qualificações

1

2.º ciclo do ensino básico

2

3.º ciclo do ensino básico

3

Ensino secundário vocacionado para prosseguimento de estudos de
nível superior

O 2.º ciclo corresponde ao 6.º ano do ensino fundamental no Brasil, o
3.º ciclo ao final e o ensino secundário, com direito ao prosseguimento de estudos,
equivale ao ensino médio.
O nível 3 corresponde ao que a banca examinadora concluiu que a interessada possuía.
Com base no exposto é possível verificar que o Diploma obtido, assim
como o Certificado de Qualificações, conferiu à interessada o nível 3 de qualificação,
identificado como “ensino secundário vocacionado para prosseguimento de estudos
de nível superior”, que equivale no Brasil ao ensino médio.  
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Ressalte-se que, em casos assemelhados, este Colegiado tem apontado
como solução a autorização para que o aluno seja submetido a exames em estabelecimentos de ensino, permitindo-se, assim, a regularização de sua vida escolar. Atualmente, em virtude da legislação em vigor, referidos exames poderiam ser substituídos, por
exemplo, pelo ENCCEJA ou pelo ENEM.
No caso em tela, no entanto, é preciso ressaltar que a Interessada já
foi submetida a um processo idôneo de certificação, dentro das regras do sistema de
ensino português e obteve êxito, ainda que sua trajetória escolar tenha sido atípica,
podendo-se considerar, em caráter excepcional, a sua certificação válida no sistema de
ensino brasileiro.
2. CONCLUSÃO
2.1 Nos termos deste Parecer defere-se, em caráter excepcional, o pedido de Neiva Barbosa de Lima, para que o Diploma expedido pela Escola Secundária
com 3º Ciclo do Ensino Básico Poeta Al Berto, situada em Sines, Portugal, seja considerado equivalente ao certificado de conclusão de ensino médio, para fins de prosseguimento de estudos no Brasil.
2.2 Envie-se cópia deste Parecer à Diretoria de Ensino Região de Ribeirão
Preto, que deve tomar as providências necessárias visando à regularização da vida escolar da Interessada.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2013.
a) Cons.º Walter Vicioni Gonçalves - Relator
3. DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica adota como seu Parecer, o Voto do Relator.
Presentes os Conselheiros: Antônio Carlos das Neves, Francisco José Carbonari, Hubert Alquéres, Márcio Cardim, Maria Lúcia Franco Montoro Jens, Mauro de
Salles Aguiar Suzana Guimarães Trípoli e Walter Vicioni Gonçalves.
Sala da Câmara de Educação Básica, em 27 de fevereiro de 2013.
a) Cons.º Hubert Alquéres- Presidente da CEB
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da Câmara de Educação Básica, nos termos do Voto do Relator.
Sala “Carlos Pasquale”, em 06 de março de 2013.
Consª. Guiomar Namo de Mello - Presidente

_____
NOTA:
A Deliberação CEE nº 21/01 encontra-se à pág. 194 do vol. LII.
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PARECER CEE Nº 87/2013 – CEB – APROVADO EM 06/03/2013
ASSUNTO: Consulta sobre a Deliberação CEE nº 82/2009
INTERESSADA: Diretoria de Ensino Região de Sorocaba
RELATOR: Cons.º Mauro de Salles Aguiar
PROCESSO CEE 277/12
CONSELHO PLENO
1. RELATÓRIO
Trata-se de consulta encaminhada pela Diretoria de Ensino Região de Sorocaba a partir do seguinte caso:
No primeiro semestre de 2011, o aluno Júnior Corrêa Brisola Leme matriculou-se no Ensino Médio da Escola Integração, na modalidade Educação de Jovens
e Adultos.
A Unidade Escolar no mesmo semestre do ano do ingresso (2011) reclassificou o aluno para o 2º ano do Ensino Médio, na modalidade de Educação de
Jovens e Adultos, com fundamento no artigo 23, § 1º da LDB e no artigo 72, inciso III,
do Regimento Escolar.
No segundo semestre de 2011, o aluno pediu transferência para o Colégio Apollo, onde concluiu o Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, sendo certificado.
A equipe de supervisores de ensino da Diretoria de Ensino de Sorocaba
constatou que a carga horária cumprida pelo aluno foi inferior àquela estabelecida pelo
artigo 7º da Deliberação CEE nº 82/2009. Diante deste fato o Dirigente Regional de Ensino encaminhou a este Colegiado os questionamentos abaixo indicados:
A reclassificação realizada pela Escola Integração pode ser considerada
legal, tendo-se em vista que está amparada pelo artigo 23, § 1º, da Lei Ordinária Nacional nº 9394, de 20/12/1996, e pelo artigo 72, inciso III de seu Regimento Escolar?
A carga horária de 1.200 horas prevista no caput do artigo 7º, da Deliberação CEE nº 82, de 18/02/2009, poderá ser reduzida para 800 horas, com fundamento
na reclassificação do aluno?
A antinomia jurídica aparente entre a norma geral, nacional e legal (art.
23, § 1º, da LDBEN), e a norma específica, estadual e infralegal (art. 7º da Deliberação
CEE nº 82/2009), deve ser resolvida pelo critério da especialidade, pelo critério cronológico ou pelo critério hierárquico?
Se a antinomia jurídica aparente for resolvida pelo critério da especialidade, poderia uma norma infralegal limitar a aplicação do instituto jurídico-educacional da reclassificação e com isso, restringir os direitos educacionais dos alunos?
Na hipótese de se entender que é possível a fixação de um quantum temporal mínimo por norma infralegal, poderia o aluno ser prejudicado pela interpretação
equivocada da legislação educacional por parte da Instituição de Ensino Particular?
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O Certificado de Conclusão do Ensino Médio expedido pela segunda Unidade Escolar (Colégio Apollo) poderia ser considerado, juridicamente, válido e eficaz,
mesmo que possua carga horária inferior ao estabelecido no citado normativo infralegal?
Certificado de Conclusão do Ensino Médio do referido aluno poderia ser
validado pela Supervisão de Ensino da Diretoria de Ensino Região de Sorocaba, no
sistema “Gestão Dinâmica de Administração Escolar – GDAE?
O aluno deverá se compelido a realizar Exames Supletivos?
A Educação para Jovens e Adultos (EJA) é uma forma de ensino, que tem
como objetivo desenvolver o ensino fundamental e médio com qualidade, para as pessoas que não possuem idade escolar e oportunidade.
A Constituição Federal de 1988 dedicou um capítulo inteiro à Educação,
Cultura e Desporto, visando entre outros objetivos, a erradicação do analfabetismo, a
universalização do atendimento escolar, a melhoria na qualidade de ensino, a formação para o trabalho, e promoção humanística científica e tecnológica do país.
A Carta Magna colocou a Educação como garantia fundamental e, como
um dos primeiros direitos sociais significando importantes avanços, posto que determinou que o ensino fundamental, obrigatório e gratuito, passasse a ser garantia constitucional também para os que a ele não tiveram acesso na idade apropriada.
De acordo com o artigo 208 da Constituição Federal, a Educação passou
a ser direito de todos independente de idade, e nas disposições transitórias, são definidas metas e recursos orçamentários para a erradicação do analfabetismo. O legislador
constituinte colocou a educação de jovens e adultos no mesmo patamar da educação
infantil, ensino fundamental e médio.

garantia de:

Assim dispôs:
“Art. 208  O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a

I - ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive sua
oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria”.
Nesse contexto, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN nº 9394/96, promulgou-se a primeira referência sobre a EJA
no Título III, artigos 4º e 5º, trazendo um significativo ganho à educação de adultos,
institucionalizando esta modalidade de ensino.
Embora o ideal fosse que todas as crianças ingressassem no ensino fundamental aos seis anos de idade passassem pelo ensino médio e daí prosseguissem
até a universidade, a realidade brasileira mostra que muitos iniciam seus estudos com
idade mais avançada e muitas vezes sua permanência nas salas de aula não encontra
estímulo.
Como essa realidade não passou despercebida do legislador, a citada Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional disciplinou nos artigos 37 e 38, abaixo reproduzidos, a educação de jovens e adultos como uma outra possibilidade de acesso
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ao direito à educação escolar sob uma nova concepção, sob um modelo pedagógico
próprio:
“Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não
tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade
própria.
§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos
adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.
§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do
trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si.
Art. 38 Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que
compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento
de estudos em caráter regular.
§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:
I – no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de
quinze anos;
II – no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito
anos.
§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por
meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames”.
Ainda de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, essa matéria deve ser discutida e regulamentada
pelos sistemas de ensino cuja competência está explícita no artigo 10 da supracitada
lei que assim determina:
“Artigo 10 – Os Estados incumbir-se-ão de:
I – organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos
seus sistemas de ensino;
II – definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino
fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em
cada uma dessas esferas do Poder Público;
III – elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância
com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas
ações e as dos seus Municípios;
IV – autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu
sistema de ensino;
V – baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;
VI – assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino
médio.
VII – assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual.
Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão competências referentes aos Estados e aos Municípios”.
A partir do contido no art. 10, V da LDB, o Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo, órgão normativo, deliberativo e consultivo do sistema
de ensino do Estado de São Paulo, criado pela Lei nº 10.403, de 6 de julho de 1971,
que dentre as competências estabelecidas na legislação federal e estadual, diante das
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necessidades próprias do seu sistema, estabeleceu nas Deliberações nºs 17/97,09/00,
82/09, 90/09, 91/09, 96/10, 97/10, 104/11 e 114/12 os critérios a serem observados
pelas instituições de ensino situadas no Estado de São Paulo, para a educação de jovens
e adultos.
A reclassificação de alunos está disciplinada na Lei nº 9394/96, conforme
dispõe o artigo 23:
“Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados,
com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar.
§ 1º A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de
transferências entre estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base
as normas curriculares gerais”.
Os artigos 7º e 8º da Deliberação CEE 82/2009 determinam:
“Artigo 7º Os cursos que correspondem aos três anos do Ensino Médio
devem ser organizados de forma a atender ao mínimo de 18 (dezoito) meses de integralização e 1200 horas de efetivo trabalho escolar exigindo-se do aluno a idade mínima de
18 (dezoito)anos completos para seu início.
Artigo 8º Os alunos com estudos realizados em tempo inferior de integralização ao estabelecido nos artigos 6º e 7º devem necessariamente submeter-se aos
Exames organizados e/ou administrados pela Secretaria de Estado da Educação para
receber certificação”.
A Reclassificação do aluno no Ensino Médio, na modalidade Educação
de Jovens e Adultos, é perfeitamente legal desde que prevista no Regimento Escolar
da Instituição.
Nesse caso, necessariamente, o aluno fará o curso com uma carga horária menor à prevista no artigo 7º da Deliberação 82/09. O artigo 8º da mesma Deliberação obriga os alunos com estudos realizados em tempo inferior de integralização a
submeter-se aos exames organizados e/ou administrados pela Secretaria de Estado da
Educação para receber a certificação.
2. CONCLUSÃO
Responda-se à Consulta da Diretoria de Ensino Região de Sorocaba, que
o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, expedido pela Unidade Escolar, não é
válido.

Sorocaba, à C

O aluno deverá submeter-se aos exames oficiais certificadores.
Encaminhe-se cópia do presente Parecer à Diretoria de Ensino Região de

oordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB e à Coordenadoria
de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional - CIMA.
São Paulo, 20 de Fevereiro de 2013.
a) Cons.º Mauro de Salles Aguiar - Relator

191

11852 miolo.indd 191

9/4/2014 21:34:57

3. DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica adota como seu Parecer, o Voto do Relator.
Presentes os Conselheiros: Antônio Carlos das Neves, Francisco José Carbonari, Hubert Alquéres, Márcio Cardim, Maria Lúcia Franco Montoro Jens, Mauro de
Salles Aguiar, Suzana Guimarães Trípoli e Walter Vicioni Gonçalves.
Sala da Câmara de Educação Básica, em 27 de fevereiro de 2013.
a) Cons.º Hubert Alquéres - Presidente da CEB
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da Câmara de Educação Básica, nos termos do Voto do Relator.
Sala “Carlos Pasquale”, em 06 de março de 2013.
Consª. Guiomar Namo de Mello - Presidente
_____
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 10.403/71 à pág. 450 do vol. 2;
Deliberação CEE nº 17/97 à pág. 180 do vol. XLIV;
Deliberação CEE nº 9/00 à pág. 165 do vol. LI;
Deliberação CEE nº 82/09 à pág. 228 do vol. LXVII;
Deliberação CEE nº 90/09 à pág. 293 do vol. LXVIII;
Deliberação CEE nº 91/09 à pág. 294 do vol. LXVIII;
Deliberação CEE nº 96/10 à pág. 205 do vol. LXIX;
Deliberação CEE nº 97/10 à pág. 207 do vol. LXIX;
Deliberação CEE nº 104/11 à pág. 139 do vol. LXXI;
Deliberação CEE nº 114/12 à pág.159 do vol. LXXIV.

PARECER CEE Nº 97/2013 – CEB – APROVADO EM 13/3/2013
ASSUNTO: Aplicabilidade do Parecer CNE/CEB nº 03/2013
INTERESSADO: Conselho Estadual de Educação
RELATOR: Cons.º Arthur Fonseca Filho
PROCESSO CEE 67/2013
CONSELHO PLENO
1. RELATÓRIO
1.1 A Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação
aprovou, em 20/02/2013, o Parecer nº 03/2013 (ainda não homologado), e que trata
do seguinte assunto: “Consulta sobre a autonomia de instituições privadas de Educação Superior para oferta de cursos técnicos de nível médio”.
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1.2 O referido Parecer, após retratar o percurso traçado pela Medida
Provisória 593/2012, que alterou a Lei nº 12.513/2011 (Institui o Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC), acabou por concluir o seguinte
Voto:
“À vista do exposto, nos termos deste Parecer, considera-se a proposta
apresentada pela SETEC/MEC em condições de se autorizar as instituições de Educação
Superior para a oferta de cursos técnicos de nível médio e no âmbito dos respectivos
itinerários formativos, obedecidas as Diretrizes Curriculares Nacionais instituídas pela
Resolução CNE/CEB nº 6/2012, com base no Parecer CNE/CEB nº 11/2012 (Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio), desde que
essas instituições de Educação Superior sejam devidamente habilitadas pelo Ministério
da Educação, nos termos do art. 6º-A da Lei nº 12.513/2011, com a redação dada pela
Medida Provisória nº 593/2012, que possuam Índice Geral de Cursos Avaliados (IGC) da
instituição igual ou superior a 3 (três) e que atuem em cursos de graduação do mesmo
eixo tecnológico ou área do curso ofertado como técnico de nível médio e respectivos
itinerários formativos. A SETEC/MEC, em regime de colaboração com as instituições
de Educação Profissional e Tecnológica do sistema federal de ensino e dos sistemas
estaduais de ensino, deverá avaliar a qualidade dos cursos ofertados e programas desenvolvidos, nos termos do art. 39 da Resolução CNE/CEB nº 6/2012”.
1.3 É absolutamente curial que:
1.3.1 cabe aos Estados a responsabilidade pela autorização, reconhecimento, credenciamento, supervisão e avaliação do seu sistema de ensino (art. 10 da
Lei nº 9394/96);
1.3.2 as instituições privadas que ministram Cursos Técnicos de Nível Médio, integram os sistemas estaduais de ensino (artigos 16 e 17 da Lei nº 9394/96).
1.4 Conforme determina a Deliberação CEE nº 101/2010, que Dispõe
sobre a aplicabilidade das normas de educação no sistema estadual e dá outras providências, O Conselho Pleno, ouvidas as suas Câmaras e Comissões, pronunciar-se-á,
independentemente de provocação, acerca da aplicabilidade, ao sistema estadual de
educação, de leis e decretos federais e demais normas emanadas dos órgãos vinculados ao Ministério da Educação (art. 1º).
1.5 Em atendimento a mencionada Deliberação CEE nº 101/2010, independente da homologação do mencionado Parecer CNE/CEB nº 03/2013, o Conselho
Estadual de Educação de São Paulo delibera:
2. CONCLUSÃO
2.1 Por ilegalidade o Parecer CNE/CEB 03/2013 não produz efeitos no
Sistema de Ensino do Estado de São Paulo.
2.2 Em consequência, são considerados livres quaisquer cursos sediados
no Estado de São Paulo, não autorizados nos termos das normas estaduais vigentes e
pelos órgãos competentes da Secretaria de Estado da Educação.
2.3 Eventuais diplomas não produzirão efeitos legais e não receberão validação correspondente do órgão próprio da Secretaria de Estado da Educação.
2.4 Remeta-se cópia deste Parecer ao Ministério da Educação e ao Conselho Nacional de Educação.
a) Cons.º Arthur Fonseca Filho - Relator
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3. DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica adota como seu Parecer, o Voto do Relator.
Presentes os Conselheiros: Antônio Carlos das Neves, Arthur Fonseca Filho, Francisco José Carbonari, Márcio Cardim, Maria Lúcia Franco Montoro Jens, Sérgio
Tiezzi Júnior, e Walter Vicioni Gonçalves.
Sala da Câmara de Educação Básica, em 13 de março de 2013.
a) Cons.º Francisco José Carbonari
Vice-Presidente no exercício da Presidência
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da Câmara de Educação Básica, nos termos do Voto do Relator.
O Conselheiro João Cardoso Palma Filho, absteve-se de votar.
Sala “Carlos Pasquale”, em 13 de março de 2013.
Consª. Guiomar Namo de Mello - Presidente
______
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Resolução CNE/CEB nº 6/12 à pág.194 do vol. 39;
Parecer CNE/CEB nº 11/12 à pág. 276 do vol. 39;
Parecer CNE/CEB nº 3/13 no volume 40.
A Deliberação CEE nº 101/10 encontra-se à pág. 139 do vol. LXX da Col. de Leg. Est. de
Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:

PARECER CEE Nº 126/2013 - CEB – Aprovado em 27.3.2013
ASSUNTO: Convalidação de Estudos
INTERESSADO: Colégio Saint Hilaire
RELATOR: Cons.º Walter Vicioni Gonçalves
PROCESSO DER/CTS Nº 264/0004/2011
CONSELHO PLENO
1. RELATÓRIO
1.1 HISTÓRICO
Cuidam os autos de solicitação de Convalidação de Estudos dirigida a
este Colegiado, por intermédio dos órgãos competentes da Secretaria de Estado da
Educação, solicitada pelo Colégio Saint Hilaire, jurisdicionado à Diretoria de Ensino Região Centro Sul.
A solicitação se refere à convalidação de estudos realizados por alunos
do 6º e do 9º ano do ensino fundamental e dos três anos do ensino médio, no período
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compreendido entre 26 de janeiro de 2010 a 19 de fevereiro de 2011, quando a escola
funcionou sem a devida autorização.
A Direção do Colégio Saint Hilaire alega, em correspondência datada de
24-11-2011, que “teve a raríssima oportunidade de iniciar o ano letivo de 2010 com
alunos provenientes de outra escola, a qual estava encerrando atividades em 2009.”
e que (...) para manter o emprego de funcionários e não perder os alunos que haviam
sido recomendados pela escola (...) iniciou o ano letivo, devido sua experiência no trato
com os alunos, guarda da documentação e demais atividades escolares”.
Argumenta, ainda, que: “(...) os prontuários dos alunos, a documentação
dos professores, diários de classe sempre estiveram em perfeita ordem para verificação” (...) “Todas as atividades escolares foram estudadas e planejadas por sua diretoria
e professores” (...) “Todas as disciplinas recomendadas para a Base Nacional Comum e
Parte Diversificada foram respeitadas e em número superior ao preconizado legalmente” (...) “Embora ainda não contasse com a autorização todos os atos foram feitos como
se assim fosse, preservando a continuidade escolar dos jovens”.   
Em 30-10-12, a Supervisão de Ensino relatou o seguinte:
“1) Em 22 de dezembro de 2009, a unidade escolar protocolou na Diretoria Regional a solicitação de autorização e funcionamento do Colégio. (...) a Comissão
de Supervisores solicitou adequações necessárias quanto a documentação apresentada e, quanto ao prédio do estabelecimento de ensino.
2) Após retorno do processo e segunda vistoria, a comissão apresentou
parecer desfavorável à autorização escolar, tendo em vista que a mesma não atendeu
aos preceitos mínimos exigidos pelas legislações pertinentes.
3) Nesse período, a Comissão observou que a Escola estava funcionando
sem autorização e sempre orientou sobre a ilegalidade do mesmo. ( ...) a Dirigente de
ensino solicitou que outros supervisores de ensino comparecessem à Unidade Escolar
para verificarem o funcionamento e lavrou boletins de ocorrência perante a constatação de seu funcionamento ilegal, cumprindo assim, o seu papel em consonância com
a legislação vigente.
4) Em dezembro de 2010 foi protocolado novamente o pedido de autorização de funcionamento do Colégio; a nova comissão constatou o atendimento aos
trâmites legais, analisou os documentos e realizou vistoria no prédio escolar e concluiu
que foram realizadas as  adequações, conforme solicitações anteriores”.
A Comissão de Supervisores deu Parecer favorável à autorização da referida Unidade Escolar e orientou sobre a necessidade de convalidar os estudos praticados pelos alunos.
Atualmente, o Colégio Saint Hilaire está autorizado a funcionar pela Diretoria de Ensino Região Centro Sul, por meio de Portaria, publicada no DOE de 19.2.2011.
A relação nominal dos alunos do ensino fundamental e médio, que tiveram seus atos
escolares praticados irregularmente no Colégio Saint Hilaire, entre 26 de janeiro de
2010 a 19 de fevereiro de 2011, encontra-se no Processo encaminhado.
1.2 APRECIAÇÃO
1.2.1 Convalidação dos atos escolares praticados pelos alunos, entre 26
de janeiro de 2010 a 19 de fevereiro de 2011, período em que a escola funcionou sem
a devida autorização.
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A convalidação fundamenta-se no art. 55 da Lei Nº 9.784/99, configurando-se como ato jurídico com efeitos retroativos, que sana vício de ato antecedente,
sendo considerado como válido em caso no “qual se evidencie não acarretarem lesão
ao interesse público nem prejuízo a terceiros”, ou seja, atos que apresentarem defeitos
sanáveis.
As diversas doutrinas do Direito Administrativo consideram que o instituto da convalidação não representa uma afronta ao princípio da legalidade, considerada
em seu sentido lato, vez que a Administração Pública estará agindo em conformidade
com o direito, preservando o interesse público pela restauração da legalidade do ato.
Nesse sentido, há que se considerar a Indicação CEE nº 02/95, que apresenta um amplo estudo sobre essa matéria, do qual se ressalta: “Para remover a ineficácia há de se
considerar que o vício não deve ser identificado como de forma e sim de fundo. (...) No
caso da convalidação de estudos, o ato escolar tem aparência de manifestação regular.
O aluno pratica o ato na suposição de sua plena regularidade”.
Na conclusão, a Indicação dispõe:
“(...) A convalidação de estudos refere-se a casos em que se apresenta vício extrínseco que compromete todo o processo de escolarização por ausência de pressuposto ou ato formal o que determina a ineficácia do processo e, portanto, não produz
efeitos jurídicos. (...) ‘Considera-se vício extrínseco a inexistência de ato que necessariamente deva anteceder o processo de ensino, tal como, o de autorização de funcionamento de escola, de curso ou de habilitação.’ (...) Se a ineficácia for removida, após
tratamento adequado, os estudos do aluno podem e devem ser convalidados”. (g.n).
No caso em tela, a Portaria da Dirigente Regional de Ensino, publicada
no DOE de 19-02-2011, autorizando o funcionamento, em data posterior aos fatos, de
certa forma remove a ineficácia que existia, ensejando, assim, a convalidação dos atos
praticados pelos alunos.
1.2.2 Encaminhamento, ao Conselho Estadual de Educação, da solicitação de convalidação de estudos.
Geralmente, a necessidade da convalidação de estudos é motivada pela
existência de atos escolares irregulares de instituições de ensino – ausência da devida autorização de funcionamento - caracterizando a condenável política do “ fato consumado”.
A contínua vinda ao Conselho de expedientes sobre o assunto demonstra
que muitas instituições visam apenas regularizar a autorização para funcionamento por
meio do pleito de convalidação de atos escolares praticados ilegalmente.
A Indicação CEE Nº 02/95 expressou bem essa situação ao afirmar que:
“(...) esta Casa, preocupada em não causar eventuais prejuízos à vida escolar de alunos,
acaba por conceder, em caráter excepcional, a convalidação dos atos praticados pelos
alunos e, por consequência livra a mantenedora da aplicação da penalidade prevista na
Deliberação CEE nº 26/86”.
A despeito da revogação da citada deliberação, há que se destacar que a
instituição de ensino na ausência de autorização de funcionamento infringe:
A Constituição Federal - Art. 209: “(...) o ensino é livre à iniciativa privada,
atendidas as seguintes condições:
I - cumprimento das normas gerais da educação nacional;
II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público”. (g.n).
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A Lei Federal nº 9.394/96 - LDB - art. 7º- “(...) o ensino é livre à inciativa
privada, atendidas as seguintes condições:
I - cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo
sistema de ensino;
II - autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder
Público”. (g.n).
A Constituição Estadual de São Paulo – Art.239 – “(...) O Poder Público
organizará o Sistema Estadual de Ensino, abrangendo todos os níveis e modalidades,
incluindo a especial, estabelecendo normas gerais de funcionamento para as escolas
públicas estaduais e municipais, bem como para as particulares.
(...) §3º - As escolas particulares estarão sujeitas à fiscalização, controle e
avaliação, na forma da lei.” (g.n).
Uma última observação com base na Indicação CEE nº 02/95, a pretexto
do tema:
“Reforça-se, assim, sedutora e inconveniente prática permissiva na satisfação de interesses individuais, nem sempre legítimos, em que todos os demais envolvidos se omitem ou toleram situações anômalas, aguardando que, ao final, o CEE a
cooneste.”
Em pesquisa ao site do Conselho Estadual de Educação, a partir da Deliberação CEE nº18/86 e Indicação CEE nº 8/86, que normatiza regularização de vida
escolar e convalidação de estudos, no sistema de ensino do Estado de São Paulo, encontra-se um total de 2.418 pareceres, referentes às solicitações de convalidação de
estudos praticados pelos alunos e regularização de atos escolares.
O contexto apresentado e a doutrina presente na Indicação CEE nº 2/95,
no que diz respeito ao assunto, enseja um debate mais aprofundado da questão por
parte deste Colegiado. Na esteira da evidência de boa-fé muitas escolas iniciam suas
atividades sem a devida autorização e, posteriormente, solicitam regularização ou convalidação de atos escolares, por conta da preservação do direito do aluno que pratica
seus atos escolares na suposição de uma plena regularidade. Normalmente, essas instituições obtém autorização de funcionamento “a posterori”, concorrendo, assim, para
que o diploma legal que estabelece as regras para iniciar as atividades se torne “letra
morta”.  
É imperioso, portanto, que os órgãos competentes da Administração
exerçam a função de fiscalização, adotando providências para que instituições que não
observam as diretrizes e requisitos para autorização e funcionamento de escola, obtenham autorização posterior, por conta do instituto da convalidação, perpetuando uma
forma ardilosa de burlar a legislação.
A Indicação CEE nº 02/95, na conclusão, dispõe que a regularização de
vida escolar e a convalidação de estudos atingem tão somente os alunos e não sanam
ilícitos administrativos:
“Os meios internos se desenvolvem no sentido de apurar o ilícito administrativo e se exaurem no âmbito da própria Administração. Embora com essa assertiva não se queira excluir a hipótese de se apurar ocorrência de ilícito administrativo nos
casos de regularização de vida escolar, seguramente a apuração torna-se necessária
nos casos de convalidação de estudos.” (g.n).
Dessa forma, os órgãos competentes da Secretaria da Educação deverão
observar, rigorosamente, o que estabelece o art.15 da Deliberação CEE nº 01/99, alterada pela Deliberação CEE Nº 10/00:
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“Art. 15 – A falta de atendimento aos padrões de qualidade e a ocorrência de irregularidade de qualquer ordem serão objeto de diligência ou sindicância,
instaurada por autoridade competente, obedecidos os procedimentos estabelecidos
em lei ou regulamento.”
Nos casos de práticas de atos irregulares, exauridas as ações no âmbito
da administração, devem as autoridades da Secretaria da Educação comunicar aos órgãos competentes e, quando for o caso, denunciar ao Ministério Público.
Ainda assim, a doutrina da presunção de legitimidade do ato administrativo direciona para que sejam convalidados os atos escolares, uma vez que os alunos os
praticaram na suposição de sua plena regularidade.  
2. CONCLUSÃO
2.1 À vista do exposto, convalidam-se, em caráter excepcional, os atos
escolares praticados pelos alunos do 6º e do 9º ano do ensino fundamental e dos três
anos do ensino médio, do Colégio Saint Hilaire, no período compreendido entre 26 de
janeiro de 2010 a 19 de fevereiro de 2011, quando a referida instituição escolar funcionou sem a devida autorização.
2.2 Encaminhe-se cópia do presente Parecer à Secretaria de Estado da
Educação para orientação das respectivas Diretorias de Ensino, bem como à Diretoria
de Ensino Região Centro Sul, à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB e à
Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional – CIMA.
2.3 Advirta-se o Colégio Saint Hilaire pelas irregularidades cometidas.
São Paulo, 27 de março de 2013.
a) Cons.º Walter Vicioni Gonçalves - Relator
3. DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica adota como seu Parecer, o Voto do Relator.
Presentes os Conselheiros: Arthur Fonseca Filho, Francisco José Carbonari, Hubert Alquéres, Márcio Cardim, Maria Lúcia Franco Montoro Jens, Mauro de Salles
Aguiar, Suzana Guimarães Trípoli e Walter Vicioni Gonçalves.
Sala da Câmara de Educação Básica, em 27 de março de 2013.
a) Cons.º Hubert Alquéres
Presidente da CEB
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO toma conhecimento, da decisão
da Câmara de Educação Básica, nos termos do Voto do Relator.
Sala “Carlos Pasquale”, em 3 de abril de 2013.
Cons.º João Cardoso Palma Filho
Vice-Presidente no exercício da Presidência
______
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15;
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Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Estadual à pág. 28 do vol. XXIX;
Deliberação CEE nº 18/86 à pág. 455 do vol. XXI;
Deliberação CEE nº 26/86 à pág. 436 do vol. XXIV;
Deliberação nº 1/99 à pág. 179 do vol. XLVII;
Deliberação CEE nº 10/00 à pág. 173 do vol. L;
Indicação CEE nº 8/86 à pág. 456 do vol. XXII;
Indicação CEE nº 2/95 à pág. 221 do vol. XXXIX.

PARECER CEE Nº 132/2013 – CEB – Aprovado em 3.4.2013
ASSUNTO: Recurso contra Avaliação Final
INTERESSADO: Escola de Educação Básica Prudentina – Anglo Prudentino
RELATOR: Cons.ª Maria Lucia Franco Montoro Jens
PROTOCOLO DER/PPR 500265/0071/2013
CONSELHO PLENO
1. RELATÓRIO
1.1 HISTÓRICO
A Escola de Educação Básica Prudentina – Anglo Prudentino recorre a
este Conselho, da decisão da DER de Presidente Prudente, que aprovou a aluna Rafaela
Emanuelle Oliveira Faustino contra a decisão final da escola em manter a retenção.
A aluna cursou o 9º ano do Ensino Fundamental em 2012, na Escola de
Educação Básica Prudentina – Anglo Prudentino, localizada na Rua José Bongiovani,
1595, Presidente Prudente, SP, DER de Presidente Prudente e não obteve média regimental (5,0) nos seguintes componentes curriculares: Ciências Físicas e Biológicas
(4,1), Matemática (1,8) e Inglês (3,5), conforme extrato do boletim abaixo.
Disciplinas

1º Bim
peso 1

2º Bim
peso 2

3º Bim
peso 2

4º Bim
peso 2

Total de
Pontos
aprov = 35

Nota
Recuper.

%
Faltas

Português

4,08

3,55

4,20

4,63

28,84

6,00

4,2

História

4,25

6,00

5,38

3,00

33,01

6,00

5,0

Geografia

5,95

4,65

4,38

5,53

35,07

-

10,0

Ciências Físicas e
4,63
Biológicas

3,00

3,18

3,76

24,51

4,08

5,0

Matemática

3,28

2,55

2,55

2,10

17,68

1,80

3,5

Artes

9,25

0,00

8,00

7,75

40,75

-

2,5

Educação Física

10,0

9,50

Disp.

Disp.

Disp.

-

2,5

Inglês

2,25

3,00

2,00

2,25

16,75

3,50

3,8

Espanhol

7,25

3,50

5,00

6,05

36,35

-

2,5

Leitura e
Produção de
Textos

3,50

0,00

2,50

0,50

9,50

8,00

7,5
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O sistema de aprovação, retenção e recuperação está estabelecido no
Regimento Escolar da seguinte forma:
- artigos 73 e 75 - o cálculo da média final do ano letivo será o resultado
da somatória das médias bimestrais dividida por 7 (sete), considerando-se peso 1 para
a média do 1º bimestre e peso 2 para a média do 2º, 3º e 4º bimestres;
- artigo 80 - será aprovado o aluno que atingir a média 5,0 (ou somatória
de 35 pontos, considerando-se a média ponderada dos 4 bimestres);
- artigo 78 - estão previstos dois períodos de recuperação intensiva, um
ao final do 1º semestre, de caráter optativo aos alunos e outro, ao final do 2º semestre,
de caráter obrigatório para os alunos que não totalizarem 35,0 (trinta e cinco) pontos
em parte ou em todas as disciplinas, após a somatória das médias ponderadas dos
quatro bimestres;
- artigo 84 - o aluno que participar da recuperação final e obter nota 5,0
(cinco) em todas as disciplinas estará aprovado.
A aluna participou da recuperação final em 6 disciplinas, não conseguindo média regimental em 3: Ciências Físicas e Biológicas (4,1), Matemática (1,8) e Inglês
(3,5).
Em 17-12-12, foi protocolado o pedido de reconsideração junto à escola,
às fls. 13, onde a mãe se dispõe a ajudar a filha em casa no próximo ano letivo para a
superação das dificuldades apresentadas. O Conselho de Classe analisou a situação da
aluna e manteve a retenção.
Em 26-12-12, o responsável pela aluna recorreu da retenção à DER de
Presidente Prudente.
Em 05-02-13, foi designada Comissão de Supervisores, por portaria da
Dirigente Regional de Ensino, às fls. 08.
A referida Comissão emitiu Relatório, de fls. 05 a 07, após analisar os
documentos nos termos do artigo 8º da Deliberação Nº 11/96 e considerar que:
- “no período de recuperação do 1º bimestre a aluna não compareceu às
aulas e nem realizou as avaliações” e “não há registros de que a escola tenha buscado
os pais logo no primeiro semestre”.
- “Há registros de que a aluna teve nota zero em praticamente todas as
provas de recuperação. Não é possível saber se a aluna ficou com zero porque faltou
nas datas das provas, ou porque recebeu as provas, mas teve resultado zero (...) mas
não há registros de que a escola tenha comunicado tal situação aos pais ao longo do
ano letivo, buscando outros meios para isso, já que os pais não frequentavam as reuniões”. (gg.nn.)
A Comissão entendeu que houve falha da escola na comunicação aos
pais sobre a situação da aluna e manifestou-se pela retificação da decisão da escola,
aprovando a aluna. A Dirigente Regional de Ensino acolhe o Parecer e em 14-02-13.
Em 18-02-13, a Escola de Educação Básica Prudentina – Anglo Prudentino protocola na DER de Presidente Prudente o pedido de Recurso a este Conselho.
A Direção da escola argumenta que:
- a Comissão de Supervisores que analisou o processo desconhece a rotina da escola em relação à comunicação com os pais, pois no ato da matrícula, os pais
recebem o manual de orientações (cópia às fls. 127 do Processo) que contém as normas e regras da escola, o calendário escolar com os períodos de avaliações bimestrais,
recuperações e as datas das reuniões de pais e mestres;
- calendário escolar também é postado no site da escola, onde se encontram as informações aos pais e alunos, atualizadas diariamente, também são utilizados
serviço de “torpedos”, contato telefônico e envio de correspondência via correio;
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- as afirmações contidas no Relatório da Comissão de Supervisores causaram indignação na escola, pois “apesar de toda tentativa de comunicação, a família
se manteve sempre ausente e não nos procurou nem para informar-nos sobre a cirurgia
da filha”.
-“(...) não podem ser responsabilizados pela ausência da família na escola.” Às fls. 33 e 34 do Processo, consta o aviso de recebimento (AR) de correspondência
enviada à família pela escola.
Constam ainda dos autos:
- horário da recuperação paralela em horário diverso das aulas normais
(período da tarde): fls. 16;
- comunicados da escola aos pais sobre reuniões de pais e mestres: fls.
21 a 23;
- listas de presença nas reuniões de pais e mestres: fls. 24 a 26;
- fichas de avaliação periódica: fls. 27 a 30;
- fichas de ocorrência: fls. 31;
- comunicado sobre recuperação intensiva após primeiro semestre: fls.
32;
- listas de presença em provas de recuperação intensiva após o primeiro
semestre: fls. 35 a 51;
- avaliações: fls. 52 a 66 e 75 a 94;
- projeto de avaliação final: fls. 68 a 74;
- relatório de faltas da aluna: fls. 95 a 97;
- relatório dos professores de laboratório de Física, Matemática e Ciências (Física): fls. 98 a 100;
- planilhas de notas: fls. 106 a 125.
A Assistência Técnica deste Conselho, em contato telefônico com a Escola
de Educação Básica Prudentina – Anglo Prudentino, foi informada que a família solicitou transferência e a aluna está matriculada no ano letivo de 2013 no 1º ano do Ensino
Médio em outra escola.
1.2 APRECIAÇÃO
Os argumentos apresentados pela Diretoria Regional para aprovação da
aluna não dizem respeito ao seu desempenho escolar. A aluna apresenta desempenho
escolar fraco e insuficiente para aprovação de acordo com as normas regimentais da
escola. Ficou retida em três componentes curriculares e passou pelo processo de recuperação em quase todos os componentes curriculares. Seu desempenho durante todo
o ano letivo foi abaixo de regular, salvo em Artes. Evidentemente a comunicação entre
escola e pais é importante para o bom andamento da vida escolar dos alunos, entretanto à obrigação  da escola de comunicar-se com os pais existe a contrapartida  dos
pais de acompanharem a vida escolar dos filhos. A escola demonstra que cumpriu seu
papel, mas não houve resposta por parte da família. Não se constata descumprimento
das normas regimentais referentes ao processo de avaliação. O direito ao processo de
recuperação foi assegurado à aluna. Não há também evidências de atitudes discriminatórias contra a aluna.
Não há elementos relevantes que justifiquem a intervenção no processo
de avaliação realizado pela escola, no exercício de suas atribuições, e nos termos da
Deliberação CEE Nº 11/96.
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2. CONCLUSÃO
2.1 Defere-se o solicitado pela Escola de Educação Básica Prudentina Anglo Prudentino, no Recurso contra a decisão da Diretoria de Ensino Região de Presidente Prudente, mantendo-se a decisão tomada pela escola, relativa à retenção da
aluna, constante no Protocolo DER/PPR Nº 500265/0071/2013, no 9º ano do Ensino
Fundamental, no ano de 2012.
2.2 Encaminhe-se cópia deste Parecer ao Interessado, à Escola de Educação Básica Prudentina – Anglo Prudentino, à Diretoria de Ensino Região de Presidente
Prudente, à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB e à Coordenadoria de
Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional – CIMA.
São Paulo, 27 de março de 2013.
a) Cons.ª Maria Lucia Franco Montoro Jens
Relatora
3. DECISÃO DA CÂMARA
tora.

A Câmara de Educação Básica adota como seu Parecer, o Voto da Rela-

Presentes os Conselheiros: Arthur Fonseca Filho, Francisco José Carbonari, Márcio Cardim, Maria Lúcia Franco Montoro Jens, Mauro de Salles Aguiar, Suzana
Guimarães Trípoli e Walter Vicioni Gonçalves.
Sala da Câmara de Educação Básica, em 03 de abril de 2013.
a) Cons.º Francisco José Carbonari
Vice-Presidente no exercício da Presidência
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO toma conhecimento, da decisão
da Câmara de Educação Básica, nos termos do Voto da Relatora.
Sala “Carlos Pasquale”, em 10 de abril de 2013.
Consª. Guiomar Namo de Mello
Presidente
_____
NOTA:
A Deliberação CEE nº 11/96 encontra-se á pág., 137 do vol. XXII.
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INDICAÇÃO CEE Nº 120/2013 – CEB – Aprovada em 24.04.2013
ASSUNTO: Educação profissional técnica de nível médio a distância na Resolução CNE/
CEB Nº 6/2012
INTERESSADO: Conselho Estadual de Educação
RELATOR: Consº Walter Vicioni Gonçalves
PROCESSO CEE Nº 030/2013
CONSELHO PLENO
1. RELATÓRIO

1.1  Esta Indicação tem por fim evidenciar que, do ponto de vista técnico,
o artigo 33 da Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012, é inadequado e,
de uma perspectiva normativa, é indevido. Essa Resolução, ao definir diretrizes curriculares nacionais, estabelece:
“Art. 33 Os cursos técnicos de nível médio oferecidos, na modalidade de
Educação a Distância, no âmbito da área profissional da Saúde, devem cumprir, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) de carga horária presencial, sendo que, no caso dos
demais eixos tecnológicos, será exigido um mínimo de 20% (vinte por cento) de carga
horária presencial, nos termos das normas específicas definidas em cada sistema de
ensino.
§ 1º Em polo presencial ou estruturas de laboratórios móveis devem estar previstas atividades práticas de acordo com perfil profissional proposto, sem prejuízo da formação exigida nos cursos presenciais.
§ 2º A atividade de estágio profissional supervisionado, quando exigida,
em razão da natureza tecnológica e do perfil profissional do curso, terá a carga horária
destinada ao mesmo, no respectivo plano de curso, sempre acrescida ao percentual
exigido para ser cumprido com carga horária presencial.” (g.n.)
1.2 A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB), dispõe, de forma ampla e genérica, no artigo
80 que:
“O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada.
§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais,
será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União.
§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e
registro de diplomas relativos a cursos de educação a distância.
§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de
educação a distância e a autorização para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes
sistemas.
§ 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá:
I – custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão
sonora e de sons e imagens e em outros meios de comunicação que sejam explorados
mediante autorização, concessão ou permissão do poder público;
II – concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas;
III – reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos concessionários de canais comerciais”.
O artigo 9º, § 1º, alínea “c” da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961,
em redação dada pela Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, (que dissolveu o
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Conselho Federal de Educação), estabelece que constitui atribuição da Câmara de Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional de Educação (CNE) (então criado) “deliberar
sobre as diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educação e do Desporto”
(MEC).
Dando consequência a essa responsabilidade, em 08 de dezembro de
1999, a partir de proposta do MEC, a CEB aprovou a Resolução nº 4, instituindo as
diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional de nível técnico. São
explicitados os conceitos, princípios, critérios e condições básicas para a organização e oferta de cursos técnicos presenciais. Em anexo à Resolução, são especificadas vinte áreas profissionais e respectivas cargas horárias mínimas de 800, 1.000
ou 1.200 horas por habilitação. Cada área foi sinteticamente caracterizada, tendo
relacionadas as competências profissionais gerais do técnico e ficando a definição
das competências específicas  de cada habilitação a cargo da escola que completaria o currículo em função do perfil profissional de conclusão do curso. Nada nessa
Resolução, atualmente revogada pela Resolução nº 06/2012, foi dito sobre educação a distância (EAD).
Em 10 de fevereiro de 1998, o Governo Federal baixa o Decreto nº 2.494,
regulamentando o citado artigo 80 da LDB. Ainda que revogado, vale a pena destacar
dois dispositivos desse Decreto – o artigo 7º e o § 2º do artigo 8º:
“Art. 7º A avaliação de rendimento do aluno para fins de promoção, certificação ou diplomação realizar-se-á no processo por meio de exames presenciais, de
responsabilidade da instituição credenciada, para ministrar o curso, segundo procedimentos e critérios definidos no projeto autorizado.
Parágrafo único Os exames deverão avaliar competências descritas nas
diretrizes curriculares nacionais, quando for o caso, bem como conteúdos e habilidades
que cada curso se propõe a desenvolver.
Art. 8º ...
...
§ 2º Os exames dos cursos de educação profissional devem contemplar
conhecimentos práticos, avaliados em ambientes apropriados.” (g.n.)
Além da cautela dos exames presenciais, não há nenhuma prescrição
sobre carga horária mínima de ensino presencial em cursos a distância.
O Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, atualmente em vigor,
revoga o mencionado Decreto nº 2.494/1998 e reformula inteiramente o regulamento
do artigo 80 da LDB, a começar pela caracterização da EAD:
“Art. 1º Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância
como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos
de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias da informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos distintos.” (g.n.)
Encontra-se melhor explicitada que no Decreto anterior a total flexibilidade das dimensões tempo e espaço, que constitui a diferença essencial entre presencial e a distância.
O § 1º especifica os momentos presenciais obrigatórios:
“Art. 1º ...
§ 1º A educação a distância organiza-se segundo metodologia, gestão e
avaliação peculiares, para as quais deverá estar prevista a obrigatoriedade de momentos presenciais para:
I – avaliações de estudantes;
II – estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente;
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III – defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos na
legislação pertinente; e
IV – atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o
caso.” (g.n.)
Quanto à duração dos cursos e programas, a referência a ser adotada é
a do ensino presencial:
Art. 3º ...
§ 1º Os cursos e programas a distância deverão ser projetados com a
mesma duração definida para os respectivos cursos na modalidade presencial.”
Reitera-se a presencialidade na avaliação:
“Art. 4º A avaliação do desempenho do estudante para fins de promoção, conclusão de estudos e obtenção de diplomas ou certificados dar-se-á no processo,
mediante:
I – cumprimento das atividades programadas; e
II – realização de exames presenciais.
§ 1º Os exames citados no inciso II serão elaborados pela própria instituição de ensino credenciada, segundo procedimentos e critérios definidos no projeto
pedagógico do curso ou programa.
§ 2º Os resultados dos exames citados no inciso II deverão prevalecer
sobre os demais resultados obtidos em quaisquer outras formas de avaliação a distância.” (g.n.)
O artigo 11 define a competência para os atos de credenciamento:
“Art. 11 compete às autoridades dos sistemas de ensino estadual e do
Distrito Federal promover os atos de credenciamento de instituições para oferta de cursos a distância no nível básico e, no âmbito da respectiva unidade da federação, nas
modalidades de:
I – educação de jovens e adultos;
II – educação especial; e
III – educação profissional.
§ 1º Para atuar fora da unidade da federação em que estiver sediada, a
instituição deverá solicitar credenciamento junto ao Ministério da Educação.
§ 2º O credenciamento institucional previsto no § 1º será realizado em
regime de colaboração e cooperação com os órgãos normativos dos sistemas de ensino
envolvidos.”
O artigo 12 especifica dez requisitos para o pedido de credenciamento,
incluído, no inciso III, o plano de desenvolvimento escolar...que contemple a oferta, a
distância, de cursos profissionais de nível médio...
Os projetos pedagógicos de cursos e programas na modalidade a distância deverão, nos termos do artigo 13:
“Art. 13 ...
I – obedecer às diretrizes curriculares nacionais, estabelecidas pelo Ministério da Educação para os respectivos níveis e modalidades educacionais;
II – prever atendimento apropriado a estudantes portadores de necessidades especiais;
III – explicitar a concepção pedagógica dos cursos e programas a distância, com apresentação de:
os respectivos currículos;
o número de vagas proposto;
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o sistema de avaliação do estudante, prevendo avaliações presenciais e
avaliações a distância; e
descrição das atividades presenciais obrigatórias, tais como estágios
curriculares, defesa presencial de trabalho de conclusão de curso e das atividades em
laboratórios científicos, bem como o sistema de controle de frequência dos estudantes nessas atividades, quando for o caso.” (g.n.)
Observa-se, pois, que o Decreto regulamentador em vigor, conquanto
apresente justificada preocupação com avaliações presenciais e mesmo, quando for o
caso, com atividades de laboratórios de ensino, não estabelece qualquer percentual
mínimo de carga horária de ensino presencial.
A referida Resolução CNE/CEB nº 6 é de 2012, posterior, portanto, ao
Decreto nº 5.622 que é de 2005. Em seu conjunto, essa Resolução atualiza as diretrizes
fixadas na Resolução CNE/CEB nº 4/1999, tendo em vista, basicamente, as alterações
introduzidas na LDB pela Lei nº 11.741/2008, que incorpora grande parte do Decreto nº
5.154/2004, e o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Em linhas gerais, são mantidas
as cargas horárias mínimas de 800, 1.000 e 1.200 horas para os cursos presenciais, em
função do perfil profissional de conclusão de cada curso.
1.3 O conceito de educação a distância, como já assinalado, rompe com as
tradicionais e incontornáveis balizas de tempo e espaço nas formas adotadas na educação presencial. Nesta sempre há uma instituição com ambientes apropriados para o ensino a ser desenvolvido em tempo mínimo, estabelecido em função de cada curso, com
frequência mínima obrigatória para o estudante. Naquela, o educando estuda quando
e onde puder, em ritmo e condições absolutamente pessoais. Historicamente, o autodidatismo, inteiramente livre e espontâneo, sempre foi e continuará a ser uma relevante
forma de desenvolvimento humano. Todavia, com a democratização do ensino e a crescente necessidade de ampliação das oportunidades formativas, a educação a distância
planejada e oferecida para fins de certificação passa a ser uma importante estratégia dos
sistemas de ensino. Não substitui a estratégia presencial e sim complementa-a. Destina-se, primordialmente, a uma parcela da população que, por razões variadas, não tem
condições de frequentar uma escola em horário e período pré-determinados.
Para assegurar qualidade e validade da educação a distância, sobretudo
nas formas de educação profissional constituidoras de direitos, como é caso dos cursos
técnicos de nível médio, o Poder Público estabelece regras mínimas para o credenciamento de instituições e a oferta de cursos e programas a distância. Tais regras devem
referir-se, fundamentalmente, à idoneidade da instituição ofertante, ao projeto pedagógico, ao material didático e ao sistema de avaliação. A instituição de ensino precisa
demonstrar, de forma inequívoca, que tem plenas condições técnicas, financeiras e
humanas para realizar a proposta. O projeto pedagógico evidencia o propósito educacional e as estratégias que a instituição pretende adotar. O material didático, elemento
absolutamente essencial a todo projeto de educação a distância, deve ser cuidadosamente planejado, elaborado e testado, nos múltiplos meios disponíveis, pois é com ele
que o aluno deve interagir e aprender. A avaliação constitui o momento crucial de todo
esse processo educativo. E, com razão, precisa ser presencial, de forma a preservar a
confiabilidade das competências adquiridas. Nesse sentido, o Decreto nº 5.622/2005
foi bastante claro e cuidadoso ao prescrever a obrigatoriedade de avaliação presencial
para fins de certificação e diplomação. De fato, a avaliação definitiva de todo profissional formado, presencialmente ou a distância, será do mercado de trabalho e da sociedade. As situações reais de trabalho acabam dando a palavra final sobre a competência
do profissional. Em todas as profissões há tarefas que constituem verdadeiros testes de
competência, em que, como se diz no jargão popular, “não dá para enganar”.
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O CNE, entretanto, ao fixar diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional técnica de nível médio, além da avaliação, decidiu fixar percentuais mínimos de ensino presencial para os cursos técnicos a distância: 50% para a área da saúde e 20% para as demais áreas. É imediata e inevitável uma pergunta: de onde saíram
esses números? Ou seja, o CNE não admite um curso técnico totalmente a distância, o
que denota uma visão reducionista e preconceituosa, incompatível com a tradição de
equilíbrio e moderação do mais alto colegiado de educação do país. Ora, é evidente
que no rol das 220 (duzentas e vinte) habilitações constantes do Catálogo Nacional
de Cursos Técnicos, sem considerar as experimentais, pode-se identificar uma grande variedade de situações em que a presencialidade é necessária para um adequado
desenvolvimento das competências requeridas para o perfil profissional de conclusão
do curso. Nos extremos desse espectro, há cursos que podem ser realizados inteiramente a distância, como por exemplo transações imobiliárias e contabilidade, e outros
que, em virtude da tecnologia, equipamentos e laboratórios sofisticados, comportam
apenas pequena parte do curso a distância, como radiologia e mecânica de precisão.
A exigência de 20% de ensino presencial, seguramente, inviabiliza a oferta de determinados cursos técnicos a distância. É inteiramente frágil e arbitrária, portanto, a fixação
de “mínimos genéricos” de ensino presencial para o ensino técnico a distância. Para
proteger o interesse dos alunos e da população, as autoridades responsáveis devem
redobrar a atenção na análise e aprovação dos projetos, bem como no acompanhamento e supervisão das atividades da instituição de educação a distância devidamente
credenciada pelo órgão competente. Um projeto de curso técnico de enfermagem a
distância, por exemplo, tem condições mínimas de aprovação somente se contar com
expressiva carga horária de ensino presencial. O órgão competente pode e deve avaliar
inteiramente o projeto.
Conclui-se que, do ponto de vista técnico, o disposto no artigo 33 da
Resolução CNE/CEB nº 6/2012 é desnecessário, inconveniente e inadequado.
Outro aspecto relevante a ser considerado é o da pertinência normativa do dispositivo em discussão. Sem dúvida, as cargas horárias mínimas constituem
balizas fundamentais para a estruturação e oferta dos cursos. Caso contrário, particularmente nos cursos técnicos presenciais, seria o caos. Não é tarefa fácil a definição
de cargas horárias de cursos técnicos. Pode-se dizer, em tom jocoso mas verdadeiro,
que não é ciência exata. Procura-se reduzir a margem de erro, adotando-se variadas
metodologias que, em linhas gerais, compreendem: análise e descrição da profissão ou
função, especificação das qualificações e competências (preferencialmente com participação de profissionais e corporações da habilitação em estudo), definição do perfil
profissional e desenho curricular, incluída a carga horária. Para a educação a distância,
porém, tais cargas horárias funcionam como importantes referenciais, mas não constituem obrigação a ser cumprida pelas instituições de ensino e pelos alunos, justamente
porque nessa modalidade cada aluno estuda e se desenvolve em ritmo próprio.
Nem a LDB nem o Decreto nº 5.622/2005, este regulamentador da educação a distância prevista no artigo 80 daquela, estabeleceram carga horária mínima de
ensino presencial para os cursos a distância. A Resolução CNE/CEB nº 6/2012, porém,
em seu artigo 33 introduz, sem nexo explícito com o disposto na Lei e no Decreto, os
mencionados percentuais mínimos de ensino presencial nos cursos técnicos a distância. Trata-se, ao que tudo indica, de inovação, do ponto de vista normativo, em relação
às normas legais hierarquicamente superiores. A esse respeito, esclarece o renomado
administrativista Celso Antonio Bandeira de Mello: “inovar quer dizer introduzir algo
cuja preexistência não se pode conclusivamente deduzir da lei regulamentada” (Ato
administrativo e direito dos administrados. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1981, p.
209

11852 miolo.indd 209

9/4/2014 21:34:59

98). Já que nem mesmo o Decreto regulamentador entrou por essa seara, muito menos
ao CNE caberia fazê-lo.
Evidencia-se, pois, a impropriedade, de uma perspectiva normativa, do
referido artigo 33, da Resolução CNE/CEB Nº 6/2012.
2. CONCLUSÃO
2.1 Pelo exposto, o Conselho Estadual de Educação de São Paulo considera que o artigo 33 da Resolução CNE/CEB Nº 6/2012, não se aplica no seu sistema
de ensino.
2.2 O Conselho Estadual de Educação de São Paulo considera inadequado e indevido o disposto no artigo 33 da Resolução CNE/CEB Nº 6/2012.
2.3 Encaminhe-se cópia da presente Indicação ao Conselho Nacional de
Educação para o necessário reexame do dispositivo.
São Paulo, 17 de abril de 2013.
a) Cons.º Walter Vicioni Gonçalves
Relator
3. DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica adota como sua Indicação, o Voto do Relator.
Presentes os Conselheiros: Antônio Carlos das Neves, Arthur Fonseca Filho, Francisco José Carbonari, Márcio Cardim, Mauro de Salles Aguiar e Walter Vicioni
Gonçalves.
Sala da Câmara de Educação Básica, em 17 de abril de 2013.
a) Cons.º Francisco José Carbonari
Vice-Presidente no exercício da Presidência
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a presente Indicação.
Sala “Carlos Pasquale”, em 24 de abril de 2013.
Cons.o João Cardoso Palma Filho
Vice-Presidente no exercício da Presidência

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 4.024/61 à pág. 265 do vol. 1;
Lei nº 9.131/95 à pág. 43 do vol.22/23.
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 11.741/08 à pág. 36 do vol. 35.
Decreto nº 2.494/98 à pág. 99 do vol. 25;
Decreto nº 5.154/04 á pág. 113 do vol. 31;
Decreto nº 5.622/05 à pág. 447 do col. 33;
Resolução CNE/CEB nº 4/99 à pág. 120 do vol. 26;
Resolução CNE/CEB nº 6/12 à pág. 194 do vol. 39.
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MARGINALIA
GABINETE DO GOVERNADOR – GG
MENSAGEM DO GOVERNADOR Nº 007/2013, DE 29 DE JANEIRO DE 2013
Veto total ao Projeto de lei nº 269, de 2012, que obriga os estabelecimentos públicos
de ensino do Estado a enviar, aos pais ou responsáveis pelos alunos, carta informando
os respectivos indicadores do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).
Senhor Presidente
Tenho a honra de transmitir a Vossa Excelência, nos termos do artigo
28, § 1º, combinado com o artigo 47, inciso IV, da Constituição do Estado, as razões de
veto ao Projeto de lei nº 269, de 2012, aprovado por essa nobre Assembleia, conforme
Autógrafo nº 30.008.
De iniciativa parlamentar, a propositura obriga os estabelecimentos públicos de ensino do Estado a enviar, aos pais ou responsáveis pelos alunos, carta informando os respectivos indicadores do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB).
Respeitados os propósitos do legislador, explicitados na justificativa,
vejo-me compelido a recusar sanção ao projeto, em face de inarredável inconstitucionalidade.
Cumpre assinalar que o Governo compartilha da justa preocupação do
Poder Legislativo com o aprimoramento da educação nas escolas públicas estaduais, e
vem implementando a largo tempo as providências cabíveis, conforme a política administrativa vigente, atento aos variados aspectos que envolvem o tema.
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, denominado IDEB, foi
concebido pelo Decreto federal nº 6.094, de 24 de abril de 2007, que criou o Plano
de Metas Compromisso Todos pela Educação, instituído mediante a conjugação dos
esforços da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, atuando em regime de colaboração, das famílias e da comunidade, em proveito da melhoria da qualidade da
educação básica.
Nos termos do regulamento, a qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com base no IDEB, calculado e divulgado periodicamente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, a partir dos
dados sobre rendimento escolar, combinado com o desempenho dos alunos.
Tratando-se de instrumento de política educacional federal, a vinculação
dos entes federativos é feita por meio de termo de adesão voluntária, gerando as consequentes obrigações. Nesse contexto, no âmbito das atribuições administrativas que
lhe são próprias, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo aderiu ao Plano e
divulga os resultados.
A divulgação pretendida, portanto, insere-se exatamente no campo dessas atribuições de natureza puramente administrativa, relativas à organização dos serviços da educação. Sendo assim, sob a ótica constitucional, criar tal obrigação por lei, se
necessário fosse, depende da iniciativa do Governador, que, no caso, é privativa, para
desencadear o eventual processo legislativo, a depender do prévio exame de conveniência e oportunidade.
A propósito, saliento a desnecessidade de lei para tratar da matéria, pois
o Estado de São Paulo participa do Plano, por intermédio da atuação regular da Secretaria da Educação, que, além dessa parceria com o ente federal, trabalha como seus
próprios índices, conforme a Resolução SE nº 27, 29 de março de 1996, que dispõe
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sobre o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo - SARESP,
e a Resolução SE nº 74, de 6 de novembro de 2008, que instituiu o Plano de Qualidade
da Escola - PQE e o Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo IDESP.
Diante desse quadro, é de se concluir que o projeto de lei colide com
a ordem constitucional ao estabelecer procedimento concreto para a Administração
Pública, pois a gestão administrativa dos negócios do Estado constitui matéria de competência privativa do Governador (Constituição da República: artigo 61, § 1º, II, “e”;
Constituição do Estado: artigo 47, incisos II, XIV e XIX), cujo exercício não pode ser
usurpado pelo Poder Legislativo, sob pena de ofensa ao princípio da harmonia entre os
poderes do Estado (artigo 2º, Constituição da República; artigo 5º, caput, Constituição
do Estado).
Finalmente, é oportuno registrar que a questão relativa à competência, em
semelhantes situações, vem sendo decidida pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de
decretar a inconstitucionalidade das leis. São exemplos dessa diretriz, dentre tantas, as
decisões proferidas nos seguintes casos: ADI nº 1144MC/RS e ADI nº 2857/ES.
Expostos os motivos que fundamentam a impugnação que oponho ao
Projeto de lei nº 269, de 2012, e fazendo-os publicar no Diário Oficial em obediência ao
disposto no § 3º do artigo 28 da Constituição do Estado, devolvo o assunto ao reexame
dessa ilustre Assembleia.
Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.
Geraldo Alckmin
GOVERNADOR DO ESTADO
A Sua Excelência o Senhor Deputado Barros Munhoz, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado.
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 29 de janeiro de 2013.

______
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Decreto nº 6.094/07 à pág. 68 do vol. 34;
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Estadual à pág. 29 do vol. XXVIII;
Res. SE nº 27/96 à pág. 104 do vol. XLI;
Res. SE nº 74/08 á pág. 185 do vol. XLVI.

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA – SGP
GABINETE DO SECRETÁRIO
RESOLUÇÃO SGP Nº 4, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013
O Secretário de Gestão Pública, no uso de suas atribuições, e
Considerando a importância de promover condições para a recuperação
e reabilitação laborativa dos servidores readaptados;
Considerando a necessidade de conferir maior agilidade e eficiência à
operacionalização do instituto da readaptação; e
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Considerando a necessidade de editar normas relativas à padronização
do instituto da readaptação, resolve:
Artigo 1º - O servidor público estadual poderá ser readaptado quando
ocorrer modificação de suas condições de saúde que altere sua capacidade de trabalho.
Artigo 2º - A readaptação de que trata o artigo anterior desta Resolução
poderá ser proposta exclusivamente:
I - pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado - DPME;
II - por qualquer autoridade pertencente aos quadros das Secretarias
de Estado, da Procuradoria Geral do Estado e das Autarquias, relativamente aos seus
subordinados, mediante encaminhamento ao Departamento de Perícias Médicas do
Estado - DPME de ofício solicitando a realização de perícia médica para fins de readaptação, devidamente justificada por relatório médico e, se for o caso, por exames
médicos complementares.
Parágrafo  único - Os pedidos que não atenderem ao disposto neste artigo serão indeferidos de plano pela Equipe Técnica de Readaptação do DPME.
Artigo 3º - As perícias para fins de readaptação serão realizadas pelo DPME,
bem como, a critério deste, quando necessário, por outros órgãos ou entidades oficiais, e
ainda, por instituições médicas que mantenham convênio com a Administração direta
ou indireta, na forma prevista pelo artigo 202 da Lei Complementar nº 180, de 12.5.
1978, com a redação dada pela Lei Complementar nº 1.123/2010.
Parágrafo  único - Do laudo emitido por ocasião da perícia médica de que
trata o caput deste artigo deverão constar informações claras e específicas acerca da
eventual incapacidade laborativa do servidor, ambiente de trabalho e/ou atividades
laborativas contra-indicadas.
Artigo 4º - Compete à Comissão de Assuntos e Assistência à Saúde – CAAS a
decisão relativa a proposta de que trata o artigo 2° desta Resolução, mediante análise
do laudo pericial e das justificativas, definindo a duração do período de readaptação,
segundo os seguintes critérios:
I - readaptação temporária, por prazo nunca superior a dois anos ou inferior a um ano, para servidores portadores de incapacidade temporária para o exercício
do cargo;
II - readaptação definitiva para servidores cujo laudo médico ateste afecções que causem prejuízo permanente da capacidade laborativa do cargo, porém, que
permitam o exercício de outras atividades.
§ 1º - Na hipótese prevista no inciso I do caput deste artigo o servidor
readaptado será encaminhado pela CAAS ao Serviço de Medicina Social do Instituto de
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual – IAMSPE, para a obtenção do tratamento e/ou frequência ao Programa de Reabilitação prescrito.
§ 2º - Ao servidor deverá ser facultada flexibilidade de horário que permita a conciliação do exercício profissional com o tratamento e/ou Programa prescrito.
§ 3º - O servidor fica obrigado a comprovar efetiva realização do tratamento
médico e/ou frequência ao Programa de Reabilitação perante a unidade em que se encontra
em exercício, para fins de registro de frequência.
§ 4º - O servidor fica obrigado, ainda, a comprovar efetiva realização do
tratamento médico e/ou frequência ao Programa de Reabilitação perante o DPME, ao
cumprir o disposto no inciso III do artigo 6º desta Resolução.
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Artigo 5º - Da súmula de readaptação a ser publicada pela CAAS deverão
constar o prazo estipulado para a readaptação e, quando for o caso, o tratamento médico e/ou Programa de Reabilitação recomendados.
Artigo 6º - Aos servidores a quem tenha sido concedida readaptação
temporária aplicar-se-ão os seguintes procedimentos:
I - será considerado como de início da readaptação o 1º dia útil imediatamente
subsequente ao da publicação, pela CAAS, da súmula de que trata o artigo anterior;
II - o servidor readaptado deverá obrigatoriamente assumir as atividades
readaptadas e cumprir o Rol de Atividades definido pela CAAS;
III – noventa dias antes do término do período estipulado de readaptação funcional,  caberá à unidade administrativa a que pertence o servidor e/ou ao servidor solicitar ao DPME avaliação da capacidade laborativa com finalidade de manter
ou cessar a readaptação funcional vigente;
§ 1º – Em caso de cessação da readaptação vigente, o servidor deverá reassumir as atribuições de seu cargo no dia imediatamente subsequente à publicação da
súmula de cessação da CAAS, ou conforme o caso, após o término de férias ou de licença a
qualquer título.
§ 2º - Compete ao superior imediato do servidor acompanhar o cumprimento dos rocedimentos de que trata este artigo.
§ 3º - Sempre que o superior imediato constatar inadaptação do readaptado às novas atribuições, deverá solicitar à CAAS, por intermédio do Grupo de Trabalho de
Readaptação da respectiva Secretaria de Estado, da Procuradoria Geral do Estado e das
Autarquias, reavaliação do Rol de Atividades ou da sua condição de readaptado.
§ 4º - Será considerado como de readaptação o interstício que vier a
ocorrer entre o término da readaptação e a publicação da súmula de cessação.
Artigo 7º - Aos servidores a quem tenha sido concedida readaptação
definitiva aplicarse-ão os procedimentos previstos nos incisos I, II do artigo 6º desta
resolução.
Artigo 8º - A critério da Administração, o servidor readaptado poderá ser nomeado para prover cargo em comissão ou ser designado para o exercício de outras funções
do serviço público estadual, desde que ouvida previamente a CAAS, quanto à compatibilidade das novas atribuições com sua capacidade laborativa.
Artigo 9º - Nos casos de exoneração, dispensa, aposentadoria, falecimento ou
transferência do readaptado, o superior imediato comunicará a ocorrência à CAAS, por
intermédio do Grupo de Trabalho de Readaptação da respectiva Secretaria de Estado,
da Procuradoria Geral do Estado e das Autarquias e, na sua falta, de Órgão de Recursos
Humanos.
Artigo 10 – No caso de servidor readaptado que necessite se afastar em licença para tratamento de saúde, deverá apresentar no ato da perícia cópia do rol de atividades de readaptado específico do servidor, expedido pela CAAS, relatório médico conforme
modelo constante do Anexo I desta Resolução e comprovar a realização de tratamento e/
ou frequência ao Programa de Reabilitação de que trata o § 1º, artigo 4º desta resolução.
Artigo 11 – Ficam revogadas as disposições em contrário.
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Artigo 12 - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 180/78  à pág.277  do vol. LXI;
Lei Complementar nº 1.123/10 à pág. 21 do vol. LXX.

RESOLUÇÃO SGP Nº 10, DE 2 DE ABRIL DE 2013
Dispõe sobre as políticas, normas, diretrizes e procedimentos para regulamentar
emissão e utilização de passagens aéreas no âmbito da Administração Direta,
Autárquica e Fundacional do Estado de São Paulo
O Secretário de Estado de Gestão Pública resolve:
Artigo 1º - Ficam estabelecidos procedimentos, normas, diretrizes e políticas para utilização de passagens aéreas no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Estado de São Paulo, visando o aperfeiçoamento da gestão das
despesas decorrentes.
Artigo 2º - Para os fins desta Resolução, considera-se:
I - Interessado – servidor que realizará a viagem;
II - Autorizador – superior imediato que aprovará a realização da viagem.
III - Diretoria Administrativa – unidade financeira ou departamento equivalente dentro do órgão, responsável pela emissão da passagem aérea, após comunicação quanto ao destino, data e horário de compromisso;
IV – Gestor do contrato – servidor designado por cada órgão participante
contratante do Sistema de Registro de Preços, responsável pela execução e acompanhamento do contrato celebrado com a agência de viagens corporativas beneficiária
da Ata de Registro de Preços;
V – Sistema de Gestão de Viagens Corporativas – sistema de tecnologia
da informação a ser disponibilizado pela agência de viagens corporativas, dotado de
funcionalidades que observem os procedimentos, normas, diretrizes e políticas definidas por esta Resolução;
Artigo 3º - Os deslocamentos aéreos devem restringir-se às situações em
que sejam inviáveis outras formas de comunicação, tais como: telefone, internet, vídeo
conferência e outros que possam substituir, sem prejuízos, o deslocamento.
Artigo 4º - A emissão, reemissão e cancelamento de passagens aéreas
deverão ser feitas exclusivamente por meio do Sistema de Gestão de Viagens Corporativas, que contemplará a política de viagens, diretrizes e parâmetros estabelecidos
nesta Resolução.
Parágrafo único - Em casos excepcionais, as emissões que necessitarem
ser realizadas sem observância aos parâmetros aqui estabelecidos deverão ser devidamente justificadas pelo interessado e aprovadas pelo Autorizador.
Artigo 5º - A política de viagem seguirá os seguintes parâmetros:
I – Aquisição de passagens aéreas pela melhor tarifa, segundo o critério
do menor preço;
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as;

II - Antecedência mínima de cinco dias para emissão de passagens aére-

III - Antecedência mínima de dois dias para reemissão e cancelamento
de passagens aéreas;
IV - Inexistência de preferência por companhia aérea.
reas:

Artigo 6º - São procedimentos básicos para a emissão de passagens aé-

I – Diante da necessidade de realizar uma viagem, o servidor interessado
deverá, com a antecedência necessária, observado o prazo de que trata o inciso II,
do artigo 5° desta Resolução, enviar, por meio do Sistema de Gestão de Viagens
Corporativas, a informação completa da demanda de viagem e a respectiva justificativa ao Autorizador, para que este decida sobre o deferimento, utilizando campo
específico do sistema para este fim;
II – Sinalizado o deferimento da viagem pelo Autorizador, o Sistema
de Gestão de Viagens Corporativas enviará à Diretoria Administrativa o comunicado com os respectivos dados quanto ao destino, data e horário do compromisso,
para que, por intermédio de servidor cadastrado no sistema, efetive a emissão da
passagem aérea de acordo com a política de viagem definida no artigo 5º desta
Resolução;
III - A agênica de viagens corporativas contratada validará todos os
passos do processo, pelo Sistema de Gestão de Viagens Corporativas, registrando
as informações para consolidação do banco de dados em forma de B.I. (Business
Intelligence), o qual servirá de suporte para emissão dos relatórios gerenciais.
Artigo 7º - O Governador, os Secretários de Estado e o Procurador Geral
do Estado poderão realizar viagem internacional em classe executiva, em quaisquer
trechos voados.
Artigo 8º - Não devem viajar no mesmo vôo mais de 4 (quatro) servidores
da mesma área e/ou departamento, em conformidade com as recomendações internacionais de órgãos de segurança corporativa.
Artigo 9° - Não poderão ser adquiridas passagens aéreas para fins particulares, por intermédio do contrato celebrado pelos órgãos participantes contratantes
do Sistema de Registro de Preços com a agência de viagens corporativas vencedora da
Ata de Registro de Preços.
Artigo 10 - Caberá aos gestores de cada contrato de agenciamento sistematizado de viagens corporativas:
I - Garantir o cumprimento das diretrizes da política de viagem definidas
nesta Resolução;
II - Avaliar o nível de serviço prestado pela agência de viagem contratada;
III - Visualizar os relatórios gerenciais do Sistema de Gestão de Viagens
Corporativas;
IV - Prestar esclarecimentos ao Grupo Técnico de Gestão de Aquisição de
Passagem Aérea – GAPA, quando solicitado, ou em caso de sua inativação, ao órgão, ou
servidor que vier a ser designado;
V - Ter visão geral quanto às emissões de passagens aéreas no âmbito do
respectivo órgão.
218

11852 miolo.indd 218

9/4/2014 21:35:00

Artigo 11 - Fica instituído, junto ao Gabinete do Secretário da Secretaria de Gestão Pública, o Grupo Técnico de Gestão de Aquisição de Passagens Aéreas – GAPA, com o objetivo de coordenar o planejamento, o acompanhamento e a
avaliação das aquisições de passagens aéreas pela Administração Pública do Estado
de São Paulo, a fim de reduzir despesas com custeio e monitorar resultados sob o
aspecto do custo/benefício, no intuito de combater desperdícios mediante aumento de eficiência e otimização do gasto público.
Parágrafo Único - Para cumprimento do disposto no caput deste artigo, caberá à SGP, por intermédio do GAPA:
I - No planejamento estratégico de inteligência:
a) analisar a aplicação de políticas, instruções, diretrizes, critérios,
parâmetros e condições de aquisição de passagens aéreas, e propor alterações que
se mostrem pertinentes;
b) realizar pesquisas relativas a práticas de mercado e prospecções
tecnológicas;
c) promover a definição dos níveis de serviço desejados, segundo
compatibilização entre custos, desempenho e benefícios;
II - Na implementação e monitoramento das contratações:
a) consolidar e atualizar quadro de demanda agregada;
b) gerenciar o Sistema de Registro de Preços;
c) verificar condição de exequibilidade e competitividade dos preços;
d) atualizar condições de habilitação técnica de prestação dos serviços;
III - Na informação e avaliação da política de gestão:
a) consolidar estatísticas e elaborar indicadores;
b) avaliar eficiência, eficácia e efetividade dos serviços prestados;
c) promover disseminação dos estudos, pesquisas e projetos desenvolvidos.
Artigo 12 - O GAPA terá pleno acesso ao Sistema de Gestão de Viagens
Corporativas para cumprimento de suas atribuições
Artigo 13 - Fica designado Daniel Guimarães de Araújo, RG 35.452.3302, para exercer a coordenação das atividades do Grupo Técnico de Gestão de Aquisição de Passagens Aéreas – GAPA a que se refere o artigo 8º desta resolução.
Artigo 14 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogada a Resolução SGP -5, de 22 de janeiro de 2009.
_____
NOTA:
A Resolução SGP nº 5/09 encontra-se à pág. 303 do vol. LXVII.
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DELIBERAÇÃO COETIC Nº 1/2013
Estabelece diretrizes para aplicação de Governança de TIC na Administração Pública
Estadual de São Paulo e dá providências correlatas
O Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – COETIC no uso de suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 52.178 de 20/9/2007,
Considerando a importância dos recursos de Tecnologia da Informação
e Comunicação (TIC) para a melhoria da prestação de serviços públicos e da gestão do
Estado;
Considerando a atribuição da Secretaria de Gestão Pública dada pelo
item III do artigo 78 do Decreto nº 58.052, de 16/5/2012, de formular e implementar
uma política de segurança da informação, em consonância com as diretrizes da política
estadual de arquivos e gestão de documentos;
Considerando que a Governança de TIC é um conjunto de práticas, padrões e relacionamentos estruturados relacionados à TIC em uma organização, com a
finalidade de garantir controles efetivos, ampliar a segurança e o desempenho, minimizar os riscos, otimizar recursos, reduzir os custos e consequentemente alinhar a TIC às
necessidades dos órgãos; e
Considerando o que consta na pauta da reunião ordinária do COETIC de
13/3/2013 e o aprovado pelos seus membros,
Delibera:
Artigo 1º. Os órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional
do Estado deverão implantar diretrizes e guia de melhores práticas na Gestão de TIC
contemplando os seguintes aspectos:
I - Planejamento e organização no uso de TIC alinhado com as metas e
objetivos do órgão. Para tanto é necessário que sejam formalizados:
1. O plano estratégico de TIC, apresentado a toda a organização;
2. A estrutura organizacional da área de TIC, seus processos de trabalho
e a gestão dos investimentos em TIC;
3. O uso de metodologia de gestão de projetos;
4. A análise e gestão dos riscos da TIC nas atividades do órgão;
5. O fomento à inovação;
6. A forma de apresentação de resultados, benefícios obtidos e garantia
de transparência.
II - Tratamento adequado dos processos de aquisição e da aplicação da
TIC alinhados aos processos do órgão, em particular nos aspectos de identificação,
aquisição, desenvolvimento e manutenção de soluções de hardware, software e comunicações, com vistas à:
1. Redução contínua de custos sem comprometer a qualidade dos serviços de TIC;
2. Capacitação para utilização adequada da TIC, considerando a gestão
de mudanças no órgão;
3. Integração e compartilhamento de soluções de TIC com outros órgãos.
III - Utilização plena das soluções de TIC, tratando adequadamente os
seguintes pontos:
1. Gestão dos níveis de serviços esperados, do desempenho dos sistemas, do ambiente físico e das operações de TIC;
2. Gestão de segurança da informação;
3. Ampliação de serviços eletrônicos à sociedade.
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IV - Monitoração, avaliação e controle constantes para garantir a efetividade das soluções de TIC.
Artigo 2º - O COETIC – Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e
Comunicação publicará instruções normativas estabelecendo os procedimentos e prazos para atendimento do disposto no artigo 1º desta deliberação.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou SE/CG:
Decreto nº 52.178/07 à pág. 114  do vol. LXIVI;
Decreto nº 58.052/12 à pág. 103 do vol. LXXIII.

INSTRUÇÃO UCRH Nº 1, DE 30 DE JANEIRO DE 2013
Sobre os modelos de instrumentos de avaliação, os fatores de competência, os
respectivos indicadores de desempenho
A Coordenadora da Unidade Central de Recursos Humanos, da Secretaria
de Gestão Pública, nos termos do parágrafo único do artigo 8º do Decreto nº 57.780, de
10 de fevereiro de 2012, expede a seguinte instrução:
1. Para o ano de 2013, os modelos de instrumentos de avaliação, os fatores de competência, os respectivos indicadores de desempenho e outras providências
necessárias para fins de aplicação da Avaliação de Desempenho Individual instituída
pelo Decreto nº 57.780, de 10 de fevereiro de 2012, alterado pelo Decreto nº 58.373,
de 05 de setembro de 2012, ficam definidos de acordo com a presente instrução.
DAS INSTRUÇÕES INICIAIS
2. Os instrumentos que compõem a Avaliação de Desempenho Individual são:
2.1. Formulários de Avaliação:
2.1.1. nível elementar (anexo I);
2.1.2. nível intermediário (anexo II);
2.1.3. nível universitário (anexo III);
2.1.4. função de comando (anexo IV).
2.2. Plano de Ação para o Desenvolvimento – PAD (anexo V);
2.3. Recurso (anexo VI);
2.4. Relatório de Desempenho Individual - RDI (anexo VII).
3. Os instrumentos de que trata o subitem 2.1. serão utilizados para autoavaliação e para avaliação da Liderança.
4. Para preenchimento dos instrumentos da Avaliação de Desempenho
Individual considera-se:
4.1. Fator de Competência: elemento de articulação entre conhecimentos, habilidades e atitudes do servidor para a realização de suas atividades;
4.2. Indicador de Desempenho: unidade mínima de verificação de desempenho em um fator de competência;
4.3. Parâmetro para atribuição de pontuação: parâmetros de proficiência previamente definidos para orientar o avaliador e o avaliado na mensuração do
desempenho;
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4.4. Ciclo de Desempenho: corresponde ao período de 1º/01/2012 à
31/12/2012, o qual será considerado para avaliar o desempenho do servidor.
5. O servidor terá o seu desempenho avaliado conforme disposto no parágrafo único do artigo 5º ao artigo 6º B do Decreto nº 57.780, de 10 de fevereiro de
2012, alterado pelo Decreto nº 58.373, de 05 de setembro de 2012.
5.1. Em caso de alteração do cargo ou função durante o ciclo de desempenho, o servidor será avaliado no cargo ou função em que se encontre em exercício
nos últimos 90 (noventa) dias do ciclo de desempenho.
5.1.1. A alteração pode ocorrer quando o servidor vier a ser nomeado
ou admitido em cargo em comissão ou função de confiança ou quando deixar de ter
exercício em cargo em comissão ou função de confiança, e no caso de designação, ou
cessação, para supervisão ou orientação técnica no POUPATEMPO, nos termos da Lei
Complementar nº 847, de 16 de julho de 1998.
5.1.2. Se não contar com tempo no mesmo cargo ou função, conforme
descrito no item 5.1. desta instrução, o servidor será avaliado no cargo ou função em
que esteve em efetivo exercício por maior tempo durante o ciclo de desempenho.
DO FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO
buída.

6. Todos os indicadores de desempenho deverão ter pontuação atri-

6.1. Os indicadores de desempenho que não tiverem atribuída nenhuma
pontuação serão considerados como valor “zero”, para fins de cálculo do resultado da
avaliação.
7. Para o preenchimento da tabela de “Consolidação do Formulário de
Avaliação” deverá ser observado o seguinte procedimento:
7.1. Na coluna “Pontos” deverá ser indicado o valor de cada fator de
competência, que será obtido a partir da soma dos pontos dos respectivos indicadores
de desempenho;
7.2. Para a totalização da coluna “Pontos” deverá ser feito o cálculo da
soma dos valores de cada fator de competência;
7.3. Na coluna “Média” deverá ser indicada a média de cada fator de
competência, obtida pelo seguinte cálculo: valor do fator de competência dividido pelo
número de indicadores de desempenho deste fator;
7.4. Para a totalização da coluna “Média” deverá ser utilizado o valor do
campo “totalização” da coluna “Pontos” dividido pelo total de indicadores de desempenho do formulário;
7.5. Na coluna “Proficiência” deverá ser considerada a média do fator de
competência e indicado o nível de proficiência referente a este valor;
7.6. Para a totalização da coluna “Proficiência” deverá ser indicado o nível de proficiência referente ao valor obtido no item 7.4;
7.7. Os níveis de proficiência são equivalentes aos parâmetros para atribuição de pontuação e estão indicados abaixo da tabela.
DO PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
8. O Plano de Ação para o Desenvolvimento – PAD é um instrumento no
qual a chefia imediata deverá preencher para cada servidor que for por ela avaliado.
8.1. O PAD poderá ser utilizado pelo órgão de recursos para planejar a
melhor alocação de pessoal no órgão.
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DO RECURSO
9. O Recurso deverá ser efetuado pelo servidor, quando não concordar
com a pontuação obtida na avaliação realizada pela chefia imediata.
9.1. O recurso deverá ser redigido pelo servidor, com auxílio do órgão
setorial ou subsetorial de recursos humanos e encaminhado à chefia mediata do referido servidor.
DO RELATÓRIO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL

rados;
ponderados;

10. O Relatório de Desempenho Individual- RDI deverá contar com:
10.1. O resultado da autoavaliação - AA em pontos absolutos e ponde10.2. O resultado da avaliação da liderança - AL em pontos absolutos e

10.3. Consolidação das avaliações acima especificadas, que deverá considerar os seguintes pesos:
10.3.1. Autoavaliação: 30%;
10.3.2. Avaliação da liderança: 70% ;
10.4. A pontuação final da Avaliação de Desempenho Individual deverá
considerar o seguinte cálculo:
10.4.1. Autoavaliação: Pontuação obtida X 0,3 (AA * 0,3);
10.4.2. Avaliação da liderança: Pontuação obtida X 0,7 (AL * 0,7);
10.4.3. Somatório dos valores obtidos acima (AA * 0,3 + AL * 0,7 = ADI).
10.5. O Resultado final da avaliação de desempenho individual ponderado será apresentado nas seguintes formas:
10.5.1. Valor Absoluto: será calculado pela pontuação final da Avaliação
de Desempenho Individual dividida pelo número total de pontos possíveis do formulário de avaliação, multiplicar o resultado por 100 (ADI/TP * 100);
10.5.2. Valor Percentual: será calculado pela pontuação final da Avaliação de Desempenho Individual dividida pelo número total de pontos possíveis do formulário de avaliação, multiplicar o resultado por 100% (ADI/TP * 100%);
10.5.3. Nível de Proficiência: será calculado pela pontuação final da Avaliação de Desempenho Individual dividido pelo número total de indicadores de desempenho do formulário de avaliação, este valor será convertido em nível de proficiência.
10.6. No campo “Avaliação Qualitativa” deverão ser indicadas as considerações feitas pelo setorial de recursos humanos sobre o resultado da avaliação, se
há divergências entre os resultados da autoavaliação e da avaliação da liderança, se há
fatores de competência que precisam de atenção, dentre outras informações úteis ao
desenvolvimento do servidor.
10.7. O Relatório de Desempenho Individual apresentará o resultado final da avaliação em valor absoluto e em percentual, sem a utilização de casas decimais,
observadas as regras de arredondamento constantes no item 20 desta instrução.
DO PROCEDIMENTO E DOS PRAZOS DE AVALIAÇÃO
11. A aplicação dos Formulários de Avaliação no ano de 2013 ocorrerá na
seguinte conformidade:
11.1. O período de 1º/03/2013 à 15/03/2013 será destinado à aplicação
do formulário de autoavaliação.
223

11852 miolo.indd 223

9/4/2014 21:35:00

11.2. O período de 18/03/2013 à 28/03/2013 será destinado à aplicação
do formulário de avaliação da liderança e do Plano de Ação para o Desenvolvimento
– PAD.
12. A chefia imediata deverá dar ciência ao(s) servidor(es) avaliado(s) das
pontuações atribuídas na avaliação até 28/03/2013.
13. O formulário de autoavaliação deverá ser preenchido pelo próprio
servidor sendo vedada a transferência de responsabilidade pelo preenchimento sob
pena de responsabilização dos envolvidos.
13.1. Em caso do servidor estar afastado no período da autoavaliação, na
primeira quinzena do mês de março, ele não poderá efetuar sua autoavaliação, neste
caso será considerada apenas a avaliação pela liderança.
13.1.1. Se o afastamento for por motivo de férias ou licença-prêmio, ele
poderá realizar a autoavaliação durante o período de 15 (quinze) dias que antecedem
ao prazo destinado à aplicação do formulário de autoavaliação.
14. O formulário de avaliação pela liderança deverá ser preenchido exclusivamente pela chefia imediata sendo vedada a transferência de responsabilidade
sob pena de responsabilização dos envolvidos.
14.1. Em caso de impossibilidade da chefia imediata em formalizar a avaliação do servidor a avaliação ficará a cargo de seu substituto ou da chefia mediata.
15. O Plano de Ação para o Desenvolvimento – PAD deverá ser validado
pela chefia mediata do servidor até 12/04/2013.
16. As chefias imediata e mediata deverão encaminhar os instrumentos
de avaliação referidos, respectivamente, nos itens 2.1, 2.2 e 2.3 desta instrução, devidamente preenchidos, aos Órgãos Setoriais ou Subsetoriais de Recursos Humanos, até
30/04/2013.
17. O prazo para o servidor interpor recurso em relação à avaliação da
liderança será de 3 (três) dias úteis a partir da data da ciência da pontuação atribuída
pela chefia imediata.
17.1. A chefia mediata terá 5 (cinco) dias úteis para a decisão, a partir da
data do recebimento do recurso.
17.2. Da decisão da chefia mediata não caberá recurso.
18. O Relatório de Desempenho Individual deverá ser expedido pelos órgãos setoriais ou subsetoriais de recursos humanos até 28/06/2013.
19. Os instrumentos da Avaliação de Desempenho Individual deverão ser
devidamente assinados pelos envolvidos no processo e juntados ao prontuário do servidor pelo Órgão Setorial ou Subsetorial de Recursos Humanos.
19.1. Na hipótese de recusa do servidor avaliado em assinar qualquer
uma das notificações do processo de Avaliação de Desempenho Individual, a chefia
imediata deverá registrar o fato, com a assinatura de duas testemunhas devidamente
identificadas, no Formulário de Avaliação.
19.2. A notificação do servidor que estiver afastado do Órgão ou Entidade no período a que se refere o item 12 desta instrução será feita por publicação no
Diário Oficial do Estado da totalização de pontos obtidos na avaliação feita pela liderança, até o dia 12/04/2013.
19.2.1. A notificação no Diário Oficial do Estado deverá ser feita por Portaria do diretor de recursos humanos do órgão setorial ou subsetorial de recursos humanos ao qual o servidor está vinculado.
19.2.2. O recurso do servidor em relação à avaliação da liderança obedecerá aos prazos descritos no item 17 desta instrução.
20. Os cálculos envolvidos nos procedimentos da Avaliação de Desem224
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penho Individual não devem considerar casas decimais, devendo obedecer à seguinte
regra de arredondamento:
20.1. Se o algarismo da primeira casa decimal for igual ou maior a cinco,
acrescenta-se uma unidade ao primeiro algarismo que está a sua esquerda;
20.2. Se o algarismo da primeira casa decimal for menor que cinco, mantém-se inalterado o algarismo que está a sua esquerda.
21. Orientações para preenchimento dos instrumentos da Avaliação de
Desempenho Individual de que trata o item 2 desta instrução constarão no Manual de
Preenchimento, a ser disponibilizado no endereço eletrônico www.recursoshumanos.
sp.gov.br/vclipping.
22. Os procedimentos envolvidos na Avaliação de Desempenho Individual devem observar os prazos constantes do Decreto nº 57.780, de 10 de fevereiro de
2012 e alterações.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou SE/CG:
Lei Complementar nº 847/98  à pág. 27 do vol. XLVI;
Decreto nº 57.780/12 à pág. 58 do vol. LXXIII;
OS Anexos estão publicados no D.O.E de 02.02.2013 às págs. 7 a 11.

INSTRUÇÃO UCRH Nº 3, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2013
A Coordenadora da Unidade Central de Recursos Humanos, da Secretaria
de Gestão Pública, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 57.884, de 19 de março de
2012, expede a seguinte instrução:
1. Para o ano de 2013, os modelos de instrumentos de avaliação, os fatores de competência, os respectivos indicadores de desempenho e outras providências
necessárias para fins de aplicação da Avaliação de Desempenho Individual instituída
pelo Decreto nº 57.884, de 19 de março de 2012, ficam definidos de acordo com a
presente instrução.
2. Os instrumentos que compõem a Avaliação de Desempenho Individual
são:
2.1. Formulários de Avaliação:
2.1.1. nível elementar (anexo I);
2.1.2. nível intermediário (anexo II);
2.1.3. nível universitário (anexo III);
2.1.4. função de comando (anexo IV);
2.2. Plano de Desenvolvimento do Servidor – PDS (anexo V);
2.3. Recurso (anexo VI);
2.4. Relatório de Desempenho Individual - RDI (anexo VII).
3. Os instrumentos de que trata o subitem 2.1. serão utilizados para autoavaliação e para avaliação da chefia imediata;
4. Para preenchimento dos instrumentos da Avaliação de Desempenho
Individual considera-se:
4.1. Fator de Competência: elemento de articulação entre conhecimentos, habilidades e atitudes do servidor para a realização de suas atividades;
4.2. Indicador de Desempenho: unidade mínima de verificação de desempenho em um fator de competência;
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4.3. Parâmetro para atribuição de pontuação: parâmetros de proficiência previamente definidos para orientar o avaliador e o avaliado na mensuração do
desempenho;
4.4. Ciclo de Desempenho: corresponde ao período de 1º/1/2012 à
31/12/2012, o qual será considerado para avaliar o desempenho do servidor;
5. O servidor terá seu desempenho avaliado de acordo com o nível do
cargo ou função que esteja em exercício no ciclo de desempenho, conforme o item 2.1
desta instrução.
5.1. Em caso de alteração do cargo ou função durante o ciclo de desempenho; o servidor será avaliado no cargo ou função em que se encontre em exercício
nos últimos 90 (noventa) dias do ciclo de desempenho;
5.1.1. A alteração pode ocorrer quando o servidor vier a ser nomeado
ou admitido em cargo em comissão ou função de confiança ou quando deixar de ter
exercício em cargo em comissão ou função de confiança;
5.2. Se não contar com o tempo descrito no item 5.1. no mesmo cargo ou
função, o servidor será avaliado no cargo ou função em que esteve em efetivo exercício
por maior tempo durante o ciclo de desempenho.
DO FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO
6. Todos os indicadores de desempenho deverão ter pontuação atribuída;
6.1. Os indicadores de desempenho que não tiverem atribuída nenhuma
pontuação serão considerados como valor “zero”, para fins de cálculo do resultado da
avaliação;
7. Para o preenchimento da tabela de “Consolidação do Formulário de
Avaliação” deverá ser observado o seguinte procedimento:
7.1. Na coluna “Pontos” deverá ser indicado o valor de cada fator de
competência, que será obtido a partir da soma dos pontos dos respectivos indicadores
de desempenho;
7.2. Para a totalização da coluna “Pontos” deverá ser feito o cálculo da
soma dos valores de cada fator de competência;
7.3. Na coluna “Média” deverá ser indicada a média de cada fator de
competência, obtida pelo seguinte cálculo: valor do fator de competência dividido pelo
número de indicadores de desempenho deste fator;
7.4. Para a totalização da coluna “Média” deverá ser utilizado o valor do
campo “totalização” da coluna “Pontos” dividido pelo total de indicadores de desempenho do formulário;
7.5. Na coluna “Proficiência” deverá ser considerada a média do fator de
competência e indicado o nível de proficiência referente a este valor;
7.6. Para a totalização da coluna “Proficiência” deverá ser indicado o nível de proficiência referente ao valor obtido no item 7.4;
7.7. Os níveis de proficiência são equivalentes aos parâmetros para atribuição de pontuação e estão indicados abaixo da tabela.
DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR
8. O Plano de Desenvolvimento do Servidor – PDS é um instrumento no
qual a chefia imediata deverá preencher para cada servidor que for por ela avaliado;
8.1. O PDS poderá ser utilizado pelo órgão de recursos para planejar a
melhor alocação de pessoal no órgão;
226

11852 miolo.indd 226

9/4/2014 21:35:01

DO RECURSO
9. O Recurso deverá ser efetuado pelo servidor, quando não concordar
com a pontuação obtida na avaliação realizada pela chefia imediata;
9.1. O recurso deverá ser redigido pelo servidor, com auxílio do órgão
setorial ou subsetorial de recursos humanos e encaminhado à chefia mediata do referido servidor.
DO RELATÓRIO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL
10. O Relatório de Desempenho Individual- RDI deverá contar com:
10.1. O resultado da autoavaliação - AA em pontos absolutos e ponderados;
10.2. O resultado da avaliação da chefia imediata - ACI em pontos absolutos e ponderados;
10.3. Consolidação das avaliações acima especificadas, que deverá considerar os seguintes pesos:
10.3.1. Autoavaliação: 30%;
10.3.2. Avaliação da chefia imediata: 70%
10.4. A pontuação final da Avaliação de Desempenho Individual deverá
considerar o seguinte cálculo:
10.4.1. Autoavaliação: Pontuação obtida X 0,3 (AA * 0,3);
10.4.2. Avaliação da chefia imediata: Pontuação obtida X 0,7 (ACI * 0,7);
10.4.3. Somatório dos valores obtidos acima (AA * 0,3 + ACI * 0,7 = ADI).
10.5. O Resultado final da avaliação de desempenho individual ponderado será apresentado nas seguintes formas:
10.5.1. Valor Absoluto Ponderado: será calculado pela pontuação final da
Avaliação de Desempenho Individual dividida pelo número total de pontos possíveis do
formulário de avaliação, multiplicar o resultado por 100 (ADI/TP * 100);
10.5.2. Nível de Proficiência: será calculado pela pontuação final da Avaliação de Desempenho Individual dividido pelo número total de indicadores de desempenho do formulário de avaliação, este valor será convertido em nível de proficiência;
10.6. O Relatório de Desempenho Individual apresentará o resultado final da avaliação em valor absoluto, sem a utilização de casas decimais, observadas as
regras de arredondamento constantes no item 20 desta instrução;
DO PROCEDIMENTO E DOS PRAZOS DE AVALIAÇÃO
11. Os diretores dos Órgãos Setoriais de Recursos Humanos das Secretarias de Estado, Procuradoria Geral do Estado e Autarquias que contem com servidores
abrangidos pela Lei Complementar nº 1.157, de 02 de dezembro de 2011, deverão
expedir Portaria com detalhamento dos procedimentos internos para aplicação da Avaliação de Desempenho Individual – ADI obedecendo o disposto no Decreto nº 57.884,
de 19 de março de 2012, e nesta instrução;
12. Os formulários de autoavaliação e avaliação da chefia imediata deverão ser preenchidos respectivamente pelo próprio servidor e pela chefia imediata
sendo vedada a transferência total ou parcial de responsabilidade pelo preenchimento,
sob pena de responsabilização dos envolvidos;
12.1. Em caso do servidor estar afastado no período destinado à autoavaliação, ele não poderá efetuar sua autoavaliação, neste caso será considerada apenas
a avaliação da chefia imediata;
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12.1.1. Se o afastamento for por motivo de férias ou licença-prêmio, ele
poderá realizar a autoavaliação durante o período de 5 (cinco) dias que antecede ao
prazo destinado à aplicação do formulário de autoavaliação;
12.2. Em caso de impossibilidade da chefia imediata em formalizar a avaliação do servidor a avaliação ficará a cargo de seu substituto ou da chefia mediata;
13. As chefias imediata e mediata deverão encaminhar os instrumentos
de avaliação referidos, respectivamente, nos itens 2.1, 2.2 e 2.3 desta instrução, devidamente preenchidos, aos Órgãos Setoriais ou Subsetoriais de Recursos Humanos, em
data prevista na Portaria a ser editada pelos diretores dos Órgãos Setoriais de Recursos
Humanos;
14. A Portaria deverá detalhar o procedimento para que o servidor possa
interpor recurso contra a avaliação da chefia imediata, observando-se os prazos e regras estabelecidos no artigo 21 do Decreto nº 57.884, de 19 de março de 2012;
15. O Relatório de Desempenho Individual deverá ser expedido pelos Órgãos Setoriais ou Subsetoriais de Recursos Humanos até 31/05/2013;
16. Os instrumentos da Avaliação de Desempenho Individual deverão ser
devidamente assinados pelos envolvidos no processo e juntados ao prontuário do servidor pelo Órgão Setorial ou Subsetorial de Recursos Humanos;
16.1. Na hipótese de recusa do servidor avaliado em assinar qualquer
uma das notificações do processo de Avaliação de Desempenho Individual, a chefia
imediata deverá registrar o fato, com a assinatura de duas testemunhas devidamente
identificadas, no Formulário de Avaliação;
16.2. A notificação do servidor que estiver afastado do Órgão ou Entidade no período a que se refere o item 12 desta instrução será feita por publicação no
Diário Oficial do Estado da totalização de pontos obtidos na avaliação feita pela chefia
imediata, em data limite a ser estabelecida em Portaria específica;
16.2.1. A notificação no Diário Oficial do Estado deverá ser feita por Portaria do diretor de recursos humanos do Órgão Setorial ou Subsetorial de Recursos
Humanos ao qual o servidor está vinculado;
17. Os cálculos envolvidos nos procedimentos da Avaliação de Desempenho Individual não devem considerar casas decimais, devendo obedecer à seguinte
regra de arredondamento:
17.1. Se o algarismo da primeira casa decimal for igual ou maior a cinco,
acrescenta-se uma unidade ao primeiro algarismo que está a sua esquerda;
17.2. Se o algarismo da primeira casa decimal for menor que cinco, mantém-se inalterado o algarismo que está a sua esquerda.
18. Ao servidor titular de cargo efetivou ou função-atividade permanente
abrangido pela Lei Complementar nº 1.157, de 2 de dezembro de 2011, afastado para
ocupar cargo em comissão ou função de confiança de outro regime retribuitório não
se aplica a avaliação de que trata esta instrução, devendo o mesmo ser avaliado pelos
instrumentos próprios do regime no qual exerce suas atividades.
18.1. Caso o cargo em comissão ou função de confiança não contemple
avaliação de desempenho, considerar-se-ão os critérios previstos neste decreto.
_____

NOTA:
Os Anexos estão publicados no DOE de 28.2.2013, nas pág.5 a 9.
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INSTRUÇÃO SP-PREVCOM/ALESP-3, DE 27 DE MARÇO DE 2013
Fica instituído o fluxo para ingresso dos novos servidores da Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo
Considerando a Lei 14.653, de 22-12-2011, que instituiu o regime de Previdência Complementar do Estado de São Paulo;
A Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo - SP-PREVCOM e a Assembleia Legislativa do Estado de   São Paulo, expedem a seguinte
instrução:
I – Fica instituído o fluxo para ingresso dos novos servidores  da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que optarem  por participar dos planos de benefícios complementares PREVCOM RP e  PREVCOM RG administrados pela Fundação
de Previdência Complementar  do Estado de São Paulo, SP-PREVCOM.
1 – No ato da posse ou exercício do servidor/empregado, o Serviço de
Registro Funcional da Assembleia Legislativa do  Estado de São Paulo deverá entregar o
formulário de inscrição, por meio do qual o novo servidor fará sua opção de integrar o
regime de previdência complementar.
2 - Os formulários de inscrição dos planos PREVCOM RP e PREVCOM
RG ficarão disponíveis nas páginas eletrônicas da   SPPREVCOM e do Departamento
de Recursos Humanos da  Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, devendo ser
entregue ao servidor no momento de sua posse ou exercício em 3 vias.
2.1 – Após devidamente preenchidas, o servidor dará  entrada no Serviço
de Protocolo Geral que destinará a 1ª via ao  requerente e as demais à Divisão de Administração de Recursos Humanos.
3 – A Divisão de Administração de Recursos Humanos enviará uma via
das fichas preenchidas para a SP-PREVCOM,  que após validação da inscrição, encaminhará as informações  para desconto da contribuição em folha de pagamento à  Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nos termos do  Convênio de Adesão firmado
por meio de arquivo magnético.
4 – A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nos   termos do
referido Convênio de Adesão, enviará arquivos mensais para  a SP-PREVCOM com as
informações sobre os descontos efetuados, tais como: base de cálculo separada por
rubricas,  alíquota aplicada e o valor final descontado dos vencimentos ou  salários,
além dos dados cadastrais.
5 – A SP-PREVCOM enviará arquivo mensal à Assembleia  Legislativa do
Estado de São Paulo nos termos do referido  Convênio de Adesão, com as informações
que, eventualmente, sejam alteradas pelo servidor/empregado, especialmente sua
alíquota de contribuição.
6 – Para os servidores abrangidos pela Lei 14.653/11, que tenham ingressado no serviço público a partir de 23-12-2011,  o mesmo procedimento deverá ser
realizado por meio das  unidades de recursos humanos dos seus órgãos ou entidades  
de origem.
7 – Para os servidores do Estado de São Paulo contribuintes do Regime
Geral de Previdência Social – RGPS, que se encontram  em exercício, é facultada a adesão ao plano de benefícios  complementares da PREVCOM RG, mediante a adoção dos  
procedimentos acima descritos.
II – Os formulários de inscrição dos Planos de Benefícios  Complementares PREVCOM RG e PREVCOM RP são parte integrante dessa instrução conforme
anexo.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
FICHA DE INCRIÇÃO
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM – RP
PARA USO EXCLUSIVO DA SP-PREVCOM
Órgão de origem:
Cód. do Órgão:

CNPB: 2013.0001-38

PREENCHIMENTO PELO PARTICIPANTE

I – DADOS PESSOAIS
Nome:
Data de nascimento:
/
Identidade:
Sexo:
Pai:
Cônjuge/companheiro(a):

/

Nacionalidade:
Data emissão:
Estado Civil:
Mãe:

/

CPF:
Naturalidade:
UF:

/

CPF:

II – ENDEREÇO RESIDENCIAL
Logradouro:
Bairro:
DDD/Telefone: (
E-mail:

CEP:
)

III – DADOS FUNCIONAIS
Formação:
Cargo:
Órgão:
Setor:
Logradouro:
Bairro:
DDD/Telefone: (
E-mail:

CEP:
)

IV – BENEFICIÁRIOS

CNPJ:
Cód. Participante:

Nº
Cidade:
DDD/Celular: ( )
Outros:
Nível: ( ) Superior
Função:
Poder:
Data de ingresso:
Nº
Cidade:
DDD/Celular: ( )
Fax:

Compl.
UF:

( ) Médio

/
/
Compl.
UF:

Podem ser indiciados como beneficiários ao PREVCOM –RP:
I) cônjuge ou companheiro(a) na constância, respectivamente, do casamento ou da união estável ou homoafetiva;
II) filhos menores de 21 anos não emancipados;
III) enteados e menores tutelados sob dependência econômica;
IV) filhos inválidos ou incapazes civilmente sob dependência econômica e
V) pai e mãe na ausência dos beneficiários I, II, e III, desde que comprovadamente vivam sob dependência econômica do participante.
Nome Completo
Data de Nascimento
Parentesco
Invalidez (S ou N)

V – CONTRIBUIÇÕES MENSAIS – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA
A. (

) Sou Participante Ativo – servidor que ganha acima do teto do INSS

Solicito minha inscrição como Participante Ativo no Plano de Benefícios PREVCOM-RP e autorizo o desconto correspondente a ______%
(_______________________________________________________) do valor da minha remuneração básica que excede o teto do INSS.
Estou ciente que o Patrocinador acompanhará paritariamente a minha contribuição até o limite de 7,5% (sete e meio por cento) e que a
taxa de administração prevista no plano de custeio da SP-PREVCOM será descontada sobre o valor de ambas as contribuições.
B. (

) Sou participante Ativo Facultativo – servidor que ganha abaixo do teto do INSS
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Solicito minha inscrição como Participante Ativo Facultativo no Plano de Benefícios PREVCOM-RP e autorizo o desconto
correspondente a ______% ( _______________________________________________________) do valor da minha remuneração.
Estou ciente que o Patrocinador não acompanhará paritariamente a minha contribuição e que a taxa de administração prevista no plano
de custeio da SP-PREVCOM será descontada sobre o valor da minha contribuição.
No caso da minha remineração vir a superar o valor do teto INSS, autorizo a manutenção da alíquota de contribuição por mim
especificada. Tenho ciência de que nessa ocasião passarei automaticamente à condição de Participante Ativo, submetendo-me às
regras de desconto em folha desta categoria de participante, conforme estabelecido no item A.

VI – CONTRIBUIÇÃO PARA BENEFÍCIO DE RISCO – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO
Autorizo o desconto do valor de R$ 40,00 (quarenta reais) para cobertura mínima estabelecida em função da minha faixa etária dos
seguintes benefícios de risco oferecidos por companhia seguradora contratada pela SP-PREVCOM, podendo esse valor ser alterado a
meu critério posteriormente: ( ) SIM ( ) NÃO
Valor da contribuição

R$ 40,00

VII – ASSINATURAS

Faixa
etária
14 a 35
36 a 40
41 a 45
46 a 50
51 a 55
56 a 60
61 a 65
66
67
68
69
70

Beneficio
por Morte
307.310,98
186.759,01
110.312,59
62.234,38
40.024,92
28.539,03
19.571,92
14.652,41
13.237,23
11.947,26
10.782,00
9.735,13

Beneficio por
Invalidez
288.164,67
219.895,29
165.680,47
111.184,65
67.769,26
38.620,69
21.140,05
14.555,54
12.837,17
11.315,42
9.969,14
8.779,72

Beneficio

Nº Processo Susep

PECÚLIO POR MORTE:
PECULIO POR INVALIDEZ:

15414.005367/2012-77
15414.005364/2012-33

Pecúlios garantidos pela Mongeral Aegon Seguros e
Previdência S/A CNPJ: 33.608.308/0001-73
Carregamento: 30 %
O valor da contribuição para o(s) pecúlio(s) será
atualizado, anualmente, no mês de abril, pela variação do
INPC/IBGE e em função da faixa etária atingida pelo
participante. O registro destes planos na SUSEP não
implica, por parte da autarquia, incentivo ou
recomendação para sua comercialização.

Declaro corretas as informações deste formulário e comprometo-me a mantê-las atualizadas junto a SP-PREVCOM, conforme § 2º do
artigo 10 do Regulamento do Plano de Benefícios PREVCOM RP.
_____________________________________________________
Local e data

______________________________________________________
Assinatura do Participante

PARA USO EXCLUSIVO DA SP-PREVCOM
_____________________________________________________
Data de Deferimento

______________________________________________________
Responsável pela Análise (carimbo e assinatura)

231

11852 miolo.indd 231

9/4/2014 21:35:01

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
FICHA DE INCRIÇÃO
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM – RG
PARA USO EXCLUSIVO DA SP-PREVCOM
Órgão de origem:
Cód. do Órgão:

CNPJ:
Cód. Participante:

CNPB: 2013.0001-19

PREENCHIMENTO PELO PARTICIPANTE

I – DADOS PESSOAIS
Nome:
Data de nascimento:
/
Identidade:
Sexo:
Pai:
Cônjuge/companheiro(a):

/

Nacionalidade:
Data emissão:
Estado Civil:
Mãe:

/

CPF:
Naturalidade:
UF:

/

CPF:

II – ENDEREÇO RESIDENCIAL
Logradouro:
Bairro:
DDD/Telefone: (
E-mail:

CEP:
)

III – DADOS FUNCIONAIS
Formação:
Cargo:
Órgão:
Setor;
Logradouro:
Bairro:
DDD/Telefone: (
e-mail:

CEP:
)

IV – BENEFICIÁRIOS

Nº
Cidade:
DDD/Celular: ( )
Outros:
Nível: ( ) Superior
Função:
Poder:
Data de ingresso:
Nº
Cidade:
DDD/Celular: ( )
Fax:

Compl.
UF:

( ) Médio

/

/
Compl.
UF:

Podem ser indiciados como beneficiários ao PREVCOM –RG:
I) cônjuge ou companheiro(a) na constância, respectivamente, do casamento ou da união estável ou homoafetiva;
II) filhos menores de 21 anos não emancipados;
III) enteados e menores tutelados sob dependência econômica;
IV) filhos inválidos ou incapazes civilmente sob dependência econômica e
V) pai e mãe na ausência dos beneficiários I, II, e III, desde que comprovadamente vivam sob dependência econômica do participante.
Nome Completo
Data de Nascimento
Parentesco
Invalidez (S ou N)

V – CONTRIBUIÇÕES MENSAIS – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA
A. (

) Sou Participante Ativo – servidor que ganha acima do teto do INSS

Solicito minha inscrição como Participante Ativo no Plano de Benefícios PREVCOM-RG e autorizo o desconto correspondente a ______%
(_______________________________________________________) do valor da minha remuneração básica que excede o teto do INSS.
Estou ciente que o Patrocinador acompanhará paritariamente a minha contribuição até o limite de 7,5% (sete e meio por cento) e que a
taxa de administração prevista no plano de custeio da SP-PREVCOM será descontada sobre o valor de ambas as contribuições.
B. (

) Sou participante Ativo Facultativo – servidor que ganha abaixo do teto do INSS
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Solicito minha inscrição como Participante Ativo Facultativo no Plano de Benefícios PREVCOM-RG e autorizo o desconto
correspondente a ______% (_______________________________________________________) do valor da minha remuneração. Estou
ciente que o Patrocinador não acompanhará paritariamente a minha contribuição e que a taxa de administração prevista no plano de
custeio da SP-PREVCOM será descontada sobre o valor da minha contribuição.
No caso da minha remineração vir a superar o valor do teto INSS, autorizo a manutenção da alíquota de contribuição por mim
especificada. Tenho ciência de que nessa ocasião passarei automaticamente à condição de Participante Ativo, submetendo-me às
regras de desconto em folha desta categoria de participante, conforme estabelecido no item A.

VI – CONTRIBUIÇÃO PARA BENEFÍCIO DE RISCO – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO
Autorizo o desconto do valor de R$ 40,00 (quarenta reais) para cobertura mínima estabelecida em função da minha faixa etária dos
seguintes benefícios de risco oferecidos por companhia seguradora contratada pela SP-PREVCOM, podendo esse valor ser alterado a
meu critério posteriormente: ( ) SIM ( ) NÂO
Valor da contribuição

R$ 40,00

VII – ASSINATURAS

Faixa
etária
14 a 35
36 a 40
41 a 45
46 a 50
51 a 55
56 a 60
61 a 65
66
67
68
69
70

Beneficio
por Morte
307,310.98
186.759,01
110,312,59
62.234,38
40.024,92
28.539,03
19.571,92
14.652,41
13.237,23
11.947,26
10.782,00
9.735,13

Beneficio por
Invalidez
288.164,67
219.895,29
165.680,47
111.184,65
67.769,26
38.620,69
21.140,05
14.555,54
12.837,17
11.315,42
9.969,14
8.779,72

Beneficio

Nº Processo Susep

PECÚLIO POR MORTE:
PECULIO POR INVALIDEZ:

15414.005367/2012-77
15414.005364/2012-33

Pecúlios garantidos pela Mongeral Aegon Seguros e
Previdência S/A CNPJ: 33.608.308/0001-73
Carregamento: 30 %
O valor da contribuição para o(s) pecúlio(s) será
atualizado, anualmente, no mês de abril, pela variação do
INPC/IBGE e em função da faixa etária atingida pelo
participante. O registro destes planos na SUSEP não
implica, por parte da autarquia, incentivo ou
recomendação para sua comercialização.

Declaro corretas as informações deste formulário e comprometo-me a mantê-las atualizadas junto a SP-PREVCOM, conforme § 2º do
artigo 10 do Regulamento do Plano de Benefícios PREVCOM RG.
_____________________________________________________
Local e data

______________________________________________________
Assinatura do Participante

PARA USO EXCLUSIVO DA SP-PREVCOM
_____________________________________________________
Data de Deferimento

______________________________________________________
Responsável pela Análise (carimbo e assinatura)
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COMUNICADO SP-PREVCOM, PUBLICADO EM 11 DE MAIO DE 2013
Esclarecimento de pedidos recebidos pela Fundação de Previdência Complementar do Estado
de São Paulo (SP-PREVCOM) referentes à adesão no PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM
Em virtude do grande número de pedidos de esclarecimentos recebidos
pela Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo (SP-PREVCOM)
referentes à adesão no PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RG informamos:
1. Quanto à inscrição
Podem se inscrever no PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM RG os servidores/empregados públicos estaduais em atividade que contribuem com o Regime Geral
de Previdência Social (INSS), na seguinte conformidade:
- Empregados públicos (concursados);
- Servidores ocupantes de cargos de livre nomeação e exoneração (comissionados e de confiança), desde que não possuam vínculo com o Regime Próprio (SPPREV);
- Contratados sob o regime jurídico da Lei 500/1974 com contribuição
para o INSS.
2. Quanto à contrapartida do patrocinador
Os servidores que recebem remuneração acima do teto do INSS (atualmente de R$ 4.159,00) e optarem pela adesão à previdência complementar terão a
contrapartida paritária do patrocinador até o limite de 7,5% sobre a parcela do salário
que ultrapassar o valor do referido teto. Para os servidores com remuneração abaixo
desse valor a adesão também é permitida, porém, não há contrapartida do patrocinador, uma vez que o Estado de São Paulo já contribui sobre o valor até o teto para o INSS.
3. Quanto à retroatividade
Os servidores interessados em retroagir os efeitos financeiros de suas
contribuições ao regime de previdência complementar têm somente até o dia 23 DE
MAIO para realizar a opção.
A retroatividade está disponível aos servidores e empregados públicos
que contribuem com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e aderirem ao plano
de benefícios PREVCOM. As contribuições poderão retroagir até 23-12-2011, data de
publicação da lei que instituiu o novo sistema previdenciário, ou à data de ingresso do
participante no serviço público, se posterior.
As contribuições retroativas, assim como as contribuições normais, terão
a contrapartida paritária do patrocinador até o limite de 7,5% sobre o salário de participação do servidor, ou seja, sobre o valor que exceder o teto do INSS.
Para solicitar a retroação, o servidor/empregado público deve preencher
o formulário de retroatividade disponível no site da SP-PREVCOM (www.spprevcom.
sp.gov.br) e entregálo no RH do seu órgão de origem.
Entenda como funciona a retroatividade:
- O desconto da Contribuição Retroativa ocorrerá de forma concomitante
à contribuição normal;
- A alíquota utilizada para cálculo da retroatividade será a mesma aplicada nas contribuições normais;
- O patrocinador acompanhará paritariamente as contribuições retroativas realizadas pelo servidor, sem prejuízo das contribuições normais;
- As contribuições retroativas serão parceladas no mesmo número de
meses que o servidor/empregado optar por retroagir;
- Será observado o limite máximo de 18 meses ou 18 parcelas de contribuição retroativa, referentes ao período compreendido entre a publicação da Lei
14.653/11, em 23-12-2011, e o prazo de 120 dias após a publicação da aprovação dos
planos de benefícios complementares no Diário Oficial do Estado em 23-01-2013, bem
como à parcela referente ao 13º salário de 2012.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
FICHA DE INCRIÇÃO
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM – RP
PARA USO EXCLUSIVO DA SP-PREVCOM
Órgão de origem:
Cód. do Órgão:

CNPB: 2013.0001-38

PREENCHIMENTO PELO PARTICIPANTE

I – DADOS PESSOAIS
Nome:
Data de nascimento:
/
Identidade:
Sexo:
Pai:
Cônjuge/companheiro(a):

/

Nacionalidade:
Data emissão:
Estado Civil:
Mãe:

/

CPF:
Naturalidade:
UF:

/

CPF:

II – ENDEREÇO RESIDENCIAL
Logradouro:
Bairro:
DDD/Telefone: (
E-mail:

CEP:
)

III – DADOS FUNCIONAIS
Formação:
Cargo:
Órgão:
Setor:
Logradouro:
Bairro:
DDD/Telefone: (
E-mail:

CEP:
)

IV – BENEFICIÁRIOS

CNPJ:
Cód. Participante:

Nº
Cidade:
DDD/Celular: ( )
Outros:
Nível: ( ) Superior
Função:
Poder:
Data de ingresso:
Nº
Cidade:
DDD/Celular: ( )
Fax:

Compl.
UF:

( ) Médio

/
/
Compl.
UF:

Podem ser indiciados como beneficiários ao PREVCOM –RP:
I) cônjuge ou companheiro(a) na constância, respectivamente, do casamento ou da união estável ou homoafetiva;
II) filhos menores de 21 anos não emancipados;
III) enteados e menores tutelados sob dependência econômica;
IV) filhos inválidos ou incapazes civilmente sob dependência econômica e
V) pai e mãe na ausência dos beneficiários I, II, e III, desde que comprovadamente vivam sob dependência econômica do participante.
Nome Completo
Data de Nascimento
Parentesco
Invalidez (S ou N)

V – CONTRIBUIÇÕES MENSAIS – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA
A. (

) Sou Participante Ativo – servidor que ganha acima do teto do INSS

Solicito minha inscrição como Participante Ativo no Plano de Benefícios PREVCOM-RP e autorizo o desconto correspondente a ______%
(_______________________________________________________) do valor da minha remuneração básica que excede o teto do INSS.
Estou ciente que o Patrocinador acompanhará paritariamente a minha contribuição até o limite de 7,5% (sete e meio por cento) e que a
taxa de administração prevista no plano de custeio da SP-PREVCOM será descontada sobre o valor de ambas as contribuições.
B. (

) Sou participante Ativo Facultativo – servidor que ganha abaixo do teto do INSS

235

11852 miolo.indd 235

9/4/2014 21:35:02

Solicito minha inscrição como Participante Ativo Facultativo no Plano de Benefícios PREVCOM-RP e autorizo o desconto
correspondente a ______% ( _______________________________________________________) do valor da minha remuneração.
Estou ciente que o Patrocinador não acompanhará paritariamente a minha contribuição e que a taxa de administração prevista no plano
de custeio da SP-PREVCOM será descontada sobre o valor da minha contribuição.
No caso da minha remineração vir a superar o valor do teto INSS, autorizo a manutenção da alíquota de contribuição por mim
especificada. Tenho ciência de que nessa ocasião passarei automaticamente à condição de Participante Ativo, submetendo-me às
regras de desconto em folha desta categoria de participante, conforme estabelecido no item A.

VI – CONTRIBUIÇÃO PARA BENEFÍCIO DE RISCO – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO
Autorizo o desconto do valor de R$ 40,00 (quarenta reais) para cobertura mínima estabelecida em função da minha faixa etária dos
seguintes benefícios de risco oferecidos por companhia seguradora contratada pela SP-PREVCOM, podendo esse valor ser alterado a
meu critério posteriormente: ( ) SIM ( ) NÃO
Valor da contribuição

R$ 40,00

VII – ASSINATURAS

Faixa
etária
14 a 35
36 a 40
41 a 45
46 a 50
51 a 55
56 a 60
61 a 65
66
67
68
69
70

Beneficio
por Morte
307.310,98
186.759,01
110.312,59
62.234,38
40.024,92
28.539,03
19.571,92
14.652,41
13.237,23
11.947,26
10.782,00
9.735,13

Beneficio por
Invalidez
288.164,67
219.895,29
165.680,47
111.184,65
67.769,26
38.620,69
21.140,05
14.555,54
12.837,17
11.315,42
9.969,14
8.779,72

Beneficio

Nº Processo Susep

PECÚLIO POR MORTE:
PECULIO POR INVALIDEZ:

15414.005367/2012-77
15414.005364/2012-33

Pecúlios garantidos pela Mongeral Aegon Seguros e
Previdência S/A CNPJ: 33.608.308/0001-73
Carregamento: 30 %
O valor da contribuição para o(s) pecúlio(s) será
atualizado, anualmente, no mês de abril, pela variação do
INPC/IBGE e em função da faixa etária atingida pelo
participante. O registro destes planos na SUSEP não
implica, por parte da autarquia, incentivo ou
recomendação para sua comercialização.

Declaro corretas as informações deste formulário e comprometo-me a mantê-las atualizadas junto a SP-PREVCOM, conforme § 2º do
artigo 10 do Regulamento do Plano de Benefícios PREVCOM RP.
_____________________________________________________
Local e data

______________________________________________________
Assinatura do Participante

PARA USO EXCLUSIVO DA SP-PREVCOM
_____________________________________________________
Data de Deferimento

______________________________________________________
Responsável pela Análise (carimbo e assinatura)
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
FICHA DE INCRIÇÃO
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM – RG
PARA USO EXCLUSIVO DA SP-PREVCOM
Órgão de origem:
Cód. do Órgão:

CNPJ:
Cód. Participante:

CNPB: 2013.0001-19

PREENCHIMENTO PELO PARTICIPANTE

I – DADOS PESSOAIS
Nome:
Data de nascimento:
/
Identidade:
Sexo:
Pai:
Cônjuge/companheiro(a):

/

Nacionalidade:
Data emissão:
Estado Civil:
Mãe:

/

CPF:
Naturalidade:
UF:

/

CPF:

II – ENDEREÇO RESIDENCIAL
Logradouro:
Bairro:
DDD/Telefone: (
E-mail:

CEP:
)

III – DADOS FUNCIONAIS
Formação:
Cargo:
Órgão:
Setor;
Logradouro:
Bairro:
DDD/Telefone: (
e-mail:

CEP:
)

IV – BENEFICIÁRIOS

Nº
Cidade:
DDD/Celular: ( )
Outros:
Nível: ( ) Superior
Função:
Poder:
Data de ingresso:
Nº
Cidade:
DDD/Celular: ( )
Fax:

Compl.
UF:

( ) Médio

/

/
Compl.
UF:

Podem ser indiciados como beneficiários ao PREVCOM –RG:
I) cônjuge ou companheiro(a) na constância, respectivamente, do casamento ou da união estável ou homoafetiva;
II) filhos menores de 21 anos não emancipados;
III) enteados e menores tutelados sob dependência econômica;
IV) filhos inválidos ou incapazes civilmente sob dependência econômica e
V) pai e mãe na ausência dos beneficiários I, II, e III, desde que comprovadamente vivam sob dependência econômica do participante.
Nome Completo
Data de Nascimento
Parentesco
Invalidez (S ou N)

V – CONTRIBUIÇÕES MENSAIS – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA
A. (

) Sou Participante Ativo – servidor que ganha acima do teto do INSS

Solicito minha inscrição como Participante Ativo no Plano de Benefícios PREVCOM-RG e autorizo o desconto correspondente a ______%
(_______________________________________________________) do valor da minha remuneração básica que excede o teto do INSS.
Estou ciente que o Patrocinador acompanhará paritariamente a minha contribuição até o limite de 7,5% (sete e meio por cento) e que a
taxa de administração prevista no plano de custeio da SP-PREVCOM será descontada sobre o valor de ambas as contribuições.
B. (

) Sou participante Ativo Facultativo – servidor que ganha abaixo do teto do INSS
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Solicito minha inscrição como Participante Ativo Facultativo no Plano de Benefícios PREVCOM-RG e autorizo o desconto
correspondente a ______% (_______________________________________________________) do valor da minha remuneração. Estou
ciente que o Patrocinador não acompanhará paritariamente a minha contribuição e que a taxa de administração prevista no plano de
custeio da SP-PREVCOM será descontada sobre o valor da minha contribuição.
No caso da minha remineração vir a superar o valor do teto INSS, autorizo a manutenção da alíquota de contribuição por mim
especificada. Tenho ciência de que nessa ocasião passarei automaticamente à condição de Participante Ativo, submetendo-me às
regras de desconto em folha desta categoria de participante, conforme estabelecido no item A.

VI – CONTRIBUIÇÃO PARA BENEFÍCIO DE RISCO – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO
Autorizo o desconto do valor de R$ 40,00 (quarenta reais) para cobertura mínima estabelecida em função da minha faixa etária dos
seguintes benefícios de risco oferecidos por companhia seguradora contratada pela SP-PREVCOM, podendo esse valor ser alterado a
meu critério posteriormente: ( ) SIM ( ) NÂO
Valor da contribuição

R$ 40,00

VII – ASSINATURAS

Faixa
etária
14 a 35
36 a 40
41 a 45
46 a 50
51 a 55
56 a 60
61 a 65
66
67
68
69
70

Beneficio
por Morte
307,310.98
186.759,01
110,312,59
62.234,38
40.024,92
28.539,03
19.571,92
14.652,41
13.237,23
11.947,26
10.782,00
9.735,13

Beneficio por
Invalidez
288.164,67
219.895,29
165.680,47
111.184,65
67.769,26
38.620,69
21.140,05
14.555,54
12.837,17
11.315,42
9.969,14
8.779,72

Beneficio

Nº Processo Susep

PECÚLIO POR MORTE:
PECULIO POR INVALIDEZ:

15414.005367/2012-77
15414.005364/2012-33

Pecúlio garantidos pela Mongeral Aegon Seguros e
Previdência S/A CNPJ: 33.608.308/0001-73
Carregamento: 30 %
O valor da contribuição para o(s) pecúlio(s) será
atualizado, anualmente, no mês de abril, pela variação do
INPC/IBGE e em função da faixa etária atingida pelo
participante. O registro destes planos na SUSEP não
implica, por parte da autarquia, incentivo ou
recomendação para sua comercialização.

Declaro corretas as informações deste formulário e comprometo-me a mantê-las atualizadas junto a SP-PREVCOM, conforme § 2º do
artigo 10 do Regulamento do Plano de Benefícios PREVCOM RG.
_____________________________________________________
Local e data

______________________________________________________
Assinatura do Participante

PARA USO EXCLUSIVO DA SP-PREVCOM
_____________________________________________________
Data de Deferimento

______________________________________________________
Responsável pela Análise (carimbo e assinatura)
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SECRETARIA DA FAZENDA – SF
RESOLUÇÃO SF Nº 33, DE 17 DE MAIO DE 2013
Dispõe sobre a utilização do Sistema Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do
Estado de São Paulo – BEC/SP - para compra de bens, em parcela única e entrega
imediata, com dispensa de licitação em razão do valor, por parte de Municípios
O Secretário da Fazenda, considerando o disposto no artigo 2º, inciso II
do Decreto 59.104, de 18-04-2013, resolve:
Artigo 1º - A utilização do Sistema Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – BEC/SP - para compra de bens, em parcela única e entrega
imediata, com dispensa de licitação em razão do valor por parte dos Municípios fica
condicionada à celebração de termo de convênio, nos moldes da minuta-padrão que
integra esta resolução como Anexo.
Artigo 2º - A celebração de convênio nos moldes indicados no artigo 1º
far-se-á a partir de requerimento encaminhado pelo Município interessado à Secretaria
da Fazenda do Estado.
Artigo 3º - A Coordenadoria de Entidades Descentralizadas e de Contratações Eletrônicas – Cedc - editará normas complementares à utilização da Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP, por parte
de Municípios.
Artigo 4º - Esta Resolução entrará em vigor em 20-05-2013.
Anexo a que se refere o Artigo 1º da Resolução SF-33, de 17-05-2013
MINUTA-PADRÃO DO CONVÊNIO
Termo de Convênio que entre si celebram o Estado de São Paulo, por
intermédio da Secretaria da Fazenda, e o Município de_____________, com o objetivo
de estabelecer condições para a utilização da Bolsa Eletrônica de Compras do Governo
do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP, por parte do Município, para a realização de
compras de bens em parcela única e entrega imediata, com dispensa de licitação em
razão do valor.
O Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Fazenda, doravante denominada SECRETARIA, com sede na, nº, inscrita no CNPJ sob o nº, neste ato
representada por seu Titular, Senhor, devidamente autorizado pelo Decreto 59.104, de
18-04- 2013 e o Município de, doravante denominado MUNICÍPIO, com sede na, nº,
inscrito no CNPJ sob nº, representado pelo(a)
Prefeito(a) Municipal, celebram o presente Convênio que se regerá pelas
seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Convênio tem por objeto estabelecer condições para a utilização da Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema
BEC/SP, por parte do Município, para a realização de compras de bens em parcela única
e entrega imediata, com dispensa de licitação em razão do valor.
239

11852 miolo.indd 239

9/4/2014 21:35:03

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES COMUNS DOS PARTÍCIPES
Constituem obrigações comuns dos partícipes:
I - cumprir as obrigações assumidas neste Convênio, assim como aquelas
decorrentes de atos normativos que disciplinam as operações do Sistema BEC/SP, especialmente, o Regulamento do Sistema BEC/SP - Dispensa de Licitação, nos prazos e
condições neles estabelecidos;
II - envidar esforços dentro de suas respectivas áreas de atuação, visando
à agilização dos procedimentos e atos relativos ao Sistema BEC/SP;
III - manter sob sigilo toda e qualquer informação sobre o Sistema BEC/
SP de propriedade da SECRETARIA, a que tenham acesso em decorrência das atividades
a que se dediquem em razão deste instrumento, bem como a trocar informações de
suas propriedades exclusivas, que possam ser de relevância para se atingir a perfeita
concretização do objeto deste Convênio mantendo, também, em relação a estas, o
necessário sigilo.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
Constituem obrigações do MUNICÍPIO:
I - instalar e manter em perfeitas condições de utilização e em número
suficiente equipamentos, aplicativos e meios de comunicação adequados à conexão e
à operação contínua com o Sistema BEC/SP, bem como prover os recursos humanos
necessários a tanto;
II – aceitar e cumprir todas as regras do Sistema BEC/SP – Dispensa de
Licitação, especialmente as relativas:
a) a inscrição dos interessados em participar dos procedimentos competitivos, no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo – Caufesp;
b) ao cadastramento dos servidores representantes do Município que
atuarão nos procedimentos competitivos, no Sistema BEC/SP;
c) aos procedimentos competitivos;
d) a participação nos procedimentos competitivos de pessoas apenadas
com as sanções previstas no artigo 87, inciso III e IV, da Lei federal 8.666, de 21-06-1993
e no artigo 7°, da Lei federal 10.520, de 17-07-2002;
e) a utilização do Cadastro Único de Materiais e Serviços do Estado de
São Paulo - Cadmat.
III – aceitar todas as modificações que o Estado a seu critério e a qualquer tempo, durante a vigência do convênio, promover nas regras do sistema eletrônico e na Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – BEC/SP;
IV - realizar os pagamentos aos contratados impreterivelmente até a data
do vencimento das obrigações;
V - manter permanente fluxo de informações com a Administração da
BEC/SP, comunicando-lhe, de imediato, a ocorrência de qualquer fato impeditivo ou
protelatório do cumprimento das obrigações assumidas neste Convênio;
VI - cumprir a legislação sobre execução orçamentária e financeira e sobre contratos administrativos e licitações, especialmente quanto ao procedimento para
dispensa de licitação inerente à Oferta de Compra;
VII - adotar para as compras a serem realizadas por intermédio do Sistema BEC/SP, o Edital Padrão disponibilizado no referido Sistema;
VIII – utilizar o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São
Paulo – Caufesp;
IX – orientar os interessados que não tenham registro no Caufesp, a solicitar o seu cadastramento;
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X – comunicar à Administração do Sistema BEC/SP as sanções aplicadas
aos fornecedores contratados com base nos procedimentos competitivos realizados
por intermédio do referido Sistema;
XI- esclarecer os questionamentos dos fornecedores a respeito das especificações do objeto, condições de fornecimento e pagamento, disseminando, por
meios próprios de comunicação, as informações repassadas pela SECRETARIA, tornando-se elo de informações entre os fornecedores e a Administração Estadual.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA
Constituem obrigações da SECRETARIA:
I - gerir o Sistema BEC/SP;
II - disponibilizar o cadastro de fornecedores autorizados a participar do
Sistema BEC/SP;
III - disponibilizar e manter atualizados os manuais e regulamentos de
operacionalização do Sistema BEC/SP;
IV - promover a divulgação das operações realizadas pelo Sistema BEC/
SP;
V - assegurar a integridade e confiabilidade dos dados e informações
emitidos no Sistema BEC/SP.
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
As obrigações ajustadas neste convênio não envolvem o repasse de recursos financeiros entre os partícipes.
Parágrafo único - Os custos decorrentes da implantação dos meios necessários à conexão e à operação com o Sistema BEC/ SP serão de responsabilidade de
cada partícipe, correndo à conta das suas respectivas dotações orçamentárias.
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste convênio será de 5 anos, contados a partir da
data de sua assinatura.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
Este convênio poderá ser rescindido por infração legal ou regulamentar,
especialmente de disposições do Regulamento do Sistema BEC/SP - Dispensa de Licitação, ou descumprimento de suas cláusulas, ou denunciado por desinteresse unilateral
ou consensual dos partícipes, mediante comunicação expressa, com antecedência mínima de 30 dias.
BILIDADES

CLÁUSULA OITAVA - DA MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSA-

Ocorrendo o encerramento do Convênio pelo decurso do prazo de vigência, por rescisão ou por denúncia, as obrigações e responsabilidades de cada partícipe
assumidas até então permanecerão inalteradas até o final da execução dos respectivos
contratos celebrados ao amparo deste ajuste.
CLÁUSULA NONA - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO
Ficam designados como representantes da SECRETARIA e do MUNICÍPIO,
encarregados do controle e fiscalização da execução do presente Convênio, respectivamente, o Diretor do Departamento de e o Prefeito Municipal.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Aplicar-se-á na execução deste convênio, as normas da Lei federal nº
8.666, de 21-06-1993, e da Lei estadual nº 6.544, de 22-11-1989, no que couberem.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca da Capital de São Paulo para dirimir eventuais pendências decorrentes deste convênio.
E assim, por estarem justos e convencionados firmam este instrumento
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo-assinados.
São Paulo, de de .
________________________
Pela Secretaria da Fazenda
________________________
Pela Prefeitura
Testemunhas:
1.________________________________
Nome:
R.G.:
CPF:
2.________________________________
Nome:
R.G.:
CPF:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEE
GABINETE DE SECRETÁRIO – GS
(*) COMUNICADO SE Nº 1, DE 28 DE JANEIRO DE 2013
Ano Letivo de 2013
Senhores Educadores, Tendo em vista o início do ano letivo de 2013, marcado para o dia 1º de fevereiro próximo, esta Secretaria, por seu Secretário, sensível
às expectativas de toda a comunidade escolar, presentes nessas ocasiões, não poderia
deixar de desejar a todos boas vindas e expressar seu apreço a todos os profissionais
de educação, da rede pública estadual, comprometidos com a causa da educação e
empenhados na busca da qualidade do ensino paulista.
Nesta oportunidade, sugere-se a realização de ações que visem a tornar o cotidiano escolar, ao longo de todo o percurso letivo de 2013, mais prazeroso e
tranquilo, propício à boa convivência de educadores, alunos e pais ou responsáveis de
alunos, ou seja, de toda a comunidade escolar.

* Retificado em 30.01.2013
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As boas vindas aos alunos, professores e funcionários da escola devem
ser preparadas pela equipe gestora da unidade escolar de modo a assegurar-lhes condições adequadas e satisfatórias de interação e de atuação no ambiente escolar.
Por comodidade didática, as recomendações e sugestões, aqui expressas, estão agrupadas por temas ou assuntos, objetivando-se maior abrangência de seus
aspectos.
Assim, respeitadas as peculiaridades e especificidades de cada unidade
escolar, solicita-se o empenho de toda a equipe escolar, observadas as atribuições e deveres próprios de cada profissional de educação, para os cuidados a seguir relacionados:
CUIDADOS PRELIMINARES
Verificar:
- se todas as salas de aula contam com o conjunto de alunos de acordo
com o número estabelecido para cada classe;
- as condições dos banheiros (portas, torneiras, registros e válvulas, louças sanitárias, etc);
- a parte elétrica (iluminação, reatores, lâmpadas, etc), procedendo à
substituição do que se fizer necessário;
- as condições da cozinha (equipamentos de gás, fogão, refrigeradores,
demais utensílios), suprindo as necessidades;
- o sistema hidráulico, atentando para a limpeza da caixa d’água e ao
estado da bóia;
- as condições das lousas e se há estoque desse material de consumo;
- os vidros das janelas, para reposição em caso de falta, de modo a proteger os alunos e os bens patrimoniais em dias de chuva;
- a área externa do prédio escolar, providenciando retirada de mato, podas de árvores e limpeza de terrenos baldios;
- o estado das quadras de esporte e de recreação, providenciando os
reparos que se fizerem necessários.
1. INÍCIO DO ANO LETIVO
O ano letivo terá início no dia 01-02-2013, para todos os alunos do Ensino
Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e do Ensino Médio:
Faz-se necessário:
- planejar as atividades do primeiro dia de aula com atenção, para as
atividades culturais e de lazer, sempre que possível;
- considerar as características dos alunos dos anos iniciais, específicas da
faixa etária em que se encontram, facilitando-lhes a adaptação ao ambiente escolar;
- levar em conta os aspectos relacionados à comunicação entre a escola
e os pais quanto à organização e funcionamento do ensino e da aprendizagem; à rotina
diária, os objetivos do processo pedagógico e às expectativas de aprendizagem, para
aperfeiçoamento da proposta pedagógica da escola;
- propor aos professores que, em sala de aula, sejam realizadas rodas de
conversas com os alunos, a fim de possibilitar-lhes apresentação de uns aos outros e a
interação grupal;
- envolver o maior número possível de professores e funcionários, bem
como de alunos e pais, especialmente dos representantes dos órgãos colegiados da escola, como Conselho de Escola, APM e Grêmio Estudantil, entidades sociais do entorno
e, em especial, os jovens do Programa Escola da Família, onde houver, para promover o
adequado entrosamento entre a comunidade e as equipes escolares;
- informar os pais ou responsáveis sobre as Normas Regimentais da Escola, em especial as referentes à avaliação e de convivência;
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- apresentar o prédio escolar à comunidade, destacando as ações de melhoria executadas e em andamento, obras e serviços de engenharia, entre outros, e
enfatizar as ações de promoção à cidadania e educação ambiental;
- divulgar as ações do Programa “Educação: Compromisso de São Paulo”
oferecidas pela Unidade Escolar, tais como:
Programa Ler e Escrever, Programa São Paulo Faz Escola, Ensino Integral,
Ensino Médio Inovador, Ensino Médio Integrado, Centro de Estudos de Línguas, Escola
de Tempo Integral, Atendimento Educacional Especializado (SAPE), entre outros, ressaltando a necessidade da colaboração de toda a comunidade escolar para o êxito dos
programas/projetos pedagógicos e para a manutenção de um ambiente agradável aos
alunos;
- sugerir a utilização dos diferentes espaços escolares assim como dos
diversos recursos com os quais a escola conta:
a Sala de Leitura e o Cinema vai à Escola, entre outros;
- realizar, aos finais de semana, atividades de acolhimento do Programa
Escola da Família, recebendo os pais e filhos, com atividades de boas vindas, de forma
lúdica e informal.
Sugestões de atividades: Matroginástica, alongamento, recreação, gincanas, campeonatos, danças; apresentações de grupos da comunidade (hip-hop, capoeira, etc.), dinâmicas de acolhimento, entre outras.
As equipes gestoras das Diretorias de Ensino e das escolas, articuladas
nos Grupos de Referência, deverão acompanhar as equipes escolares na preparação e
desenvolvimento das atividades propostas para os primeiros dias de aula.
A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB disponibilizará
no site da Secretaria, até 31 de janeiro, documentos com sugestões para o desenvolvimento de atividades curriculares organizadas por área do conhecimento (Linguagens,
Ciências Humanas - CH, Ciências da Natureza - CN, Matemática) e Oficinas Curriculares
das Escolas de Tempo Integral - ETI.
2. PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
2.1. Planejamento Escolar
Na elaboração do Planejamento Escolar, atentar para os seguintes aspectos:
- estrito cumprimento do Regimento Escolar, em especial à avaliação e
normas de convivência;
- critérios e prazos para classificação/reclassificação de alunos com registros de seu processo de realização, até o último dia do primeiro bimestre letivo;
- elaboração e cumprimento dos planos de ensino dos diversos componentes curriculares, com registros;
- projetos de recuperação e relatório de seu processo de realização;
- Ficha Individual de Avaliação Periódica (de acordo com a Deliberação
CEE 11/96), devendo-se atentar para que, bimestralmente, seja dada ciência aos pais,
em especial dos alunos que apresentarem baixo rendimento;
- atas das reuniões pedagógicas e de conselhos de classe/série com a
análise do desempenho dos alunos ao longo do bimestre e do ano letivo;
- registro das convocações e comparecimentos/ausências dos pais/responsáveis pelos alunos, sempre que tal medida se fizer necessária;
- enriquecimento curricular e Processo de aceleração de estudos para
alunos com altas habilidades / superdotação;
- conferência dos dados dos alunos cadastrados no Sistema de Cadastro
de Alunos com Deficiência, Altas Habilidades e Transtornos Globais do Desenvolvimen244
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to – TGD, para solicitação de Serviço de Atendimento Pedagógico Especializado - SAPE;
- avaliação de alunos com deficiência intelectual, visando ao oferecimento de proposta de trabalho pedagógico adequado;
- sistematização e articulação do trabalho dos professores especializados
do SAPE – Serviço de Apoio Pedagógico Especializado e professores das salas comuns,
em relação aos alunos com deficiência;
- atenção às diretrizes relativas às escolas vinculadoras de classes em
funcionamento nas Unidades de Internação da Fundação CASA.
A equipe gestora deverá prever atividades que permitam
uma reflexão sobre os temas constantes do documento “Planejamento
Escolar 2013”, que será disponibilizado no site da Secretaria da Educação (link a ser
divulgado).
É importante lembrar que o Caderno do Gestor é um importante instrumento para auxiliar na administração escolar.
2.2. Reposição de Aulas
Faz-se necessário:
- garantir o cumprimento da totalidade dos dias letivos e das aulas previstas, evitando-se toda e qualquer espécie de prejuízo aos alunos;
- organizar sistemática de controle mensal das aulas não dadas, por classe e/ou por componente curricular, com vistas à apresentação bimestral (periodicidade
mínima) do plano de reposição ao Dirigente Regional de Ensino, para homologação;
- no caso de falta do professor, optar por uma das três alternativas:
1ª) adotar medidas que garantam a atuação de professores devidamente
classificados, nas ausências de colegas, visando ao cumprimento dos dias letivos e da
carga horária anual;
2ª) contar com a atuação do professor eventual, habilitado e preparado
para o trabalho; ou
3ª) registrar a aula como não dada e considerá-la no momento de elaboração do plano de reposição, nos termos da Resolução SE 102, de 22-09-2003. (disponível em: http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/102 03HTM?Time=1/11/2013)
- orientar os professores sobre a importância de se evitarem faltas esporádicas ou afastamentos diversos;
- adotar medidas que garantam a atuação de professores eventuais ocasionadas pela ausência de professores titulares de cargo, ocupantes de função-atividade ou contratados, visando à plena realização dos dias letivos e da carga horária anual.
As unidades escolares que contarem com o Gerente de Organização Escolar – GOE, designado, devem orientá-lo para que, no exercício de suas atividades,
conforme previsto na Resolução SE 52, de 9 de agosto de 2011 (disponível em: http://
siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/52_11.HTM?Time=1/11/2013)
- responsabilizar-se pelo controle do fluxo de docentes, fiscalizando o
cumprimento do horário de aulas e encaminhando os docentes eventuais à sala de
aula, se necessário;
- afixar COMUNICADO na Secretaria da Escola, em lugar visível, para esclarecer alunos, pais ou responsáveis, no caso de falta de professores, indicando prazo
para solução.
2.3 Comunicado
- Afixar comunicado em lugar visível, na Secretaria Escolar, contendo as
seguintes informações:
- É proibida a cobrança de valores para pagamento de cópias reprográficas (provas, apostilas, etc.) ou outros materiais e taxas de qualquer natureza.
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- Nenhum membro da equipe escolar ou da APM poderá exigir qualquer
contribuição dos pais ou responsáveis dos alunos, por ocasião da matrícula ou rematrícula, devendo ser amplamente divulgado o caráter facultativo da contribuição.
- Nenhum aluno poderá ser impedido de participar das atividades escolares pelo fato de não trajar uniforme ou por falta de material escolar.
- É terminantemente proibida a venda de uniforme escolar nas dependências da escola.
- É terminantemente proibido o uso do celular em sala de aula (Lei
12.730/07, Decreto 52.625/08).
3. PROFESSORES
Atribuição de Classes e/ou Aulas
É imprescindível:
- observar atentamente os textos legais e normativos, com destaque para:
- Resolução SE 89/2011, que dispõe sobre o processo anual de atribuição
de classes e aulas ao pessoal docente do Quadro do Magistério, em especial o artigo 9º;
- Resolução SE 3/2011, alterada pela Resolução SE 10/2012, dispõe sobre
o processo de atribuições de classes, turmas e aulas de Projetos da Pasta aos docentes
do Quadro do Magistério;
- Portaria CGRH 1, de 8.1.2013 – D.O. 9/1/2013, que trata dos prazos e
datas das diversas etapas do processo inicial de atribuição de classe/aulas.
- atender os prazos determinados no cronograma mensal, para que não
ocorra corte de pagamento de professores;
- conferir, com rigor, a documentação do docente ingressante, principalmente quanto à conferência da habilitação exigida no Edital do concurso, quanto à
necessidade de prorrogação de posse ou de exercício e quanto à publicação de Ato
Decisório (anterior ao exercício), nos casos declarados de acumulação remunerada de
cargos/funções;
- introduzir ou atualizar os dados pessoais e de habilitação/qualificação
do docente ingressante no sistema PAEC, conforme o caso;
- enviar a documentação exigida pelo órgão de recursos humanos à Diretoria de Ensino, para a devida inclusão da nomeação do professor no Cadastro da
Educação;
- incluir a Carga Horária do professor;
- agilizar a conferência da documentação do docente a ser contratado,
quanto aos documentos comprobatórios de habilitação/qualificação e quanto à devida
participação no Processo Seletivo 2013 e à sua classificação no processo anual de atribuição de classes e aulas;
- introduzir ou atualizar os dados pessoais e qualificação de cada docente
contratado, no sistema no PAEC, conforme o caso;
- enviar a documentação exigida pelo órgão de recursos humanos à Diretoria de Ensino, para a inclusão do contrato do docente no Cadastro da Educação;
- acompanhar os processos informatizados automáticos que geram o pagamento, nas transações PAEC – opção: 7.8 e PAPC – opções: 11.2.1 e 11.3.1.
4. MATERIAIS DE USO ESCOLAR
Orientações Gerais:
- conferir todo o material entregue dando baixas diárias no sistema de
controle (site: http://matpedagogico.fde.sp.gov.br), apontando as eventuais incorreções ou divergências na quantidade planejada/recebida para que o sistema de monitoramento na FDE proceda à entrega do material complementar e/ou remanejamento
do material excedente.
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Esse procedimento é único e serve para o atendimento das demandas do
“kit escolar”, “rede de suprimentos”, “materiais didático-pedagógicos” (ex.: Caderno
do Aluno), exceto livros;
- acompanhar a utilização adequada do material escolar ao longo do ano
letivo.
5 – CALENDÁRIO DE ENTREGA:
ITEM PROGRAMADO PARA
ENTREGA

PERÍODO

UNIDADE DE RECEBIMENTO

Kit escolar

Até 31/1/2013

Diretoria de ensino e/ou Escola

Materiais didático-pedagógicos Até 31/1/2013
(“Ler e Escrever”)

Diretoria de ensino e/ou Escola

Materiais didático-pedagógicos Caderno do
(“São Paulo Faz Escola”)
Aluno
Volume 1:
Até 31/1/2013

Diretoria de ensino e/ou Escola

Volume 2:
Até 31/3/2013
Volume 3:
Até 31/7/2013
Volume 4:
Até 30/09/2013
Livros (Programas de aquisição
de livros, Programas Leituras
na escola e Livros na Sala de
Aula)

Disponíveis
no acervo da
escola

Escola

Rede de Suprimentos

Entrega
permanente
e mediante
solicitação da
unidade escolar

Escola

Mobiliário escolar

Entrega
permanente
mediante a
programação
2012 e novas
solicitações

Escola

6. PLANEJAMENTO E GESTÃO DA REDE E MATRÍCULA
Otimização dos Espaços Físicos e Acomodação da Demanda Medidas:
- cadastrar os candidatos ao ingresso, deslocamento e transferência na
escola pública (U.E./D.E.);
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pública;

- compatibilizar - demanda/vaga (D.E.);
- efetivar a matrícula de todos os cadastrados em todas as fases na escola

- atender com a máxima atenção a população que recorre à secretaria da
escola em busca de uma vaga ou informação (U.E.);
- informar os critérios de distribuição dos alunos (matrículas) e as possibilidades e prazos para eventuais transferências (U.E./D.E.);
- indicar a necessidade de adequação e/ou ampliação de espaços para
acomodação da demanda.
7. SERVIÇOS DE APOIO AO ALUNO
7.1 Merenda Escolar – cuidados básicos com relação à:
- merenda centralizada: guarda e acondicionamento:
- na hora do recebimento, verificar a integridade da embalagem de todos
os produtos e se as quantidades e validades conferem com o descrito no boleto, devendo, em caso positivo, a direção da escola assinar e carimbar todas as vias e, caso haja
alguma divergência/inadequação, anotar
sua ocorrência no verso do boleto;
- detectada alguma divergência/inadequação relativa ao produto após
o recebimento, deverá ser enviado ofício para o DAAA solicitando a troca, com os seguintes dados:
nome do produto, validade, quantidade, marca e lote;
- para se utilizar algum produto, deverá se seguido o método “PVPS” (Primeiro que vence – Primeiro que Sai), afim de se evitar o vencimento dos prazos de
validade dos produtos;
- organizar o armazenamento/estoque dos produtos, de forma a deixar
sempre na frente, aquele com data de vencimento mais próxima;
- destacar a data da validade (dia/mês/ano) nas caixas de papelão, organizando os produtos por grupo ou tipo e respeitando o empilhamento máximo, mantendo as caixas distantes das paredes e piso;
- observar que os produtos de limpeza nunca devem ser acondicionados
próximos aos produtos alimentícios;
- nunca se deve utilizar utensílios e objetos de madeira (talheres, cabos, prateleiras, estrados, mesas, bancos, etc.) na cozinha e nos locais de armazenamento/ estoque;
- realizar o armazenamento adequado de perecíveis (freezer e geladeira),
observando que, nesse caso, as embalagens deverão ser acondicionadas fora da caixa
de papelão;
- as escolas que recebem produtos do Departamento de Alimentação e
Assistência ao Aluno 4- DAAA deverão preencher o “Quadro de Estoque Online”, através do site estoquedse.edunet.sp.gov.br, respeitando as datas do cronograma divulgado anualmente, informando o número, a quantidade e validade dos produtos, alunos
consumidores, quantidade de produto servido no dia e cardápio oferecido.
- Merenda descentralizada:
- verificar a qualidade, a aceitação e a quantidade da merenda;
- registrar o número de refeições servidas aos alunos de cada turno de
funcionamento da escola, especificando modalidades e atividades complementares.
Orientações Gerais:
- observar os aspectos de estrutura, limpeza e organização dos ambientes de preparo e acondicionamento de gêneros alimentícios;
- verificar a integridade e estado de funcionamento dos equipamentos e
utensílios, solicitando manutenção ou reposição sempre que necessário;
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- realizar o programa de sanitização semestralmente (limpeza de caixa
d’água, desratização e desinsetização).
- atentar para as diretrizes da Resolução SE 53/2000, disponível em:
(http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/53_2000.htm).
7.2 Transporte Escolar
- registrar os alunos que necessitam de transporte no sistema de Cadastro de Alunos SEE, na opção referente a transporte, garantindo que os dados correspondam às
reais demandas da escola;
- monitorar e fiscalizar a execução do serviço prestado, seja pela prefeitura, seja por empresa contratada, conforme Resolução 28/2011, (http://siau.edunet.
sp.gov.br/ItemLise/arquivos/28_11.HTM), visando a garantir a segurança dos alunos;
- atentar para os seguintes aspectos:
- atraso dos alunos no horário de entrada das aulas;
- chegada muito antecipada em relação à abertura dos portões da escola;
- demora na chegada dos veículos na saída dos alunos;
- alunos sendo transportados em pé; e aulas de Projetos da Pasta aos
docentes do Quadro do Magistério;
- Portaria CGRH 1, de 8.1.2013 – D.O. 9/1/2013, que trata dos prazos e
datas das diversas etapas do processo inicial de atribuição de classe/aulas.
- atender os prazos determinados no cronograma mensal, para que não
ocorra corte de pagamento de professores;
- conferir, com rigor, a documentação do docente ingressante, principalmente quanto à conferência da habilitação exigida no Edital do concurso, quanto à
necessidade de prorrogação de posse ou de exercício e quanto à publicação de Ato
Decisório (anterior ao exercício), nos casos
declarados de acumulação remunerada de cargos/funções;
- introduzir ou atualizar os dados pessoais e de habilitação/qualificação
do docente ingressante no sistema PAEC, conforme o caso;
- enviar a documentação exigida pelo órgão de recursos humanos à Diretoria de Ensino, para a devida inclusão da nomeação do professor no Cadastro da
Educação;
- incluir a Carga Horária do professor; - agilizar a conferência da documentação do docente a ser
contratado, quanto aos documentos comprobatórios de habilitação/
qualificação e quanto à devida participação no Processo Seletivo 2013 e à sua classificação no processo anual de atribuição de classes e aulas;
- introduzir ou atualizar os dados pessoais e qualificação de cada docente
contratado, no sistema no PAEC, conforme o caso;
- enviar a documentação exigida pelo órgão de recursos humanos à Diretoria de Ensino, para a inclusão do contrato do docente no Cadastro da Educação;
- acompanhar os processos informatizados automáticos que geram o pagamento, nas transações PAEC – opção: 7.8 e PAPC – opções: 11.2.1 e 11.3.1.
7.3 Segurança Escolar
- Manter, no ROE - Registro de Ocorrências Escolares, registro atualizado
de quaisquer ocorrências;
- fortalecer o relacionamento entre a escola e a Ronda Escolar, para que
ações preventivas evitem situações de violência;
- reportar às autoridades competentes a incidência de ocorrências de
maior gravidade;
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- contatar a Diretoria de Ensino e a Supervisão de Proteção Escolar e
Cidadania – Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares (SPEC/CISE) – caso
haja necessidade de acompanhamento em alguma ocorrência;
- consultar o Manual de Proteção Escolar e Promoção da Cidadania para
mais informações sobre as medidas a serem adotadas em eventuais ocorrências. O manual pode ser acessado no seguinte endereço: ttp://www.fde.sp.gov.br/PagesPublic/
InternaSupervisao.aspx?contextmenu=manuoco;
- implementar projetos de caráter pedagógico que evidenciem à comunidade escolar os aspectos positivos da boa convivência, e do respeito às diferenças, bem
como quaisquer práticas que fortaleçam o senso coletivo de cuidado com o próximo e
zelo pelo patrimônio escolar.
7.4 Programa Visão do Futuro (13 Diretorias de Ensino da Capital)
- atentar para a data e horário da 1ª Orientação Técnica de 2012;
- realizar o Teste de Acuidade Visual (TAV) nos alunos do Ensino Fundamental, público alvo do programa;
- atentar para a data de abertura e inserção dos dados no
Sistema Visão do Futuro, após a realização dos Testes de
Acuidade Visual.
8. INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES
8.1 Reparos de Urgência/Emergência
- acionar a Unidade Móvel sempre que necessário; - usar os recursos
disponíveis na Diretoria de Ensino destinados a pequenos reparos:
- recursos disponíveis na DE: verba para Manutenção das Unidades Escolares – conforme dispõe o Comunicado Conjunto CISE/COFI 2/2012, enviado em 18-102012, com planilha de valores por Diretoria;
- recursos disponíveis na APM: verba Semestral; Verba Dinheiro Direto na
Escola/ FNDE; Verba Trato na Escola 2013.
- providenciar o atendimento utilizando o mecanismo mais adequado a
cada situação apontada pelas escolas, observando as diretrizes ou instruções para o
uso de cada recurso, conforme legislação vigente;
- monitorar as instalações físicas das unidades escolares, em prédios novos, e identificar necessidades de intervenções de urgência, que impeçam o funcionamento dos prédios escolares existentes;
- informar imediatamente a ocorrência à Diretoria de Ensino, para atualização do Relatório de Monitoramento de Ocorrências Prediais - CISE;
- Diretorias de Ensino que possuem escolas sem APM, ou com APM bloqueada, ou ainda APM com pendência na prestação de contas, receberão os recursos
dessas escolas por meio de adiantamento, portanto, as escolas nessas condições deverão acionar a Diretoria de Ensino para o atendimento necessário (relação na FDE).
8.2 Organização e Conservação do Espaço Escolar
- limpeza escolar realizada por empresa terceirizada – monitorar e fiscalizar os serviços prestados atentando para o desempenho e qualidade exigidos no contrato, bem como para os serviços cuja peculiaridade requer execução nos períodos de férias
e/ou de recesso escolar (de acordo com cópia do contrato mantida na unidade escolar);
- limpeza escolar efetuada por equipe própria da Secretaria da Educação
(Agentes de Serviços Escolares) – utilizar a mesma metodologia de limpeza adotada pelas
empresas, nos casos de contratação de terceirizados, de acordo com o Projeto Básico;
- realizar ações de conscientização dos alunos em relação à importância
de conservar os serviços de limpeza, colaborando para a manutenção de um ambiente
de aprendizado agradável e acolhedor.
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9. MOBILIÁRIO ESCOLAR E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
9.1 Mobiliário Escolar
- certificar-se de que a escola já recebeu o mobiliário requerido;
- compatibilizar a quantidade de carteiras das salas de aula ao número de
alunos matriculados por classe, evitando que fiquem carteiras empilhadas ou que haja
necessidade de movimentá-las de uma sala para outra;
- verificar a colocação adequada do mobiliário nas salas de aula, em especial com relação aos conjuntos de carteiras/cadeiras;
- atentar para a possibilidade de recuperação de carteiras; tratando-se de
material permanente, a equipe escolar deverá empreender esforços no sentido de desencadear ações de conservação e pequenos reparos, comunicando ainda o Supervisor
de Ensino para que encaminhe o relatório das providências à Diretoria de Ensino/CAF,
em ação que deverá ter continuidade ao longo de todo o ano letivo;
- realizar ações de conscientização dos alunos ou campanhas educacionais referentes à importância de zelar pela conservação do mobiliário escolar (ações de
cidadania e educação ambiental) e do patrimônio público.
9.2 Equipamentos de Informática:
- Acessa Escola:
- monitorar as condições do rack, cabeamento, computadores e acesso
à Internet;
- no caso de quaisquer intercorrências que impeçam o funcionamento
da sala, por intermédio do PCOP de Tecnologia, acionar a equipe de suporte técnico na
FDE, no telefone 0800-7770333;
- informar os problemas identificados ao Diretor Técnico responsável
pelo Núcleo de Informação Educacional e Tecnologia – NIT, da Diretoria de Ensino para
o devido acompanhamento.
- Patrimoniados:
- identificar e registrar problemas de condições de uso dos equipamentos patrimoniados para manutenção ou troca (Salas Ambiente de Informática, Acessa
Escola, secretarias, sala do diretor, entre outros);
- informar os problemas identificados ao Diretor Técnico responsável
pelo Núcleo de Informação Educacional e Tecnologia – NIT, da Diretoria de Ensino para
providencias e acompanhamentos.
- Outsourcing de computadores:
- acionar a equipe de suporte técnico na FDE no telefone 0800-7770333
quando necessário;
- informar os problemas identificados ao Diretor Técnico responsável
pelo Núcleo de Informação Educacional e Tecnologia – NIT, da Diretoria de Ensino para
acompanhamento.
- Outsourcing de impressoras:
- acionar a equipe de suporte técnico na FDE no telefone 0800-7770333
quando necessário;
- informar os problemas identificados ao Diretor Técnico responsável
pelo Núcleo de Informação Educacional e Tecnologia – NIT, da Diretoria de Ensino para
acompanhamento.
10. DÚVIDAS, URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS:
- Contatos em caso de dúvidas, urgências ou emergências:
ESCOLA – PROCURE A SUA DIRETORIA DE ENSINO
DIRETORIA DE ENSINO – PROCURE OS ÓRGÃOS CENTRAIS
11. ELEIÇÃO DOS COLEGIADOS ESCOLARES
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Observar a obrigatoriedade da eleição dos membros que atuarão nos
colegiados escolares, quais sejam:
- CONSELHO DE ESCOLA (Lei Complementar 444/85, artigo 95)
- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES (Decreto 12.983/78, alterado pelos
Decretos nºs 40.785/96, 48.408/04 e 50.756/06)
- GRÊMIO ESCOLAR (Lei federal 7.398/85)
Lembrar que, em atendimento ao Decreto 12.983/78, no que se refere à
publicidade, recomenda-se:
- afixar, em local visível e de fácil acesso: comunicados, balancetes e balanços;
- encaminhar aos pais ou responsáveis, por intermédio dos alunos, comunicados sobre todas as reuniões que sejam realizadas;
- divulgar notas na imprensa escrita/rádio comunitária local, que ofereça
publicidade gratuita;
- afixar nas dependências externas da escola, no caso de assembleia,
com duas semanas de antecedência, faixa convocando a comunidade escolar para o
dia e horário estipulado, sem prejuízo da entrega de comunicado aos pais ou responsáveis, por meio dos alunos.
Contando com o elevado espírito de colaboração e solidariedade dos
educadores paulistas, a Secretaria da Educação, por seu titular, coloca-se à disposição
de todos, desejando-lhes um ano letivo pleno de êxito e excelentes realizações no campo educacional.
_____
NOTA:
A Lei nº 7.398/85 encontra-se à pág. 68 do vol. 12 na Col. de Leg. Est. de Ens.
Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou SE/CG:
Lei Complementar nº 444/85 à pág. 344 do vol. LXI;
Lei nº 12.730/07 à pág.65 do vol. LXIV;
Decreto nº 12.983/78 à pág. 382 do vol. LVIII;
Decreto nº 40.785/96 à pág. 69 do vol. XLI;
Decreto nº 48.408/04 à pág. 32 do vol. LVII;
Decreto nº 50.756/06 à pág. 99 do vol. LXI;
Decreto nº 52.625/08 à pág. LXV;
Resolução SE nº 102/03 à pág. 129 do vol. LVI;
Resolução SE nº 3/11 à pág. 69 do vol. LXXI;
Resolução SE nº 28/11 à pág. 107 do vol. LXXI:
Resolução SE nº 52/11 à pág. 266 do vol. LXXII
Resolução SE nº 89/11 à pág.411 do vol. LXXIII;
Resolução SE nº 10/12 à pág. 167 do vol. LXXIII;
Deliberação CEE nº 11/96 à pág. 137 do vol. XLII;
Portaria CGRH nº 1/13 à pág.      deste volume.

252

11852 miolo.indd 252

9/4/2014 21:35:04

COMUNICADO SE DE 3 DE ABRIL DE 2013
Pagamento de bonificação por resultados – BR,
O Secretário da Educação, à vista do disposto na Resolução Conjunta CC/
SGP/SF/SPDR 6, DE 28.3.2013, que dispõe sobre a autorização de pagamento de bonificação por resultados – BR, instituída pela LC 1.078/2008, aos servidores da Secretaria da Educação, referente ao período de avaliação de janeiro a dezembro de 2012,
DIVULGA a Nota Técnica que trata da apuração dos indicadores da BR e as tabelas que
se seguem:
Nota Técnica
APURAÇÃO DOS INDICADORES DA BONIFICAÇÃO POR RESULTADOS - BR
Exercício de 2012
A Secretaria de Educação vem desenvolvendo diversas ações que visam
assegurar o aprimoramento da qualidade de ensino da rede estadual paulista, no que
se relaciona à gestão pedagógica e administrativa.
Integra-se a essas ações a Bonificação por Resultados - BR, que constitui
parte de um projeto de Gestão por Resultados e Política de Incentivos. A gestão por
resultados já vem sendo cumprida, uma vez que já foram oferecidas metas individuais
às unidades escolares, “lócus” de sua execução.
As escolas vêm incorporando essa mudança de cultura organizacional,
através da discussão de resultados das avaliações de desempenho dos alunos em exames de proficiência e dos resultados de fluxo escolar, por parte de toda a equipe gestora envolvida: coordenadores regionais, dirigentes de ensino, diretores e professores
coordenadores. Isto tem ressaltado a importância de se orientar os objetivos tendo em
vista o cumprimento de metas.
Essas metas, ditas intermediárias, são calculadas para cada escola a partir do indicador de qualidade do ensino, o IDESP – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, e estabelecem passos para a melhoria da qualidade de
acordo com aquilo que é possível a escola atingir e do esforço que precisam realizar
ano a ano, sempre visando o patamar de excelência na qualidade da educação que
deve ser atingido em 2030.
Nesse contexto, a Bonificação por Resultados (BR), instituída no âmbito desta Pasta pela Lei Complementar 1.078 de 17-12-2008, surge com o objetivo de
motivar nossos profissionais a se manterem na trajetória de melhoria na qualidade
de ensino, sempre buscando elevar o nível de aprendizagem dos alunos ao longo dos
anos. Dessa forma, a BR premia com incentivo real os profissionais que efetivamente
contribuam para a melhoria do ensino, considerado o resultado alcançado no desempenho das atribuições de seus cargos/funções na rede estadual.
Em suma, a sistemática que se pretende implantar alinhase   aos mais
modernos princípios de gerenciamento de recursos humanos, e certamente refletirá
no desempenho institucional dos órgãos e entidades vinculados à Secretaria da Educação, com a consequente melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, para que
seja assegurado o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho digno.
Desempenho dos alunos da rede estadual Utiliza-se como indicador de
resultado educacional para pagamento da bonificação o Índice de Desenvolvimento da
Educação do Estado de São Paulo – IDESP. O IDESP é o indicador que avalia anualmente
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a qualidade da aprendizagem de cada unidade escolar da rede estadual de ensino. Nessa
avaliação, considera-se que uma boa escola é aquela em que a maior parte dos alunos
apreende as competências e habilidades requeridas para a sua série, num período de tempo ideal - o ano letivo. Por este motivo, o IDESP utiliza duas medidas em sua composição:
I) os resultados de desempenho dos alunos em avaliações externas de
proficiência (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP), que reflete o quanto os alunos aprenderam; e
II) as informações de rendimento dos alunos ao final do ano letivo (aprovação, reprovação e abandono), que reflete em quanto tempo os alunos levam para
aprender.
Estas duas medidas se complementam na avaliação da qualidade da escola. Isto porque não é desejável para o sistema educacional que, para que os alunos
aprendam, eles precisem repetir várias vezes a mesma série. Por outro lado, também
não é desejável que os alunos sejam promovidos de uma série para a outra com deficiências de aprendizado.
O IDESP avalia cada nível de ensino de cada escola a partir dos resultados
do último ano/série de cada ciclo:
I) 5º ano/4ª série para o Ciclo I do Ensino Fundamental;
II) 9º ano/8ª série para o Ciclo II do Ensino Fundamental; e
III) 3ª série do Ensino Médio. Seus resultados são publicados em março
de cada ano, no Diário Oficial e no sítio da SEE em boletins individuais para cada escola,
onde também são apresentadas as metas de qualidade do respectivo ano para unidade
escolar (http://idesp.edunet.sp.gov.br).
As metas anuais são estabelecidas a partir do último valor do IDESP apresentado pela escola tendo como objetivo final a meta de longo prazo estabelecida para
a rede estadual de ensino, que deve atingir em 2030 um patamar de qualidade equivalente a de países desenvolvidos. As metas anuais atuam como um guia da trajetória
que as escolas devem seguir para alcançar esse patamar em 2030, levando em consideração seu ponto de partida e o tempo que ainda lhe resta para a meta final. Ao mesmo
tempo, as metas de curto prazo fornecem subsídios para a tomada de decisões dos gestores e demais profissionais ligados ao sistema educacional da rede estadual paulista.
A partir do resultado apresentado do IDESP e da meta estabelecida, calcula-se o Índice de Cumprimento de Metas para cada etapa da escolarização de cada
escola. Este índice reflete o desempenho da escola, frente às metas de curto e longo
prazos e ao valor agregado do IDESP efetivamente obtido para a Secretaria de Educação, sendo calculado da seguinte forma, para cada etapa de ensino em cada ano:

IC =

IDESPEF – IDESPBase
_________________________
IDESPMeta – IDESPBase

+

IDESPEF – IDESPAG
___________________________
IDESPMeta Final – IDESPAG

O índice de Cumprimento de Metas é limitado ao intervalo 0 a 1, 2, ou seja.

OValores
índicedode
Cumprimento de Metas é limitado ao intervalo 0 a 1, 2, ou
IDESP menores que os apresentados sem ano anterior (IDESPBASE) e inferiores
seja. Valores do
que os apresentados sem ano anterior (IDESPBASE) e
aoIDESP
ODESPmenores
AG resultam num indicador zerado, enquanto valores que ultrapassam a meta
inferiores ao ODESPAG
resultam
num indicador
zerado,
enquanto
valores
que ultrapasresultar num
estabelecida
para o respectivo
ao e ano
e superiores
ao IDESP
AG podem
índice de ate 120¢
sam a meta estabelecida
paradeocumprimento
respectivo da
aometa.
e ano e superiores ao IDESPAG podem
Dessa de
forma,
independentedado
valor do IDESP da escola, ou seja, se
resultar num índice de ate 120¢
cumprimento
meta.
apresenta baixa ou alta qualidade de ensino, seus servidores poderão receber a
Dessa
forma,
independente
do
valor
do
IDESP
escola, desempenho
ou seja, se aprebonificação se a qualidade de seu ensino melhorar ouda
assegurar
acima do
senta baixa ou IDESP
alta qualidade
ensino,
seus servidores
receber aque
bonificação
AG obtido de
para
a Secretaria
de Educação.poderão
Deve‐se considerar
o desafio de
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avançar na qualidade do ensino se torna maior quanto mais alto o nível de qualidade já
apresentado, e, portanto, mais difícil o cumprimento das metas estipuladas.
Assim sendo, reconhece‐se a necessidade de incentivar a evolução da
qualidade das escolas que já apresentam alto nível de aprendizagem. Verifica‐se a
importância no modelo de avaliação de um parâmetro que premia, também, o grau de
evolução já atingido pela escola para o pagamento do bônus. Dessa forma, adiciona‐se ao
componente de cumprimento de matas um adicional que reflita esse alto nível de
aprendizagem.
Esse adicional mede quão avançada esta a escola na trajetória rumo à meta
de longo prazo em relação às demais escolas da rede. Em outras palavras, do caminho que
as escolas da rede, em média, precisam percorrer até atingir a meta de longo prazo (Meta9/4/2014 21:35:04

se a qualidade de seu ensino melhorar ou assegurar desempenho acima do IDESP AG
obtido para a Secretaria de Educação. Deve-se considerar que o desafio de avançar na
qualidade do ensino se torna maior quanto mais alto o nível de qualidade já apresentado, e, portanto, mais difícil o cumprimento das metas estipuladas.
Assim sendo, reconhece-se a necessidade de incentivar a evolução da
qualidade das escolas que já apresentam alto nível de aprendizagem. Verifica-se a importância no modelo de avaliação de um parâmetro que premia, também, o grau de
evolução já atingido pela escola para o pagamento do bônus. Dessa forma, adiciona-se
ao componente de cumprimento de matas um adicional que reflita esse alto nível de
aprendizagem.
Esse adicional mede quão avançada esta a escola na trajetória rumo à
meta de longo prazo em relação às demais escolas da rede. Em outras palavras, do caminho que as escolas da rede, em média, precisam percorrer até atingir a meta de longo prazo (Meta final – IDESPAG) e quanto a escola já percorreu (IDESPEF – ADESPAG).
Ademais, permite a comparabilidade com a meta de longo Prazo, assim sendo mantendo todos os fundamentos constitutivos da concepção do modelo de avaliação do IDESP.
Portanto, esse componente do modelo permite comparar a posição do
IDESP da escola com média da qualidade das escolas da sede na mesma etapa de escolarização (IDESPAG ). Ademais, permite a comparabilidade com a meta de longo prazo,
mantendo todos os fundamentos da concepção do modelo de avaliação do IDESP.
Critérios para pagamento da BR
São considerados elegíveis para pagamento do BR aqueles servidores
que cumprirem pelo menos 2/3 do período avaliado, desconsiderando como efetivo
exercício toda e qualquer ausência com exceção de férias, licença-gestante, licença-paternidade e licença-adoção.
Cumprindo essa condição, o servidor receberá até 20% da soma das remunerações recebidas no período avaliado, valor que depende da proporção de dias
em efetivo exercício e dos indicadores de desempenho da unidade escolar ou administrativa em que exerce suas funções.
E como se avalia o desempenho dos alunos por nível de ensino, os professores recebem pelos resultados dos níveis de ensino e das escolas nas quais leciona,
na proporção da carga horária que dedica a cada uma delas ao longo do período avaliado. O bônus dos professores coordenadores das escolas respeita esse mesmo critério,
enquanto demais servidores das unidades escolares cujas funções não se restringem a
níveis de ensino específicos recebem pelos indicadores agregados das escolas em que
atuam.
Os servidores vinculados às Diretorias de Ensino e às Coordenadorias
recebem pela média ponderada dos indicadores das unidades escolares sob sua jurisdição, considerando o total de alunos avaliados como peso. Aqueles vinculados aos
órgãos centrais recebem pela média ponderada dos indicadores de todas as unidades
escolares da rede estadual de ensino.
Nem todas as escolas são avaliadas em função da não elegibilidade para
avaliação, recebendo tratamento específico conforme critérios estabelecidos na Resolução desta Pasta que normatiza a BR.
À guisa de esclarecimento, abaixo são destacados esses casos:
1. os servidores que atuam em níveis de ensino que não possuem Índice
de Cumprimento de Metas próprio receberão pelo Índice de Cumprimento de Metas –
IC agregado da unidade escolar;
2. O Índice de Cumprimento de Metas – IC das unidades escolares não
avaliadas será igual ao indicador:
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Nem todas as escolas são avaliadas em função da não elegibilidade para
avaliação, recebendo tratamento específico conforme critérios estabelecidos na Resolução
desta Pasta que normatiza a BR.
À guisa de esclarecimento, abaixo são destacados esses casos:
1. os servidores que atuam em níveis de ensino que não possuem Índice de
Cumprimentoa.dedaMetas
próprio
receberão
pelo Índice
de Cumprimento
de Metas
– IC
respectiva
Diretoria
de Ensino,
quando
se tratar de Centros
Estaduagregado
da unidade
escolar;
ais
de Educação
de Jovens
e Adultos – CEEJA
O respectiva
Índice de Cumprimento
Metasquando
– IC das
b.2.da
Diretoria de de
Ensino,
se unidades
tratar deescolares
unidadesnão
de
avaliadas
igualpróprio
ao indicador:
ensino
semserá
índice
de cumprimento de metas
daunidade
respectiva
Diretoria dequando
Ensino, se
quando
de Centros
Estaduais
c.a.da
vinculadora,
tratarsedetratar
unidades
de ensino
mulde Educação
de Jovens
e Adultos – CEEJA
tisseriadas
e/ou
vinculadas
da respectiva
Diretoriasão
de realizadas
Ensino, quando
se tratar contratada,
de unidadescujo
de
Asb. avaliações
do SARESP
por empresa
ensino sem
índice
de cumprimento
de metas de Informação, Monitoramento e
processo
está
sob próprio
a coordenação
da Coordenadoria
c. da unidade vinculadora, quando se tratar de unidades de ensino
Avaliação Educacional
– CIMA, da Coordenadoria de Gestão e Educação Básica – CGEB,
multisseriadas e/ou vinculadas
e da Gerência de Avaliação do Rendimento Escolar da Fundação para o DesenvolviAs avaliações do SARESP são realizadas por empresa contratada, cujo
mento
da Educação – GAIRE/FDE. Os resultados das avaliações são processados pela
processo está sob a coordenação da Coordenadoria de Informação, Monitoramento e
empresa
e repassados
ao Departamento
de Informação
e Monitoramento,
Avaliaçãocontratada
Educacional
– CIMA, da Coordenadoria
de Gestão
e Educação
Básica – CGEB, e
órgão
da
SEE
que
processa
as
informações
do
Sistema
de
Cadastro
de
Alunos, de onde
da Gerência de Avaliação do Rendimento Escolar da Fundação para o Desenvolvimento
da
seEducação
extraem–asGAIRE/FDE.
informaçõesOsderesultados
rendimento
(aprovação,
reprovação
abandodasescolar
avaliações
são processados
pelae empresa
no),
que, com
os resultados
de desempenho
dos alunos,
são utilizados para
cômputo
contratada
e repassados
ao Departamento
de Informação
e Monitoramento,
órgão
da SEE
do
IDESP,
das metas,
e do índice
cumprimento
de metas
de cada
escola.
que
processa
as informações
do de
Sistema
de Cadastro
de Alunos,
de onde
se extraem as
Resultados
– BRescolar
2012 (aprovação, reprovação e abandono), que, com os
informações de
rendimento
resultadosdos
daalunos,
BR 2012
Pastapara
estão
intimamente
associados
aos
resultados de Os
desempenho
sãodesta
utilizados
cômputo
do IDESP,
das metas,
e
resultados
documprimento
IDESP de 2012.
Para tanto,
tabela 1
do índice de
de metas
de cadaa escola.
Resultados
– BRa2012
(anexo)
expõe
situação das escolas no cumprimento das metas do
Os resultados da BR 2012 desta Pasta estão intimamente associados aos
IDESP 2012, a saber:
resultados do I)IDESP
de 2012. Para
a tabela
1 2011 e 2012;
não avançaram
notanto,
indicador
entre
expõemas
a situação
das escolas
no cumprimento
das
metas do IDESP
II)(anexo)
avançaram
não atingiram
as metas
(cumpriram
parcialmente);
e
2012, a saber:III) cumpriram ou superaram as metas. Como os indicadores e as metas
não avançaram
entre
e 2012;
são estipuladasI)para
cada nível no
deindicador
ensino de
cada2011
escola,
assim são apresentadas as
II)
avançaram
mas
não
atingiram
as
metas
(cumpriram parcialmente); e
informações.
III) cumpriram ou superaram as metas. Como os indicadores e as metas são
estipuladas para cada nível de ensino de cada escola, assim são apresentadas as
Tabela 1
informações.

Número e proporção de escolas por situação do cumprimento de Metas
– 2008-2012
Tabela
1
Número e proporção de escolas por situação do cumprimento de Metas – 20082012
Cumpriram
Cumpriram ou
Período
Não melhoraram
parcialmente
superam
avaliado
Nº
(%)
Nº
(%)
Nº
(%)
2008
972
49.02
208
10.49
803
40.49
2009
353
18.29
142
7.36
1435
74.35
Escolas de Ensino
2010
748
42.84
159
9.11
839
48.05
Fundamental – Ciclo I
2011
404
23.03
349
19.90
1001
57.07
2012
804
48.63
130
7.86
719
43.50
2008
1604
44.15
399
10.98
1630
44.87
2009
970
26.12
401
10.80
2343
63.09
Escolas de Ensino
2010
2967
81.13
243
6.64
447
12.22
Fundamental – Ciclo II
2011
1100
29.78
1231
33.32
1363
36.90
2012
2096
56.74
629
17.03
969
26.23
2008
390
11.76
128
3.86
2799
84.38
2009
1823
52.22
292
8.36
1376
39.42
Escolas de Ensino Médio
2010
2216
64.23
264
7.65
970
28.12
2011
1188
33.46
1173
33.03
1190
33.51
2012
1324
37.19
631
17.59
1622
45.22

Na tabela 2, apresentam‐se os resultados das escolas por nível de ensino,

Na tabela 2, apresentam-se os resultados das escolas por nível de ensino,
comparado o resultado das escolas com média do Estado.
comparado o resultado das escolas com média do Estado.
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Tabela 2
Número e proporção de escolas por situação em relação à média (IDESP
AG)
–
Período
2012
Tabela 2
Número e proporção de escolas por situação em relação à média (IDESP AG) – Período 2012
Acima da média
IDESPAG
Abaixo ou igual à média
por Nível (IDESP ≤ IDESP AG)
(IDESP > IDESP AG)
Tabela 2
de Ensino
Número e proporção de escolas por situação em relação à média (IDESP AG) – Período 2012
Nº
(%)
Nº
(%)
Acima da média
IDESPAG
Abaixo ou igual à média
Escolas de Ensino Fundamental – Ciclo I
4.28
836
50.33
825
49.67
(IDESP > IDESP AG)
por Nível (IDESP ≤ IDESP AG)
Escolas de Ensino Fundamental – Ciclo I
1854
49.97
1856
50.03
de Ensino2.5
Escolas de Ensino Médio
1.91
52.50
47,50
Nº1887
(%)
Nº1707
(%)

Escolas de Ensino Fundamental – Ciclo I
4.28
836
50.33
825
Finalmente,
pelo
resultado
total do
do1854
índice de
de
Cumprimento
de
Escolas de Ensino Fundamental
– Ciclopelo
I
2.5total
49.97
1856 de
Finalmente,
resultado
índice
Cumprimento
Escolas
de Ensino
Médio que em 2013 menos 1.91
1887
52.50 em comparação
1707
(Tabela
3), nota‐se
escolas receberão
bônus

49.67

Metas
50.03
Metas
47,50
o
(Tabela 3), nota-se que em 2013 menos escolas receberão bônus em comparaçãocom
com
período
anterior,
com
exceção
do
ensino
médio.
o período anterior,
com exceção
do ensino total
médio.
Finalmente,
pelo resultado
do índice de Cumprimento de Metas

(Tabela
Tabela 3 3), nota‐se que em 2013 menos escolas receberão bônus em comparação com o
Número
e proporção
dedo
escolas
que receberam/receberão
bônus (IC>0) – 20092013
Tabela
3exceção
período anterior,
com
ensino
médio.
Período que receberam/receberão
Receberão
Não bônus
receberão
Número e proporção dePagamento
escolas
(IC>0)
1

Nº
(%)
Nº
(%)
2009
1011
51.0
972
49.0
Número e proporção de escolas que receberam/receberão bônus (IC>0) – 20092013
2010
1661
86.1
269
13.9
Período
Receberão
Não receberão
Escolas de Ensino Fundamental – Ciclo I
2011
1279
71.1
520
28.9
Pagamento1
Nº
(%)
Nº
(%)
2012
1350
77.0
404
23.0
2009
1011
51.0
972
49.0
2013
1138
68.5
523
31.5
2010
1661
86.1
269
13.9
2009
2029
55.9
1604
44.2
Escolas de Ensino Fundamental – Ciclo I
2011
1279
71.1
520
28.9
2010
3087
83.1
627
16.9
2012
1350
77.0
404
23.0
Escolas de Ensino Fundamental – Ciclo II
2011
2045
55.4
1650
44.7
2013
1138
68.5
523
31.5
2012
2594
70.2
1100
29.8
2009
2029
55.9
1604
44.2
2013
2445
65.9
1265
34.1
2010
3087
83.1
627
16.9
2009
2927
88.2
390
11.8
Escolas de Ensino Fundamental – Ciclo II
2011
2045
55.4
1650
44.7
2010
2325
66.6
1166
33.4
2012
2594
70.2
1100
29.8
Escolas de Ensino Médio
2011
2078
59.1
1439
40.9
2013
2445
65.9
1265
34.1
2012
2363
66.5
1188
33.5
2009
2927
88.2
390
11.8
2013
2678
74.5
916
25.5
2010
2325
66.6
1166
33.4
2009
4124
80.8
983
19.3
Total de escolas2
Escolas de Ensino Médio
2011
2078
59.1
1439
40.9
2010
4659
90.1
510
9.9
2012
2363
66.5
1188
33.5
2011
3591
70.9
1474
29.1
2013
2678
74.5
916
25.5
2012
4260
85.1
746
14.9
Total de escolas2
2009
4124
80.8
983
19.3
2013
4165
83.4
832
16.6
2010
4659
90.1
510
9.9
NOTAS:
1 O pagamento ocorre em Março do ano subsequente ao ano letivo avaliado.
2011
3591
70.9
1474
29.1
2 O total de escolas não corresponde à soma do total de escolas de cada etapa de ensino, uma vez que a mesma escola pode oferecer mais de
2012
4260
85.1
746
14.9
uma etapa de ensino.
2013
4165
83.4
832
16.6

3
–Tabela
2009-2013

O resultado do processo de apuração do Bonificação por Resultado – BR, por unidade administrativa, e por unidade escolar em cada nível de
NOTAS:

ensino, são apresentados, respectivamente, nas Tabelas 4 e 5 abaixo.
NOTAS:
1 O pagamento ocorre em Março do ano subsequente ao ano letivo avaliado.
12 O total de escolas não corresponde à soma do total de escolas de cada etapa de ensino, uma vez que a mesma escola pode oferecer mais de
O pagamento
ocorre
em Março
do ano subsequente ao ano letivo avaliado.
Tabela
4 – IC’s por
Unidade
Administrativa
2uma etapa de ensino.
O total de escolas não corresponde à soma do total de escolas de cada etapa de ensino, uma vez que a mesO resultado do processo de apuração do Bonificação por Resultado – BR, por unidade administrativa, e por unidade escolar em cada nível de
ensino,
são
apresentados,
respectivamente,
nas Tabelas
e 5 abaixo.
ma
escola
pode oferecer
mais de uma
etapa4 de
ensino.
ÓRGÃO
CENTRAL
0,524
OTabela
resultado
dopor
processo
de
apuração do Bonificação por Resultado – BR, por unidade administrativa, e por
4
–
IC’s
Unidade
Administrativa
Código
de Ensino
unidade
escolarDiretoria
em cada
nível de ensino, são apresentados, respectivamente, nas Tabelas 4 e 5 abaixo.IC

20901

ADAMANTINA

20401 CENTRALAMERICANA
ÓRGÃO

20801
20301
Código
20802
20901
20501
20401
21001
20801
20302
20301
20502
20802
20601
20501
20803
21001
20303
20302
20403
20502
10401
20601
20417
20803
20404
20303
20419
20403
20208
10401
10701
20417
20701
20404
20419
20208
10701
20701

ANDRADINA
APIAÍ
Diretoria
de Ensino
ARAÇATUBA
ADAMANTINA
ARARAQUARA
AMERICANA
ASSIS
ANDRADINA
AVARÉ
APIAÍ
BARRETOS
ARAÇATUBA
BAURU
ARARAQUARA
BIRUGUI
ASSIS
BOTUCATU
AVARÉ
BRAGANÇA PAULISTA
BARRETOS
CAIEIRAS
BAURU
CAMPINAS LESTE
BIRUGUI
CAMPINAS OESTE
BOTUCATU
CAPIVARI PAULISTA
BRAGANÇA
CARAGUATATUBA
CAIEIRAS
CARAPICUÍBA
CAMPINAS
LESTE
CATANDUVA
CAMPINAS OESTE
CAPIVARI
CARAGUATATUBA
CARAPICUÍBA
CATANDUVA

0,524

0,63
0,65
0,82
0,67
IC
0,68
0,63
0,51
0,65
0,59
0,82
0,53
0,67
0,61
0,68
0,65
0,51
0,58
0,59
0,39
0,53
0,49
0,61
0,55
0,65
0,55
0,58
0,61
0,39
0,71
0,49
0,66
0,55
0,49
0,55
0,80 257
0,61
0,71
0,66
0,49
0,80

O resultado do processo de apuração da Bonificação por Resultados –
BR, por unidade administrativa, e por unidade escolar em cada nível de ensino, são
apresentados, respectivamente, nas Tabelas 4 e 5 abaixo.
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Tabela 4 – IC’s por Unidade Administrativa
ÓRGÃO CENTRAL
Código
20901
20401
20801
20301
20802
20501
21001
20302
20502
20601
20803
20303
20403
10401
20417
20404
20419
20208
10701
20701
10102
10312
10316
10601
20702
20504
20202
10403
10402
10702
20304
20305
10703
10503
20313
20306
20506
20207
20703
20602
20704
20407
10207
10210
10211
10208
10205
20408

Diretoria de Ensino
ADAMANTINA
AMERICANA
ANDRADINA
APIAÍ
ARAÇATUBA
ARARAQUARA
ASSIS
AVARÉ
BARRETOS
BAURU
BIRUGUI
BOTUCATU
BRAGANÇA PAULISTA
CAIEIRAS
CAMPINAS LESTE
CAMPINAS OESTE
CAPIVARI
CARAGUATATUBA
CARAPICUÍBA
CATANDUVA
CENTRO
CENTRO OESTE
CENTRO SUL
DIABEMA
FERNANDOPOLIS
FRANCA
GUARATINGUETA
GUARULHOS NORTE
GUARULHOS SUL
ITAPECERICA DA SERRA
ITAPETININGA
ITAPEVA
ITAPEVI
ITAQUAQUECETUBA
ITARARÉ
ITU
JABOTICABAL
JACAREÍ
JALES
JAU
JOSE BONIFACIO
JUNDIAI
LESTE 1
LESTE 2
LESTE 3
LESTE 4
LESTE 5
LIMEIRA

0,524
IC
0,63
0,65
0,82
0,67
0,68
0,51
0,59
0,53
0,61
0,65
0,58
0,39
0,49
0,55
0,55
0,61
0,71
0,66
0,49
0,80
0,51
0,58
0,52
0,57
0,68
0,67
0,42
0,47
0,38
0,49
0,61
0,57
0,38
0,39
0,46
0,47
0,63
0,52
0,81
0,56
0,62
0,51
0,39
0,40
0,39
0,42
0,60
0,62
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20604
21003
10602
21101
20909
10501
20409
10101
10104
10704
21004
20804
20204
20410
20311
20411
20904
21102
20507
20908
10603
20102
10606
20509
20413
20510
20710
20205
20307
20103
20512
20308
10317
10314
10318
20415
10502
10706
20511
20206
21006
20310
20711

LINS
MARILIA
MAUÁ
MIRACATU
MIRANTE DO PARANAPANEMA
MOGI DAS CRUZES
MOGI MIRIM
NORTE 1
NORTE 2
OSASCO
OURINHOS
PENAPOLIS
PINDAMONHANGABA
PIRACICABA
PIRAJU
PIRASSUNUNGA
PRESIDENTE PRUDENTE
REGISTRO
RIBEIRÃO PRETO
SANTO ANASTÁCIO
SANTO ANDRE
SANTOS
SÃO BERNARDO DO CAMPO
SÃO CARLOS
SÃO JOÃO DA BOA VISTA
SÃO JOAQUIM DA BARRA
SÃO JOSE DO RIO PRETO
SÃO JOSE DOS CAMPOS
SÃO ROQUE
SÃO VICENTE
SETÃOZINHO
SOROCABA
SUL 1
SUL 2
SUL 3
SUMARÉ
SUZANO
TABOÃO DA SERRA
TAQUARITINGA
TAUBATÉ
TUPÃ
VOTORANTIM
VOTUPORANGA

0,43
0.66
0.56
0,47
0.69
0,48
0,70
0,39
0,49
0,30
0,71
0,39
0,48
0,57
0,68
0,62
0,53
0,59
0,58
0,45
0,54
0,55
0,46
0,68
0,49
0,67
0,60
0,60
0,60
0,52
0,59
0,56
0,57
0,48
0,49
0,65
0,39
0,46
0,76
0,63
0,49
0,50
0,53

NOTA: Vide Tabela 5 às págs. 53 a 70 do DOE de 4.4.2013.

259

11852 miolo.indd 259

9/4/2014 21:35:05

COMUNICADO SE PUBLICADO EM 6 DE ABRIL DE 2013
Comunica o encaminhamento de expedientes e processos ao
Conselho Estadual de Educação
Aos dirigentes de órgãos centrais, regionais e locais da Secretaria da Educação
O Secretário da Educação comunica às autoridades em epígrafe que o
encaminhamento de expedientes e processos ao Conselho Estadual de Educação deverá observar o disposto na Resolução SE nº 76, de 17 de dezembro de 2010, a seguir
transcrita: Resolução SE nº 76, de 17-12-2010 Disciplina o encaminhamento de expedientes e processos ao Conselho Estadual de Educação
O Secretário da Educação considerando:
a necessidade de se atualizar a tramitação de expedientes e processos da
Secretaria da Educação ao Conselho Estadual de Educação - CEE;
os estudos abrangentes e conclusivos dos expedientes e processos, no
âmbito da Pasta da Educação, que devem preceder a consulta ao CEE;
a responsabilidade pela instrução dos processos que devem ser apreciados pelo CEE, por força de sua competência;
a importância de se racionalizar o encaminhamento de expedientes e
processos ao CEE, observadas as atribuições e competências das autoridades dos órgãos centrais e regionais da Secretaria da Educação,
Resolve:
Art. 1º - A tramitação de expedientes e processos da Secretaria da Educação ao Conselho Estadual de Educação observará as normas constantes nesta resolução e nas deliberações daquele colegiado.
Parágrafo único – Fica vedado o encaminhamento direto ao CEE de expedientes e processos, que tratem de matéria relacionada a escolas integrantes do Sistema Estadual de Ensino, tanto pelas escolas quanto pelas diretorias de ensino, por seus
dirigentes ou assistentes, ressalvados os casos previstos em disciplinamento próprio.
Art. 2º - O encaminhamento de expedientes e processos para apreciação
e deliberação do CEE, pelos órgãos locais, regionais ou centrais, observada a hierarquia
administrativa, deverá ser precedido de estudos e conclusões no âmbito de suas competências, com justificativa da real necessidade de se ouvir  aquele colegiado.
Art. 3º - Ocorrendo divergências na interpretação de normas relativas
ao sistema estadual de ensino ou à competência para apreciar ou decidir sobre determinado assunto, os expedientes, em última instância, deverão ser encaminhados
ao Gabinete do Secretário da Educação que decidirá sobre a matéria ou a enviará ao
Conselho Estadual de Educação.
Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e, em especial, a Resolução SE nº 39, de 26 de fevereiro
de 1993.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Resolução SE nº 39/93 à pág. 193 do vol. XXXV;
Resolução SE nº 76/10 à pág. 119 do vol. LXX.
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(*) RESOLUÇÃO CONJUNTA SE/SAP Nº 1, DE 16 DE JANEIRO DE 2013
Dispõe sobre a oferta da Educação Básica, na modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, a jovens e adultos que se encontrem em situação de privação de liberdade,
nos estabelecimentos penais do Estado de São Paulo, e dá providências correlatas
rando:

Os Secretários da Educação e da Administração Penitenciária, conside-

o dever do Estado de garantir o direito público subjetivo à educação de
jovens e adultos a reclusos em estabelecimentos penais do Estado de São Paulo;
a instituição do Programa de Educação nas Prisões – PEP, pelo Decreto
57.238, de 17-08-2011, a ser implementado pela Secretaria da Educação, em parceria
com a Secretaria da Administração Penitenciária;
o disposto na Lei 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
bem como nas Resoluções CNE/CEB nºs 2/2010 e 3/10 e nas Deliberações CEE nºs
77/08 e 82/09;
as peculiaridades da organização didática, pedagógica e curricular do ensino fundamental e médio, a ser oferecido aos jovens e adultos privados de liberdade,
Resolvem:
Artigo 1º - A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será oferecida a jovens e adultos em situação de privação de liberdade, nos institutos penais
estaduais, a partir do corrente ano, em ambientes disponibilizados pela Secretaria da
Administração Penitenciária, caracterizados como classes vinculadas a unidades escolares estaduais.
Parágrafo único – A educação básica, de que trata o caput deste artigo,
será implementada mediante projeto pedagógico próprio, na modalidade Educação de
Jovens e Adultos – EJA, de modo a atender a multiplicidade de perfis, interesses e itinerários escolares da clientela.
Artigo 2º - O projeto pedagógico, a que se refere o parágrafo único do
artigo anterior, inserido no Programa de Educação nas Prisões – PEP, contemplará, basicamente:
I – a oferta de ensino fundamental, nos anos iniciais e finais, e de ensino
médio;
II – a formação de classes de alunos multisseriadas, de frequência flexível;
III - a organização curricular estruturada em semestres letivos, denominados termos, observados os mínimos de carga horária e semestres, exigidos para cada
nível de ensino;
IV - o desenvolvimento de um currículo acadêmico centrado, fundamentalmente, na superação da fragmentação de disciplinas, mediante a utilização de eixos
temáticos.
§ 1º - O semestre letivo terá 100 (cem) dias de efetivo trabalho escolar,
num total de 400 (quatrocentas) horas, com carga horária semanal de 25 (vinte e cinco)
aulas, de cinquenta minutos cada, distribuídas de 2ª a 6ª feira.
§ 2º - As cargas horárias de estudos do ensino fundamental, nas classes
dos anos finais, serão desenvolvidas em 4 (quatro) semestres/termos e as do ensino
médio, em 3 (três) semestres/termos.
* Retificada no D.O.E de 19.1.2013.
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§ 3º - Para as classes dos anos iniciais do ensino fundamental, na hipótese de se desenvolver apenas o mínimo de carga horária, o número de semestres/
termos, necessário à finalização do processo de alfabetização, ficará na dependência
dos resultados que vierem a ser alcançados pelos alunos ao longo do(s) semestre(s)
cursado(s).
Artigo 3º - Os funcionários dos estabelecimentos prisionais e os professores responsáveis organizarão os agrupamentos de alunos de cada termo, formando
classes/turmas segundo critérios que levem em consideração os interesses e experiências, bem como o grau de instrução ou de escolaridade dos jovens e adultos que
pretendam frequentar os cursos oferecidos, valendo-se para tanto, se for o caso, de
instrumentos avaliatórios com conteúdos de Língua Portuguesa e/ou de Matemática,
para a sua devida classificação.
§ 1º - O aluno matriculado em determinado termo poderá, a qualquer
momento, ser deslocado para outro, caso se constate a necessidade de superar dificuldades ou de avançar no processo de aprendizagem.
§ 2º - Quando posto em liberdade, o aluno que apresentar rendimento
satisfatório no termo frequentado fará jus ao histórico escolar, a ser fornecido pela
unidade escolar vinculadora, devidamente referendado pelo supervisor de ensino da
unidade, atestando os estudos já realizados, para possível prosseguimento do curso em
qualquer unidade escolar.
§ 3º - O aluno que concluir o curso do ensino fundamental ou do ensino
médio em classe/turma do estabelecimento penal fará jus ao certificado de conclusão
do curso, a ser expedido pela unidade escolar vinculadora, devidamente referendado
pelo supervisor de ensino da unidade.
§ 4º - As classes/turmas de alunos, formadas de acordo com o disposto
no caput deste artigo, integrarão o quadro de classes da unidade escolar vinculadora,
com autorização da respectiva Diretoria de Ensino, devendo ser cadastradas no órgão
específico da Secretaria da Educação, como classes vinculadas do PEP, constituídas na
seguinte conformidade:
1 – tratando-se de classes dos anos iniciais do ensino fundamental, com,
no máximo, 20 (vinte) alunos;
2 – tratando-se de classes dos anos finais do ensino fundamental e do
ensino médio, com, no máximo, 30 (trinta) alunos.
Artigo 4º - Observada a abordagem metodológica, de que trata o inciso
IV do artigo 2º desta resolução, as matrizes curriculares dos cursos oferecidos nos estabelecimentos penais serão estruturadas por áreas de conhecimento da base nacional
comum, na conformidade do contido nos Anexos I e II, que integram a presente resolução.
§ 1º - Devidamente dimensionadas a complexidade dos conteúdos a serem trabalhados e as condições de aprendizagem dos alunos, as áreas de conhecimento, a que se refere o caput deste artigo, compreenderão os seguintes componentes
curriculares:
1 - no Ensino Fundamental:
a) área de Linguagens: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna
(Inglês ou Espanhol, Arte (com todas as expressões artísticas e, obrigatoriamente, música) e Educação Física;
b) área de Matemática: Matemática;
c) área de Ciências da Natureza: Ciências, Físicas e Biológicas;
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d) área de Ciências Humanas: História, Geografia e, opcionalmente para
o aluno, Ensino Religioso (apenas no último termo);
2 - no Ensino Médio:
a) área de Linguagens e Códigos: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira
Moderna (Inglês ou Espanhol), Arte (em suas diferentes linguagens: artes cênicas, artes
plásticas e, obrigatoriamente, música) e Educação Física;
b) área de Matemática: Matemática;
c) área de Ciências da Natureza: Física, Química e Biologia;
d) área de Ciências Humanas: História, Geografia, Filosofia e Sociologia.
§ 2º - A avaliação dos alunos nas atividades decorrentes dos eixos temáticos será contínua e diagnóstica, comportando autoavaliação e avaliação mútua e
permanente da prática educativa pelo professor e pelos alunos.
Artigo 5º - Para participar do Programa de Educação nas Prisões - PEP,
instituído por esta resolução, o docente ou candidato à docência deverá estar inscrito
no processo regular anual de atribuição de classes e aulas da rede estadual de ensino,
efetuar inscrição específica para este projeto e atender aos seguintes requisitos:
I - conhecer a especificidade do trabalho pedagógico a ser desenvolvido
com jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais;
II – saber utilizar a metodologia selecionada para o projeto pedagógico,
promovendo continuadamente a autoestima do aluno, com vistas a estimulá-lo à reflexão, à solidariedade e à troca de experiências;
III - ser assíduo e pontual e ter disponibilidade para participar de trabalho em equipe, dos conselhos de classe/anos, das horas de trabalho pedagógico realizado pela escola vinculadora (HTPCs) e de programas de capacitação e de
formação continuada, oferecidos pela Secretaria da Educação e/ou por entidades
conveniadas;
IV - conhecer as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação de Jovens
e Adultos;
V - possuir conhecimentos básicos de tecnologia de informação e comunicação.
Artigo 6º - As aulas das matrizes curriculares do Programa Educação nas
Prisões – PEP serão atribuídas por áreas de conhecimento, pelo diretor de escola da
unidade escolar vinculadora, a docentes e a candidatos à docência, observada a seguinte ordem de prioridade:
I - docente ocupante de função-atividade, abrangido pelo disposto no §
2º, do artigo 2º, da Lei Complementar 1.010/2007, que se encontre sem aulas atribuídas, cumprindo apenas horas de permanência em uma unidade escolar, e desde que
tenha sido aprovado no processo seletivo, previsto pela Lei Complementar 1.093/2009;
II - candidato à docência que tenha sido aprovado no processo seletivo,
previsto pela Lei Complementar 1.093/2009;
III - docente ocupante de função-atividade, abrangido pelo disposto no §
2º, do artigo 2º, da Lei Complementar 1.010, de 1º.10.2007, que se encontre sem aulas
atribuídas, cumprindo apenas horas de permanência em uma unidade escolar, ainda
que não tenha sido aprovado no processo seletivo, previsto pela Lei Complementar
1.093, de 16.7.2009;
IV – candidato à docência que não tenha sido aprovado no processo seletivo, previsto pela Lei Complementar 1.093/2009.
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V - candidato à docência que não tenha participado do processo seletivo,
previsto pela Lei Complementar 1.093/2009;
Artigo 7º - À exceção de Educação Física, cujo professor deverá ser portador de diploma de licenciatura plena específica nessa disciplina, em observância à
Lei estadual 11.361, de 17.3.2003, as demais aulas deverão ser atribuídas por área
de conhecimento, preferencialmente ao professor portador de diploma de licenciatura
plena em:
I - Letras, para as áreas de Linguagens, no ensino fundamental, e de Linguagens e Códigos, no ensino médio, que ficará responsável pela docência dos demais
conteúdos dessas áreas, exceto de Educação Física;
II - Matemática, para a área de Matemática;
III – Ciências Físicas e Biológicas, para a área de Ciências da Natureza no
ensino fundamental, e em Física ou em Química, para a área de Ciências da Natureza
no ensino médio; e
IV - História ou em Geografia, para a área de Ciências Humanas no ensino
fundamental, e em História, exclusivamente, para a área de Ciências Humanas no ensino médio ou no ensino fundamental, se esta área incluir o Ensino Religioso.
Artigo 8º - Observadas as datas de início e término do ano letivo, dos períodos de férias docentes e de recesso escolar, fixadas em legislação própria, as demais
atividades do PEP serão desenvolvidas em conformidade com o calendário escolar da
escola vinculadora.
Artigo 9º - Caberá ao Professor Coordenador da escola vinculadora
acompanhar os trabalhos das classes do PEP, consoante plano de atendimento quinzenal, que contemple visitas às referidas classes e reuniões com os professores que
nelas atuem.
§1º - As classes de que trata o caput deste artigo integram o total de
classes em funcionamento na unidade vinculadora, para fins de definição do módulo
de Professor Coordenador e de Agente de Organização Escolar, exclusivamente.
§ 2º - As ações de capacitação dos docentes que atuam em classes do
PEP ficarão sob a responsabilidade do Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico
da Diretoria de Ensino.
Artigo 10 - Caberá ao Supervisor de Ensino, juntamente com o Diretor de
Escola e os Professores Coordenadores da escola vinculadora, acompanhar os trabalhos das classes do PEP, avaliando o processo de ensino aprendizagem desenvolvido.
Artigo 11 - A unidade escolar vinculadora adotará todos os procedimentos para acompanhamento pedagógico, registro e expedição de documentos escolares
dos alunos matriculados nas classes do PEP nos estabelecimentos prisionais.
Artigo 12 - Caberá à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB
expedir as orientações complementares que se fizerem necessárias ao cumprimento
da presente resolução.
Artigo 13 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
______
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NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Resolução CNE/CEB nº 2/10, à pág. 124 do vol. 37;
Resolução CNE/CEB nº 3/10 à pág. 128 do vol. 37.
Resolução CNE/CEB nº 4/10 à pág. 132 do vol. 37;
Resolução CNE/CEB nº 7/10 à pág. 158 do vol. 37;
Resolução CNE/CEB nº 5/11 à pág. 143 do vol. 38;
Resolução CNE/CEB nº 2/12 à pág. 155 do vol. 39.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Comp. nº 1010/07, à pág. 25 do vol. LXIII;
Lei Comp. nº 1.018/07, à pág. 37 do vol. LXIV;
Lei Comp. nº 1.093/09, à pág. 31 do vol. LXVIII;
Lei Estadual nº 11.361/03, à pág. 58 do vol. LV;
Decreto nº 57.238/11, à pág. 188 do vol. LXXII;
Deliberação CEE nº 77/08, à pág. 239 do vol. LXVI;
Deliberação CEE nº 82/09, à pág. 227 do vol. LXVII;
Os Anexos I e II foram publicados no D.O.E de 19.1.2013.

ANEXO I
Matriz Curricular Básica para o Ensino Fundamental – Ciclo II
Fundamentação legal:
Resolução CNE/CEB nº 4/2010; Parecer CNE/CEB nº 7/2010; Deliberação CEE nº 77/2008

BASE
NACIONAL
COMUM

PARTE
DIVERSIFICADA
TOTAL DE AULAS

Termos

Áreas

Componentes Curriculares

1º

2º

3º

4º

Linguagens

Língua Portuguesa

6

6

6

6

Arte

2

2

2

2

Educação Física*

2

2

2

2

Matemática

Matemática

6

6

6

6

Ciências da
Natureza

Ciências Físicas e Biológicas

2

2

2

2

Ciências
Humanas

História

3

3

3

3

Geografia

3

3

3

3

Ensino Religioso**

-

-

-

-

Língua Estrangeira Moderna

1

1

1

1

25

25

25

25

* Na inexistência de turma/classe de Educação Física, acrescer uma aula à carga horária de Ciências
Físicas e Biológicas e outra ao componente curricular de Língua Estrangeira Moderna.
** Ensino Religioso, de caráter facultativo ao aluno, será desenvolvido, exclusivamente no 4º termo, pelo
professor de História, que deverá destinar uma aula semanal para os conteúdos desse componente.
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ANEXO II
Matriz Curricular para o Ensino Médio
Fundamentação legal:
Resolução CNE/CEB nº 2/2012; Parecer CNE/CEB nº 5/2011; Deliberação CEE nº 77/2008

BASE
NACIONAL
COMUM

Áreas

Componentes Curriculares

Linguagens

1º

2º

3º

Língua Portuguesa

4

4

4

Arte

2

2

2

Educação Física*

2

2

2

Matemática

Matemática

4

4

4

Ciências da
Natureza

Biologia

2

2

2

Física

1

1

1

Química

1

1

1

História

2

2

2

Geografia

2

2

1

Filosofia

1

2

2

Sociologia

2

1

2

Língua Estrangeira Moderna

2

2

2

25

25

25

Ciências
Humanas

PARTE
DIVERSIFICADA
TOTAL DE AULAS

Termos

* Na inexistência de turma/classe de Educação Física, acrescer uma aula à carga horária de Física e
outra ao componente curricular de Química.

RESOLUÇÃO CONJUNTA DA SEDPCD, SES, SEE, SEDS, SEERT, SEELJ, SEC, SEJDC,
SEDECT Nº 1, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013
Programa Estadual de Atendimento à Pessoa com Deficiência Intelectual
OS SECRETÁRIOS DE ESTADO dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da
Saúde, da Educação, do Desenvolvimento Social, do Emprego e Relações de Trabalho,
do Esporte, Lazer e Juventude, da Cultura, da Justiça e Defesa da Cidadania e do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
Resolvem,
Por meio desta Resolução Conjunta:
Artigo 1º. A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência,
da Saúde, da Educação, do Desenvolvimento Social, do Emprego e Relações de Trabalho, do Esporte, Lazer e Juventude, da Cultura, da Justiça e Defesa da Cidadania e do
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Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia definirão e adotarão os princípios e
diretrizes do Programa Estadual de Atendimento à Pessoa com Deficiência Intelectual.
Artigo 2º. Os princípios do Programa Estadual de Atendimento à Pessoa
com Deficiência Intelectual são:
I) Reconhecimento das pessoas com deficiência intelectual como sujeitos
de direito;
II) Respeito aos direitos humanos das pessoas com deficiência intelectual
assegurados na legislação e normas nacionais e internacionais existentes;
III) A igualdade e o respeito à diversidade;
IV) Garantia e promoção dos Direitos Humanos das pessoas com deficiência intelectual;
V) Garantia de igualdade de oportunidades às pessoas com deficiência
intelectual;
VI) A articulação, integração e interssetorialidade das políticas, programas e serviços, a fim de que sejam efetivos na busca da qualidade de vida das pessoas
com deficiência intelectual;
VII) A equidade e justiça social, por meio do desenvolvimento de programas e ações específicos para os grupos sociais historicamente discriminados;
VIII) Construção participativa com os atores diretos da Sociedade Civil
Organizada e dos Técnicos das Secretarias envolvidas;
IX) A participação da Sociedade Civil como importante instrumento de
controle social e de garantia da transparência das ações do poder público.
Artigo 3º. Caberão a cada Secretaria de Estado as seguintes diretrizes do
Programa Estadual de Atendimento à Pessoa com Deficiência Intelectual:
I) Secretaria de Estado da Saúde – SES:
a) Implantar programas e ações voltadas à prevenção da deficiência intelectual, especialmente ao acompanhamento de crianças de risco para o desenvolvimento da deficiência intelectual;
b) Estabelecer protocolos para o diagnóstico da deficiência intelectual,
bem como consolidar uma Rede de Referência para a realização do Diagnóstico, com
indicação dos apoios necessários às pessoas com deficiência intelectual;
c) Definir política de atendimento para pessoas com deficiência intelectual com maior necessidade de apoio e/ou vulnerabilidade, especialmente àquelas em
processo de envelhecimento.
II) Secretaria de Estado da Educação – SEE:
a) Incidir para que os CEI´s – Centros de Educação Infantile EMEI´s – Escolas de Educação Infantil possam contar com profissionais capacitados para detectar
sinais de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor das crianças matriculadas, visando uma intervenção precoce;
b) Garantir estímulo adequado ao desenvolvimento de crianças com deficiência intelectual matriculadas na rede de atendimento;
c) Fortalecer a formação dos professores da rede regular de ensino com
vistas a garantir uma educação inclusiva efetiva;
d) Implantar Política de Avaliação do Desenvolvimento dos alunos com
deficiência intelectual incluídos na rede regular de ensino (Educação Inclusiva) e nas
Escolas Especializadas;
III) Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social – SEDS:
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a) Garantir a inclusão da pessoa com deficiência intelectual na rede socioassistencial;
b) Mapear e organizar a rede de atenção à pessoa com deficiência intelectual no Estado de São Paulo;
c) Definir política de atendimento para as pessoas com deficiência intelectual adulta/idosa com maior necessidade de apoio e/ou vulnerabilidade social;
d) Formar os atores do Sistema de Proteção Básica e Especial sobre os
direitos e atendimento à pessoa com deficiência intelectual;
e) Fortalecer a rede de proteção à criança e adolescente com deficiência
intelectual no Estado, prevenindo e enfrentando as ações de violência sofridas por essa
população;
f) Integrar a atuação e planos de trabalho dos Conselhos de Assistência
Social e da Pessoa com Deficiência, visando maior integralidade das ações e resultados.
IV) Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho – SEERT:
a) Incentivar a contratação de pessoas com deficiência intelectual no
mercado de trabalho;
b) Consolidar um sistema de busca ativa de candidatos para a qualificação profissional;
c) Incentivar o “emprego apoiado” como uma oportunidade de inclusão
da pessoa com deficiência intelectual no mercado de trabalho;
d) Criar estratégias para o financiamento de Programas de Capacitação e
Inclusão profissional voltados à pessoa com deficiência intelectual;
e) Realizar estudo longitudinal da inclusão da pessoa com deficiência intelectual no mercado de trabalho.
V) Secretaria de Estado do Esporte, Lazer e Juventude – SEELT:
a) Incentivar a inclusão da pessoa com deficiência intelectual nos jogos e
atividades esportivas do calendário da Secretaria;
b) Fomentar e incentivar a participação de todos os alunos, incluindo os
alunos com deficiência intelectual nas Olimpíadas Escolares;
c) Formar os profissionais que atuam na Secretaria, prioritariamente os
técnicos esportivos, com vistas a incentivar a inclusão pelo esporte e ofertar os apoios
específicos à pessoa com deficiência intelectual;
d) Financiar projetos que fomentem a inclusão pelo Esporte.
VI) Secretaria de Estado da Cultura – SEC:
a) Promover a inclusão da pessoa com deficiência intelectual nos equipamentos de cultura do Estado de São Paulo;
b) Incentivar a produção artística que fomente a inclusão pela Arte e Cultura.
VII) Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania – SEJDC:
a) Formar os atores do Sistema de Justiça sobre a deficiência intelectual,
direitos e paradigmas;
b) Articular e mobilizar a rede de defesa de direitos, de competência da
Secretaria, para que tenham informações qualificadas sobre a deficiência intelectual.
VIII) Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia – SEDECT:
a) Disseminar boas práticas de inclusão, especialmente profissional da
pessoa com deficiência intelectual;
b) Realizar estudos e pesquisas em favor da prevenção, inclusão e melhora da qualidade de vida da pessoa com deficiência intelectual.
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IX) Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência – SEDPcD:
a) Gerar e disseminar conhecimento sobre a deficiência intelectual por
meio de publicação de pesquisas, protocolos específicos, artigos de interesse, entre
outros;
b) Incentivar e promover a realização de Seminários, Encontros, entre
outros, que fomentem a troca de informações e ampliem o conhecimento acerca da
deficiência intelectual;
c) Assessorar a formação dos atores envolvidos com a temática da deficiência intelectual, direitos e paradigmas;
d) Monitorar a execução do Programa Estadual de Atendimento à Pessoa
com Deficiência Intelectual, a ser implantado no Estado de São Paulo.
Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RESOLUÇÃO CONJUNTA SE/SELJ/SDPCD/SDECT 1, DE 22-3-2013
Dispõe sobre os Jogos Escolares do Estado de São Paulo e dá providências correlatas
Os Secretários de Estado da Educação, de Esporte, Lazer e Juventude, dos
Direitos da Pessoa com Deficiência e do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, com fundamento no Decreto 58.986, de 21-03-2013, considerando que a participação de crianças e jovens em práticas desportivas além de incentivar seu aprimoramento, constitui componente formativo, integrante da proposta pedagógica da escola,
Resolvem:
Artigo 1º - Os Jogos Escolares do Estado de São Paulo - JEESP, instituídos
pelo Decreto 58.986, de 21-03-2013, destinados a crianças e jovens matriculados em
unidades escolares do Estado de São Paulo, serão implementados, conjuntamente, pelas Secretarias de Estado da Educação, de Esporte, Lazer e Juventude, dos Direitos da
Pessoa com Deficiência e do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, com
observância do disposto nesta resolução.
Parágrafo único – Os JEESP têm por objetivos:
1. promover, por meio da prática desportiva, a integração e o intercâmbio de seus participantes, ampliando-lhes as oportunidades de socialização e aquisição
de hábitos saudáveis;
2. favorecer o surgimento de novos talentos representativos do esporte.
Artigo 2º - Os JEESP serão desenvolvidos, nos termos de seu regulamento, em etapas conforme segue:
I – Etapa I - Rede Pública Estadual e Escolas Técnicas Estaduais;
II – Etapa II - Rede Pública Municipal, Rede Particular e Escolas Técnicas
Federais;
III – Etapa III - Seletivas Regionais;
IV – Etapa IV - Seletivas Estaduais.
Artigo 3º - A coordenação das ações dos JEESP ficará sob a responsabilidade de Comissão Intersecretarial, constituída por 3 (três) representantes de cada
Secretaria, designados por seus respectivos titulares, com as seguintes atribuições:
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I - elaborar o Regulamento Geral e Técnico Anual dos JEESP;
II – organizar e acompanhar as ações dos JEESP em todas as etapas e
fases e seus desdobramentos;
III – elaborar periodicamente relatórios avaliativos e estatísticos das etapas e fases realizadas e encaminhá-los aos Secretários das Pastas envolvidas.
§ 1º - Os integrantes da Comissão deverão ser professores devidamente
habilitados em Educação Física, em exercício em órgão da administração centralizada;
§ 2º – O estudo, a análise e a avaliação do Regulamento Geral e Técnico
dos JEESP, elaborado pela Comissão Intersecretarial, bem como cursos de atualização
esportiva, deverão constituir objeto de envolvimento dos professores de Educação Física, sob orientação e supervisão dos Professores Coordenadores de Educação Física do
Núcleo Pedagógico das Diretorias de Ensino.
Artigo 4º - Caberá à Secretaria da Educação assegurar:
I – a participação das unidades escolares da rede pública estadual de
ensino de São Paulo, em todas as fases das Etapas I, III e IV, bem como nos Jogos Escolares da Juventude e nas Paralimpíadas Escolares, conforme regulamentos específicos;
II - o afastamento de professores de Educação Física, junto às Diretorias
de Ensino, para atuarem na coordenação dos JEESP, nas fases Diretoria de Ensino de
todas as categorias da Etapa I e no acompanhamento das demais etapas e fases, pelo
tempo que se fizer necessário;
III - aos Professores Coordenadores de Educação Física do Núcleo Pedagógico das Diretorias de Ensino e aos Coordenadores de Jogos, em conjunto com
os órgãos próprios da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, as orientações específicas dos JEESP, bem como cursos de atualização esportiva, com vistas à sua divulgação entre os professores de Educação Física, das turmas de Atividades Curriculares
Desportivas;
IV - a participação dos Professores Coordenadores de Educação Física do
Núcleo Pedagógico das Diretorias de Ensino e dos Coordenadores de Jogos afastados
na ocasião, em todas as etapas e fases dos JEESP, bem como nos Jogos Escolares da Juventude e nas Paralimpíadas Escolares, incentivando sua colaboração com a Comissão
Intersecretarial e com o Comitê de Apoio ao Paradesporto;
V - espaços físicos e instalações esportivas para a realização dos JEESP
em todas as fases, especialmente da Etapa I, sem comprometer a rotina das atividades
previstas no calendário escolar;
VI - efetivo exercício:
a) aos professores de Educação Física, nos dias em que estiverem representando e/ou acompanhando suas turmas e/ou alunos da rede pública estadual de
ensino de São Paulo na organização, nos cerimoniais, nos congressos técnicos, nos jogos e competições e na avaliação das diferentes fases das Etapas I, III e IV dos JEESP e
nas Paralimpíadas Escolares;
b) aos docentes e funcionários da rede pública estadual de ensino de São
Paulo, nos dias em que estiverem representando e/ou acompanhando suas turmas e/
ou alunos, nos cerimoniais, congressos técnicos, jogos e competições das fases finais
da Etapa I, nas Etapas III e IV dos JEESP, bem como nos Jogos Escolares da Juventude;
VII - recursos financeiros para:
a) aquisição de material permanente e de consumo para realização dos
jogos e competições das fases Diretoria de Ensino de todas as categorias da Etapa I e
para as unidades escolares envolvidas nos JEESP;
b) aquisição de medalhas e troféus, por modalidades de esporte, catego270
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ria e sexo, destinadas aos alunos premiados nas fases Diretoria de Ensino de todas as
categorias da Etapa I dos JEESP;
c) deslocamento e transporte dos Professores Coordenadores de Educação Física do Núcleo Pedagógico das Diretorias de Ensino e de Coordenadores de Jogos,
durante a realização de todas as fases das Etapas I, III e IV dos JEESP; d) transporte e
alimentação aos alunos e professores envolvidos nas fases de Diretoria de Ensino, Inter
Diretorias de Ensino
e Regional, da Etapa I;
e) participação de Professores Coordenadores de Educação Física do
Núcleo Pedagógico das Diretorias de Ensino, de Coordenadores de Jogos e de demais
docentes e funcionários das unidades escolares da rede pública estadual de ensino de
São Paulo para atuarem nas Fases Finais das categorias Mirim e Infantil da Etapa I dos
JEESP, mediante convocação pelo Diário Oficial;
§ 1º - Os alunos participantes somente ficarão dispensados da frequência
às aulas, nos demais componentes curriculares, nos dias em que estiverem participando dos jogos e competições das diferentes etapas, fases e categorias dos JEESP, bem
como dos Jogos Escolares da Juventude e das Paralimpíadas Escolares;
§ 2º - Caberá à Direção da unidade escolar, subsidiada pelo Professor
Coordenador, assegurar que não haja prejuízo aos alunos participantes dos JEESP, bem
como dos Jogos Escolares da Juventude e das Paralimpíadas Escolares, em decorrência
de sua ausência às atividades escolares programadas.
Artigo 5º - Caberá à Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude:
I – prever, em seu calendário anual, os JEESP;
II – assegurar aos Professores Coordenadores de Educação Física do Núcleo Pedagógico de Educação Física das Diretorias de Ensino e aos Coordenadores de
Jogos, em conjunto com os órgãos próprios da Secretaria da Educação, as orientações
específicas dos JEESP, com vistas à sua divulgação entre os professores das turmas de
Atividades Curriculares Desportivas;
III – organizar, realizar e/ou supervisionar todas as etapas dos JEESP, garantindo local de realização e arbitragem, bem como material necessário, por modalidade, para essa realização;
IV- viabilizar a participação das Delegações que representarão o Estado
de São Paulo nos Jogos Escolares da Juventude das categorias mirim e infantil;
V- organizar e realizar, juntamente com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, dentro das etapas III e IV dos JEESP, as seletivas para definição dos
integrantes da Delegação que irá representar o Estado de São Paulo nas Paralimpíadas
Escolares, garantindo local de realização e arbitragem, bem  como transporte e alimentação dos alunos e professores participantes
VI- viabilizar a participação das Delegações que representarão o Estado
de São Paulo nas Paralimpíadas Escolares;
VII - assegurar recursos financeiros para:
a) premiar, nas fases Inter Diretorias de Ensino, da Etapa I, os alunos que
fizerem jus a medalhas de 1º, 2º e 3º lugares, na modalidade Atletismo, de ambos os
sexos, das categorias mirim e infantil;
b) premiar as unidades escolares, nas fases Finais da Etapa I, com troféus
e medalhas de 1º, 2º e 3º lugares, referentes às modalidades coletivas e individuais,
disputadas por equipe, das categorias Mirim e Infantil, de ambos os sexos;
c) garantir arbitragem das categorias Mirim e Infantil em todas as modalidades, etapas e fases;
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d) garantir alojamento, alimentação e transporte de ida e volta, do local
de origem ao local dos jogos e competições, aos alunos e professores classificados, do
Interior e da Capital, para as fases Finais da Etapa I das categorias Mirim e Infantil e aos
participantes da Etapa IV;
e) proporcionar transporte de ida e volta, do local de origem ao local dos
jogos e competições, aos integrantes das Delegações que representarão o Estado nos
Jogos Escolares da Juventude;
f) adquirir uniformes para os alunos representantes do Estado nos Jogos
Escolares da Juventude;
g) proporcionar alojamento, alimentação e transporte de ida e volta, do
local de origem ao local dos jogos e competições, aos alunos e professores participantes das seletivas para as Paralimpíadas Escolares, dentro das etapas III e IV;
h) proporcionar transporte de ida e volta, do local de origem ao local
dos jogos e competições, aos integrantes da Delegação que representará o Estado nas
Paralimpíadas Escolares.
i) assegurar a participação dos funcionários da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude para atuarem nas fases Finais das categorias Mirim e Infantil da Etapa
I dos JEESP, mediante convocação pelo Diário Oficial.
Artigo 6º - Caberá à Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência:
I – prever, em seu calendário anual, as seletivas para as Paralimpíadas
Escolares, dentro das Etapas III e IV;
II – garantir recursos financeiros para uniformes aos alunos representantes do Estado nas Paralimpíadas Escolares;
Artigo 7º - Caberá à Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência
e Tecnologia assegurar:
I – a participação das unidades escolares que integram sua rede de ensino, em todas as fases das Etapas I, III e IV, bem como nos Jogos Escolares da Juventude
e Paralimpíadas Escolares, conforme regulamentos específicos;
II - espaços físicos e instalações esportivas para a realização dos JEESP
em todas as fases, especialmente da Etapa I, sem comprometer a rotina das atividades
previstas no calendário escolar.
III – efetivo exercício:
a) aos professores de Educação Física, nos dias em que estiverem representando e/ou acompanhando suas turmas e/ou alunos das Escolas Técnicas Estaduais,
na organização, nos cerimoniais, nos congressos técnicos, nos jogos e competições e
na avaliação das diferentes fases das Etapas I, III e IV dos JEESP e nas Paralimpíadas
Escolares;
b) aos docentes e funcionários das Escolas Técnicas Estaduais, nos dias
em que estiverem representando e/ou acompanhando suas turmas e/ou alunos, nos
cerimoniais, congressos técnicos, jogos e competições das Fases Finais das categorias
Mirim e Infantil da Etapa I, nas Etapas III e IV dos JEESP, bem como nos Jogos Escolares
da Juventude;
IV - recursos financeiros para:
a) aquisição de material permanente e de consumo para realização dos
jogos e competições das fases de Diretoria de Ensino, de todas as categorias da Etapa I,
e para as unidades escolares envolvidas nos JEESP;
b) aquisição de medalhas e troféus, por modalidades de esporte, categoria e sexo, destinadas aos alunos premiados nas fases de Diretoria de Ensino da Etapa I;
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c) transporte e alimentação dos alunos e professores envolvidos nas fases de Diretoria de Ensino, Ínter Diretorias de Ensino e Regional da Etapa I.
§ 1º - Os alunos participantes somente ficarão dispensados da frequência
às aulas, nos demais componentes curriculares, nos dias em que estiverem participando dos jogos e competições das diferentes etapas, fases e categorias dos JEESP, bem
como dos Jogos Escolares da Juventude e das Paralimpíadas Escolares;
§ 2º - Caberá à Direção da Unidade Escolar, subsidiada pelo Professor
Coordenador Pedagógico, assegurar que não haja prejuízo aos alunos participantes dos
JEESP, bem como dos Jogos Escolares da Juventude e das Paralimpíadas Escolares, em
decorrência de sua ausência às atividades escolares programadas.
Artigo 8º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação ficando revogadas as disposições em contrário e, em especial, a Resolução Conjunta SE/
SELJ/SDPcD 1, de 23-3-2011, a Resolução Conjunta SE/SELJ/SEDPcD 3, de 21.7.2011, a
Resolução Conjunta SE/SELJ 1, de 26.6.2012, e a Resolução Conjunta SE/SDPcD/SELJ 1,
de 12.7.2012.

• COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA CGRH Nº 1, DE 8 DE JANEIRO DE 2013
Fixa datas e prazos para a divulgação da classificação dos inscritos e estabelece
cronograma e diretrizes para o processo de atribuição de classes e aulas do ano letivo
de 2013, nos termos da Resolução SE 89, de 29-12-2011
O Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, considerando a necessidade de estabelecer datas, prazos e diretrizes para o desenvolvimento do processo de atribuição de classes e aulas do ano letivo de 2013, expede a
presente Portaria.
Artigo 1º - Após a entrega de documentos e a atualização dos registros de
que tratam os artigos 3º e 4º da Portaria CGRH 7, de 23-11-2012, dar-se-á a publicação
da nova classificação dos docentes não efetivos e candidatos à contratação que estará
disponível, em 21-01-2013, no endereço: http://drhunet.edunet.sp.gov.br/PortalNet.
Parágrafo único – O docente que se encontra na condição de aluno, caso
participe do processo de atribuição de classe/aulas deverá comprovar matrícula e frequência no respectivo curso no momento da atribuição.
Artigo 2º - A Diretoria de Ensino deverá adotar os procedimentos de inscrição e demais atualizações dos registros, até o dia 15-01-2013, ao docente ingressante que tomar posse do cargo até a citada data, sendo que a classificação estará
disponível no endereço: http://drhunet.edunet.sp.gov.br/PortalNet, em 21-01-2013.
I – Ao docente ingressante que tomar posse após 15-01-2013 a classificação para o processo de atribuição de classes/aulas deverá ser efetuada de forma manual.
II – O ingressante que tomar posse até 22-01-2013 poderá concorrer,
no processo inicial, à atribuição de aulas a título de carga suplementar de trabalho
docente, desde que se comprometa a assumir o exercício no primeiro dia do ano letivo,
01-02-2013.
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III – Ao docente ingressante que assumir o exercício do cargo após o início do ano letivo deverá ser observado o disposto no artigo 23 da Resolução SE 89, de
29-12-2011, que trata do atendimento à constituição de jornada de trabalho do titular
de cargo no decorrer do ano.
IV – O docente de que trata o inciso anterior poderá concorrer a atribuição de carga suplementar no processo regular de atribuição de classes e aulas durante
o ano.
Artigo 3º - A atribuição de classes/anos iniciais do Ensino Fundamental,
aulas dos anos finais do Ensino Fundamental e Médio e aulas das classes/salas de recurso e de Educação Especial (SAPE), na Etapa I, a docentes habilitados de que trata o §
1º do artigo 7º e o artigo 8º da Resolução SE 89, de 29-12-2011, obedecerá ao seguinte
cronograma:
I - dia 23-01-2013 - MANHÃ - Fase 1- na Unidade Escolar, aos titulares de
cargo, para constituição de jornada;
II – dia 23-01-2013 - TARDE - Fase 2 - Diretoria de Ensino, aos titulares
de cargo, não atendidos, parcial ou integralmente em nível de Unidade Escolar, para:
a) Constituição de Jornada, na seguinte ordem:
a.1 - aos docentes não atendidos totalmente, na Fase 1;
a.2 - aos adidos em caráter obrigatório.
b) Composição de Jornada, na seguinte ordem:
b.1 - aos parcialmente atendidos na constituição;
b.2 - aos adidos, em caráter obrigatório.
III – dia 24-01-2013 - MANHÃ - Fase 1 - Unidade Escolar – aos titulares
de cargo para:
a) Ampliação de Jornada;
b) Carga Suplementar de Trabalho Docente.
IV – dia 24-01-2013 – TARDE - Fase 2 - Diretoria de Ensino - aos titulares
de cargo não atendidos na Unidade Escolar, para Carga Suplementar de Trabalho Docente.
V – dia 28-01-2013 – MANHÃ - Fase 2 - Diretoria de Ensino - aos titulares
de cargo para designações nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 444/1985.
Artigo 4º - A atribuição de classes/anos iniciais do Ensino Fundamental,
aulas dos anos finais do Ensino Fundamental e Médio e aulas das classes/salas de recurso e de Educação Especial (SAPE), na Etapa I, a docentes e candidatos à contratação
habilitados conforme trata o § 1º do artigo 7º e o artigo 8º da Resolução SE 89, de
29-12-2011, e será efetuada de acordo com o cronograma definido pela respectiva Diretoria de Ensino, com início em 28-01-2013, conforme sua especificidade, devendo ser
amplamente divulgado e obedecendo à seguinte ordem:
I) Fase 1 – Unidade Escolar - de carga horária aos docentes ocupantes de
função-atividade, na seguinte conformidade:
a) declarados estáveis nos termos da Constituição Federal de 1988;
b) celetistas.
c) ocupantes de função-atividade, a que se refere o §2º do artigo 2º da
Lei Complementar 1010/2007;
II) Fase 2 – Diretoria de Ensino - de carga horária aos docentes ocupantes
de função-atividade, na seguinte conformidade:
a) declarados estáveis nos termos da Constituição Federal de 1988;
b) celetistas.
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c) ocupantes de função-atividade, a que se refere o § 2º do artigo 2º da
Lei Complementar 1010/2007;
III) Fase 2 – Diretoria de Ensino – para atribuição da carga horária aos
candidatos à contratação.
Artigo 5º - A atribuição de classes e aulas na Etapa II aos docentes de que
tratam os incisos do artigo 7º e o § 1º do artigo 8º da Resolução SE 89, de 29-12-2011
(qualificados), se processará na seguinte conformidade:
I – 31-01-2013 – Unidade Escolar – MANHÃ- Fase 1 – aos docentes da
unidade escolar na seguinte ordem:
a) Efetivos;
b) Declarados estáveis pela Constituição Federal de 1988;
c) Celetistas;
d) Abrangidos pelo § 2º do artigo 2º da LC. 1010/2007;
e) Candidatos à docência já atendidos na Etapa I, com aulas atribuídas na
respectiva unidade escolar.
II - 31-01-2013 – Diretoria de Ensino – TARDE – Fase 2 – observada a
sequência:
a) Os docentes de que trata o inciso anterior, não atendida totalmente
nas unidades escolares, observada a mesma ordem; b) Candidatos à contratação.
Artigo 6º - No caso de alguma das datas previstas nos incisos I a IV do
artigo 3º desta resolução recair em feriado no município-sede da Diretoria de Ensino,
o evento poderá ser adequado utilizando-se o dia 25-01-2013, desde que seja amplamente divulgado.
Artigo 7º - A atribuição de classes e aulas de acordo com o cronograma
definido conforme os artigos anteriores, envolvendo os docentes não efetivos e os candidatos à contratação, abrange apenas aos que alcançaram os índices mínimos fixados
em legislação específica para a prova do processo seletivo simplificado ou os que foram
dispensados de participação do referido processo conforme legislação vigente.
§ 1º – A atribuição aos docentes e candidatos que não alcançaram os
índices fixados somente poderá ocorrer durante o ano letivo, para classes e aulas do
ensino regular e depois de esgotadas todas as possibilidades de atribuição aos demais
docentes e candidatos devidamente inscritos e/ou cadastrados.
§ 2º - Nos termos do artigo 21 da Resolução SE 89, de 29-12-2011, será
aberto em todas as Diretorias de Ensino, nos dias 01 e 04-02-2013, o cadastramento de
docentes e candidatos à contração.
§ 3º - A divulgação da classificação dos docentes mencionados no parágrafo anterior deverá ocorrer em 06-02-2013 e, a partir desta data, as Diretorias de
Ensino poderão proceder à atribuição de classe/aulas.
Artigo 8º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário.
_____
NOTAS:
A Lei nº Constituição Federal  encontra- se à pág. 25 do vol. 15 na Col. de Leg. Fed. de
Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
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Lei Complementar nº 444/85 à pág. 344 do vol. LXI;
Lei Complementar nº 1.010/07 à pág. 25 do vol. LXIII;
Resolução SE nº 89/11 à pág. 411 do vol. LXXII.

INSTRUÇÃO CGRH Nº 2, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2013
Dispõe sobre critérios e procedimentos a serem adotados na aplicação da Avaliação
Especial de Desempenho aos servidores do Quadro de Apoio Escolar em Estágio
Probatório, de que trata o Decreto 58.855, de 23/1/2013
O Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos da
Secretaria de Estado da Educação, visando uniformizar critérios e procedimentos a serem adotados na aplicação da Avaliação Especial de Desempenho aos integrantes do
Quadro de Apoio Escolar – QAE, em Estágio Probatório, e atendendo ao que dispõe o
artigo 14 do Decreto 58.855, de 23-01-2013, expede a presente Instrução.
I - Na Avaliação Especial de Desempenho, regulamentada pelo Decreto
58.855/2013, para os integrantes das classes de cargos do Quadro de Apoio Escolar QAE, que se encontram em período de estágio probatório, deverão ser observados os
critérios, orientações e procedimentos constantes desta Instrução.
II - A Avaliação Especial de Desempenho consistirá de um conjunto de
ações planejadas e coordenadas, objetivando o acompanhamento contínuo do desempenho do servidor, nos 3 (três) primeiros anos de efetivo exercício no cargo para o qual
foi nomeado, que se caracterizam como de estágio probatório.
III - Os critérios a serem observados na Avaliação Especial de Desempenho são:
a) Assiduidade: relacionada à frequência, à pontualidade e ao cumprimento da carga horária de trabalho.
b) Disciplina: relacionada ao cumprimento de obrigações eao respeito às
normas vigentes e à hierarquia funcional.
c) Iniciativa: relacionada à proatividade e à habilidade de propor ideias,
visando à melhoria de procedimentos e rotinas de atividades.
d) Produtividade:
d.1 - relacionada à capacidade de administrar suas tarefas
e priorizá-las, de acordo com os respectivos graus de relevância;
d.2 – relacionada à dedicação no cumprimento de metas e à qualidade
do trabalho executado;
e) Responsabilidade: relacionada ao comprometimento com seus deveres e atribuições, ao atendimento de prazos e ao aprimoramento dos resultados dos
trabalhos desenvolvidos.
IV – À vista dos critérios relacionados no inciso anterior, o servidor em
estágio probatório será avaliado por seu desempenho e por tempo de serviço prestado,
devendo, neste caso, comprovar o cumprimento de 3 (três) anos ou 1.095 (um mil e
noventa e cinco) dias de efetivo exercício.
V – Deverão ser considerados, no cômputo dos 1.095 (um mil e noventa
e cinco) dias, as ausências e afastamentos considerados como de efetivo exercício, na
conformidade do que estabelece o artigo 78 da Lei 10.261, de 28-10-1968.
VI - A apuração do tempo de efetivo exercício do servidor em estágio
probatório será comprovada mediante Ficha de Frequência.
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VII - Durante o período de estágio probatório, o servidor não poderá ser
afastado ou licenciado do seu cargo, exceto, nas situações previstas no artigo 10, do
Decreto 58.855, de 23-01-2013.
VIII – Fica suspensa, para efeito de estágio probatório, a contagem de
tempo de serviço, em qualquer tipo de afastamento, exceto nas situações:
a) de afastamentos nos termos dos artigos 69 e 75 da Lei 10.261, de 2810-1968;
b) de nomeação para o exercício de cargo em comissão ou de designação
para o exercício das atribuições de Gerente de Organização Escolar, de que trata o artigo 15 da Lei Complementar 1.144, de 11-07-2011;
IX - A Avaliação Especial de Desempenho consistirá dos seguintes instrumentos:
a) Avaliação semestral de desempenho - a ser aplicada pelo superior imediato do servidor, no percurso dos 30 (trinta) primeiros meses de estágio probatório;
b) Plano de Integração e Aperfeiçoamento Individual – a ser utilizado
como orientador para o desenvolvimento do servidor ao longo do período de estágio
probatório, no qual serão especificados os aspectos profissionais a serem aperfeiçoados para a adaptação do servidor ao cargo, bem como o registro de ocorrências.
c) Relatório Circunstanciado – versando sobre a conduta e o desempenho do servidor, à vista das avaliações semestrais de desempenho e das demais informações obtidas com os instrumentos a que se referem a alíneas “b” deste inciso,
devendo este relatório fundamentar a proposta de confirmação no cargo ou de exoneração do servidor.
X – O servidor que se encontre em estágio probatório, na data da publicação do Decreto 58.855/13, será submetido a tantas avaliações semestrais quantas
sejam possíveis de se realizar no período dos 30 (trinta) primeiros meses do estágio,
observado o intervalo de 6 (seis) meses de efetivo exercício entre as avaliações.
XI - O servidor que contar com menos de 6 (seis) meses, para finalizar o
período de estágio probatório, será submetido a uma única avaliação semestral de desempenho, cujo resultado será utilizado para elaboração do relatório circunstanciado,
que integra a Avaliação Especial de Desempenho.
XII – Ao se iniciar o estágio probatório de um servidor, seu superior imediato, o superior mediato e a CAD deverão observar que:
a) a primeira avaliação semestral de desempenho deverá se realizar no
decorrer dos primeiros 6 (seis) meses de efetivo exercício do servidor;
b) as avaliações semestrais subsequentes deverão respeitar, com precisão, o intervalo de 6 (seis) meses entre as respectivas aplicações, de forma que, ao se
completarem os 30 (trinta) primeiros meses de efetivo exercício do estágio probatório,
o servidor tenha se submetido ao total de 5 (cinco) avaliações semestrais de desempenho;
c) para cada período de 6 (seis) meses, referente a uma avaliação semestral, deverá ser emitida Ficha de Frequência contendo a apuração do tempo de efetivo
exercício no período correspondente.
XIII - Os formulários de avaliação semestral de desempenho serão disponibilizados às Diretorias de Ensino pelo Centro de Vida Funcional - CEVIF, do Departamento de Administração de Pessoal desta Coordenadoria.
XIV - Cabe ao superior imediato do servidor preencher os formulários de
avaliação semestral de desempenho, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da
data em que se completar o interstício necessário para avaliação, encaminhando-os, na
sequência, à CAD, na Diretoria de Ensino.
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XV – Quando ocorrer alteração da sua unidade de exercício, o servidor
será avaliado pelo superior imediato ao qual tenha se subordinado pelo maior número
de dias de efetivo exercício no período considerado, devendo a outra unidade apresentar relatórios para subsidiar a avaliação.
XVI - Em caso de nomeação ou designação para exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, no âmbito de órgão/unidade diverso de sua unidade
de classificação, o servidor será avaliado pelo superior imediato no órgão/unidade do
referido cargo em comissão ou função de confiança.
XVII – Em cada avaliação semestral de desempenho, o servidor será avaliado com base nos 5 (cinco) critérios discriminados no inciso III desta instrução, quais
sejam: assiduidade, disciplina, iniciativa, produtividade e responsabilidade.
XVIII – Cada um dos critérios, a que se refere o inciso anterior, será pormenorizado em 4 (quatro) características (A, B, C e D) que lhes são correlatas, na conformidade das especificações estabelecidas no artigo 3º do Decreto 58.855/13.
XIX – Para cada uma das 4 (quatro) características, de cada um dos 5
(cinco) critérios, a que se refere o inciso XVII, o servidor será avaliado mediante uma
das 4 (quatro) alternativas de resposta, que servirão de parâmetro para a ponderação
de cada característica, na seguinte conformidade:
a) servidor não atendeu às expectativas: 1 (um) ponto;
b) servidor atendeu parcialmente às expectativas: 2 (dois) pontos;
c) servidor atendeu às expectativas: 3 (três) pontos;
d) servidor superou as expectativas: 4 (quatro) pontos.
XX – O superior imediato do servidor deverá efetuar a soma dos pontos
que consignar em cada característica, totalizando a pontuação de cada critério e procedendo ao somatório dos pontos dos cinco critérios para registrar no formulário de
avaliação semestral de desempenho do servidor.
XXI - Cada avaliação semestral de desempenho poderá totalizar, no máximo, 80 (oitenta) pontos.
XXII – Quando julgar necessário, durante ou após uma avaliação semestral, excetuada a primeira, o superior imediato do servidor deverá estabelecer plano
de ação objetivando, mediante intervenções propostas, a integração e o aperfeiçoamento individual, com posterior preenchimento do documento denominado Plano de
Integração e Aperfeiçoamento Individual - PIAI, que integra o formulário de avaliação
semestral de desempenho.
XXIII - Após o preenchimento do formulário de avaliação semestral de
desempenho, inclusive do Plano de Integração e Aperfeiçoamento Individual – PIAI,
bem como o registro de ocorrências, se for o caso, o superior imediato deverá encaminhá-lo à CAD, na Diretoria de Ensino, no prazo de até 3 (três) dias úteis.
XXIV - Caberá à CAD referendar as intervenções propostas pelo superior
imediato no PIAI, assim como viabilizar sua implementação.
XXV - O superior imediato notificará o servidor avaliado sobre o resultado da avaliação semestral de desempenho, assim como do PIAI, em até 3 (três) dias
úteis, a contar da data da devolução do formulário.
XXVI - O servidor avaliado deverá tomar ciência das notificações dos resultados, podendo, se for de interesse, registrar suas observações quanto à avaliação,
em campo específico do próprio formulário, devendo o superior imediato encaminhar
novamente os formulários à CAD, desta feita contendo as assinaturas de ciência dos
servidores avaliados.
XXVII - Na hipótese de recusa do servidor em tomar ciência dos resultados ou de qualquer outro fato que impossibilite sua notificação, o superior imediato
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deverá registrar esta situação no próprio formulário, apondo as assinaturas de duas
testemunhas devidamente identificadas.
XXVIII – A CAD, após ciência dos servidores avaliados e o recebimento
dos formulários de avaliação semestral de desempenho, contendo os respectivos Planos de Integração e Aperfeiçoamento Individual, bem como os registros de ocorrência,
deverá encaminhá-los, no prazo de até 3 (três) dias úteis, à Comissão Especial de Avaliação de Desempenho – CEAD da Secretaria da Educação.
XXIX - O Registro de Ocorrências é um formulário elaborado para uso
opcional do superior imediato, com vistas a auxiliá-lo no acompanhamento da atuação
e desempenho do servidor, durante seu período de estágio probatório, observando-se
os prazos estabelecidos nesta instrução.
XXX - O superior imediato deve registrar no formulário de Registro de
Ocorrências todo e qualquer fato que julgue relevante, relacionado ao desempenho
do servidor avaliado, relatando em qual aspecto o fato ocorrido interfere, positiva ou
negativamente, em sua avaliação.
XXXI - O superior imediato deverá dar ciência ao servidor avaliado sobre o(s)
fato(s) anotado(s) no formulário de Registro de Ocorrências, no prazo máximo de 2 (dois)
dias, e o servidor poderá manifestar-se a respeito, expressamente, no próprio formulário.
XXXII - Na hipótese de recusa do servidor em tomar ciência do(s)
registro(s) ou de qualquer fato que impossibilite sua notificação, o superior imediato
deverá registrar esta situação no próprio formulário, apondo as assinaturas de duas
testemunhas devidamente identificadas.
XXXIII - A CAD deverá adotar providências para que os Registros de Ocorrências de um mesmo servidor sejam juntados ao seu processo individual de avaliações
semestrais de desempenho.
XXXIV - Encerrado o período dos 30 (trinta) primeiros meses do Estagio
Probatório, deverão ser iniciados os procedimentos para elaboração, pela CAD da Diretoria de Ensino, de relatório circunstanciado sobre a conduta e o desempenho profissional de cada servidor avaliado.
XXXV - O relatório circunstanciado deverá conter o somatório dos pontos obtidos por critérios (assiduidade, disciplina, iniciativa, produtividade e responsabilidade) em cada avaliação semestral de desempenho, bem como as considerações a
respeito do desempenho do servidor e demais observações relevantes, registradas nos
instrumentos avaliatórios.
XXXVI - Mesmo após a efetivação da última avaliação semestral de desempenho, poderá ser utilizado, se necessário, para registro de fato relevante, o mesmo formulário de Registro de Ocorrências disponibilizado para as avaliações semestrais, até completar o interstício de 1095 (mil e noventa e cinco) dias previstos na Lei
Complementar 1.144/2011.
XXXVII - O formulário de Registro de Ocorrências, referido no inciso anterior, após a execução dos mesmos procedimentos, relacionados nos incisos XXX a XXXIII
desta instrução, deverá ser encaminhado de imediato à CAD da Diretoria de Ensino, no
prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar do seu recebimento, para ser analisado, com
vistas à elaboração da proposta de confirmação no cargo ou de exoneração do servidor,
que integrará o relatório circunstanciado.
XXXVIII - O relatório circunstanciado, contendo proposta fundamentada
de confirmação no cargo ou de exoneração do servidor, deverá ser formulado no prazo
de 30 (trinta) dias e juntado ao processo individual de avaliações semestrais de desempenho, a ser encaminhado à Comissão Especial de Avaliação de Desempenho - CEAD
da Secretaria da Educação.
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XXXIX - A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho - CEAD poderá solicitar, à Diretoria de Ensino, informações complementares para referendar a
proposta.
XL - Na hipótese de a proposta indicar a exoneração do servidor avaliado,
a CEAD abrirá prazo de 10 (dez) dias para que o servidor exerça seu direito ao contraditório e à ampla defesa, a ser manifestada em formulário próprio para este fim.
XLI - A CEAD deverá apreciar a defesa do servidor, manifestando- se conclusivamente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da
defesa.
XLII - A decisão final quanto à confirmação no cargo ou à exoneração do
servidor, por competência do Secretário da Educação, deverá ser publicada no Diário
Oficial do Estado, até o penúltimo dia do período de estágio probatório do servidor.
XLIII - Para aprovação na Avaliação Especial de Desempenho serão analisadas as informações constantes de todos os instrumentos avaliatórios (avaliações
semestrais de desempenho, Planos de Integração e Aperfeiçoamento Individual – PIAI,
Registro de Ocorrências e Relatório Circunstanciado sobre a conduta e o desempenho
do servidor), sendo necessária a obtenção de, no mínimo, 50% de aproveitamento em
cada critério analisado no relatório circunstanciado.
XLIV - A Diretoria de Ensino deverá organizar, por ordem cronológica de
elaboração, os formulários das avaliações semestrais de desempenho, autuando e instruindo processo individual para cada servidor avaliado, contendo:
a) as avaliações semestrais de desempenho, incluídos os Planos de Integração e Aperfeiçoamento Individual – PIAI, quando houver;
b) as Fichas de Frequência (semestrais) que comprovem o efetivo exercício dos 1.095 (mil e noventa e cinco) dias do estágio probatório;
c) o(s) Registro(s) de Ocorrências, quando for o caso;
d) o Relatório Circunstanciado sobre a conduta e o desempenho do servidor avaliado;
e) a Defesa do servidor, quando for o caso;
f) o Parecer da Comissão de Avaliação de Desempenho - CAD, da Diretoria de Ensino;
g) o Ato de confirmação no cargo ou de exoneração do servidor, a ser
publicado no Diário Oficial do Estado;
h) demais documentos que se façam necessários à instrução do processo.
XLV – Para realização das avaliações semestrais e implementação dos
demais procedimentos relacionados nesta instrução, os modelos dos formulários específicos serão publicados oportunamente e, quando for o caso, encaminhados às Diretorias de Ensino, pela CEAD da Secretaria da Educação.
XLVI - Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.
____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou SE/CG:
Lei Complementar nº 1.144/11 à pág. 54 do vol. LXXII;
Lei nº 10.261/68 à pág. 358 do vol. LV;
Decreto nº 58.855/13 á pág. 47 deste volume.
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COMUNICADO CGRH Nº 3, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2013
Comunica a remoção, por títulos e por união de cônjuges
O Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, com
base no disposto pelo artigo 60, § 3º, da Lei 10.261/68 e tendo em vista a remoção,
por títulos e por união de cônjuges de integrantes do Quadro de Apoio Escolar / QAE
Agente de Organização Escolar, Secretário de Escola e Assistente de Administração Escolar comunica:
I - Os titulares de cargo que forem removidos serão desligados da unidade de origem em 28-02-2013, devendo assumir o exercício na unidade de destino na
mesma data, ou até 08-03- 2013, os que fizerem jus a período de trânsito, conforme
previsto no artigo 61 da Lei 10.261/68.
II - O trânsito do removido, quando for o caso, será considerado na unidade/órgão de destino.
III - Não haverá período de trânsito para o removido que, na ocasião da
publicação da remoção, esteja em exercício em unidade sediada no município para o
qual se removeu.
IV - Os removidos que, na data da publicação do ato, se encontrarem em
gozo de férias ou em licença, cujo saldo ultrapasse a(s) data(s) fixada(s) no inciso I, deverão comunicar esta situação ao superior imediato no órgão ou na unidade de destino
e assumir exercício no primeiro dia útil subseqüente ao último dia do impedimento.
V - Os removidos que se encontrem afastados, designados ou nomeados
em comissão junto a outro órgão/unidade, poderão permanecer nessa situação, devendo comunicar ao órgão/unidade de destino que estarão assumindo o exercício por
ofício, exceto se designado como Gerente de Organização Escolar.
VI – Os funcionários designados Gerente de Organização Escolar que forem atendidos no concurso de remoção terão cessadas suas designações, de acordo
com a Resolução SE 85/2012.
VII – O servidor removido devidamente certificado para o exercício da
função de Gerente de Organização Escolar, passará a fazer parte do banco da Diretoria
de Ensino de  destino, podendo ser designado de acordo com a legislação vigente.
____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou SE/CG:
Lei nº 10.261/68 à pág. 358 do vol. LV;
Resolução SE nº 85/12 à pág.124 do vol. LXXIV.

COMUNICADO CGRH PUBLICADO EM 15 DE MAIO DE 2013
Processo de Promoção – 2013
Edital de Abertura de Pré-Inscrição para Prova.
A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, da
Secretaria de Estado da Educação, nos termos da Lei Complementar estadual nº 1.097,
de 27 de outubro de 2009, alterada pela Lei Complementar estadual nº 1.143, de 11 de
julho de 2011, regulamentada pelo Decreto estadual nº 55.217, de 21 de dezembro de
2009, torna público a abertura de pré-inscrição para prova - Processo de Promoção, dos
integrantes do Quadro do Magistério.
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I – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA PROVA E CONCORRER À PROMOÇÃO DA FAIXA I PARA FAIXA II
1. A participação da prova, considerando como data base o dia
30/06/2013, está condicionada ao atendimento dos requisitos a seguir relacionados:
1.1. Encontrar-se em efetivo exercício na data base;
1.2 Ser titular de cargo efetivo ou servidor abrigado pelo § 2º, do artigo
2º, da LC nº 1.010/2007, em um dos seguintes cargos:
a) Professor Educação Básica I;
b) Professor Educação Básica II;
c) Professor II;
d) Diretor de Escola;
e) Supervisor de Ensino;
f) Assistente de Diretor de Escola.
1.3 Ter cumprido o interstício mínimo de 4 (quatro) anos (1.460 dias), por
período contínuo ou não no exercício do cargo/função;
1.4. Estar classificado numa mesma unidade de ensino ou administrativa
há pelo menos 1.168 (um mil, cento e sessenta e oito) dias, nos termos do artigo 6º, do
Decreto nº 55.217/2009;
1.5. Computar, observado o artigo 8º, do Decreto nº 55.217/2009, o mínimo de 2.304 (dois mil, trezentos e quatro) pontos de assiduidade.
II – DA PRÉ-INSCRIÇÃO
1. A pré-inscrição ocorrerá no período de 20/05/2013 a 07/06/2013, iniciando-se às 9h do dia 20 de maio de 2013 e encerrando-se às 18h do dia 07 de junho
de 2013, horário de Brasília.
2. Serão utilizados para pré-inscrição os dados constantes no Sistema de
Cadastro Funcional da Secretaria da Educação.
2.1. A apuração dos requisitos necessários à pré-inscrição será obtida no
Cadastro Funcional e de Frequência, estando o candidato isento de apresentação de
qualquer documento.
3. O candidato deverá inscrever-se através do endereço eletrônico http://
drhunet.edunet.sp.gov.br/PortalNet/ , acessar o item “Promoção”, confirmar os dados
constantes da Ficha de Pré-Inscrição on-line, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo:
3.1. O candidato digitará o login e senha, e obterá o Formulário Personalizado contendo dados pessoais, devendo preencher os dados relativos à opção pelo
campo de atuação/disciplina em que deseja realizar a prova.
4. O candidato poderá se inscrever para participação na prova, conforme
segue:
4.1. Para o campo de atuação Classe;
4.1.1. O docente titular de cargo da disciplina Educação fará a prova do
campo de atuação Classe.
4.2. Para o campo de atuação Aulas, nas disciplinas de:
Língua Portuguesa, Inglês, Arte, Educação Física, Matemática, Ciências
Físicas e Biológicas, Biologia, Física, Química, História, Geografia, Filosofia, Psicologia,
Sociologia, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano e Japonês.
4.3. Para o campo de atuação Educação Especial, na respectiva área de
deficiência – Auditiva, Física, Intelectual e Visual.
4.4. Para o campo de atuação Suporte Pedagógico: Diretor de Escola e
Supervisor de Ensino.
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4.4.1. O Assistente Diretor de Escola fará a prova de Diretor de Escola.
5. O candidato que acumula cargo, em campo de atuação diverso, desde
que atenda todas as exigências da legislação para cada cargo ou função atividade, poderá concorrer ao Processo de Promoção, separadamente, em cada situação funcional.
6. O candidato que acumula cargo, no mesmo campo de atuação, no caso
de Professor Educação Básica II, desde que atenda todas as exigências da legislação
para cada cargo ou função atividade, poderá concorrer ao Processo de Promoção conforme segue:
6.1. Titular de 2 (dois) cargos de mesma disciplina realizará uma única
prova;
6.2. Titular de 2 (dois) cargos de disciplina diversa realizará uma única
prova, devendo optar por uma das disciplinas.
7. O candidato que acumula cargo, no mesmo campo de atuação, poderá
concorrer ao Processo de Promoção realizando a prova somente na disciplina do cargo
que atenda todos os requisitos previstos.
8. A Secretaria de Estado da Educação não se responsabiliza por solicitação de pré-inscrição não recebida por motivos de inconsistência de dados, de ordem
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
9. O descumprimento das instruções para pré-inscrição implicará a não
efetivação da mesma.
10. O candidato que deixar de realizar a prova, não será classificado e,
consequentemente, não será promovido.
III - PRÉ-INSCRIÇÃO DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
1. Ao candidato com deficiência, que pretenda fazer uso das prerrogativas facultadas na Lei Complementar estadual nº 932/2002 e do disposto no Decreto
federal nº 3.298/99, é assegurado o direito de participar no presente Processo de Promoção no período previsto no item 1, do inciso II, do presente Edital, desde que conste
no protocolo de pré-inscrição – via Internet, que o candidato tenha declarado que se
encontre nessa condição, especificando o tipo e o grau da deficiência.
1.1. As informações relativas serão obtidas do cadastro Funcional, desde
que devidamente atualizado pela unidade de classificação.
2. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.
3. O candidato com deficiência que não realizar a pré-inscrição conforme instruções contidas neste Edital, não poderá impetrar recurso em favor de sua
condição.
IV - DA PROVA
1. As provas serão realizadas no mês de julho e as datas, locais e horários
serão confirmados em Edital de Convocação.
2. O Processo de Promoção constará de prova que versará sobre os perfis
de competências e habilidades requeridos para integrantes do Quadro do Magistério
da rede estadual, de acordo com a bibliografia estabelecida na Resolução SE 70, de 2610-2010 e na Resolução SE 13, de 3–3-2011.
3. A prova será constituída de duas partes, sendo:
3.1. Primeira Parte Objetiva, composta por 60 questões de múltipla escolha (5 alternativas), sobre formação específica por campo de atuação, avaliada de 0
(zero) a 10 (dez) pontos, e 3.2. Segunda Parte Dissertativa, composta de 1(uma) questão, sobre formação pedagógica por campo de atuação, avaliada
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de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.
3.2.1. a Segunda parte da prova (dissertativa) será corrigida para todos
os candidatos.
4. A prova por campo de atuação versará sobre:
4.1. Docentes: conteúdos curriculares das respectivas disciplinas, práticas didáticas e conhecimentos pedagógicos:
4.1.1. Professor Educação Básica I: campo de atuação classe, séries iniciais do Ensino Fundamental;
4.1.2. Professor Educação Básica II: campo de atuação aulas das Séries
Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, nas disciplinas: Língua Portuguesa,
Inglês, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano, Japonês, Arte, Educação Física, Matemática,
Ciências Físicas e Biológicas, Biologia, Física, Química, História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Psicologia e Educação Especial (deficiências Auditiva, Física, Intelectual e Visual).
4.1.3. Professor II – campo de atuação aulas das disciplinas das séries
finais de Ensino Fundamental: Língua Portuguesa, Inglês, Arte, Educação Física, Matemática, Ciências Físicas e Biológicas, História e Geografia;
4.2. Diretor de Escola e Supervisor de Ensino: temas da moderna gestão
escolar e práticas da administração e supervisão educacionais.
4.3. Assistente Diretor de Escola: as práticas didáticas e conhecimentos
pedagógicos dos conteúdos curriculares, e os temas da moderna gestão escolar e práticas da administração.
5. As notas das provas objetiva e dissertativa serão somadas, obtendo-se
a média aritmética, que será considerada como nota do candidato no processo;
6. Será considerado como aprovado o candidato que obtiver nota igual
ou superior a 6 (seis) pontos.
7. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e em caso
de dúvidas serão resolvidas por esta Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos.

• COORDENADORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
COMUNICADO CGEB PUBLICADO EM 27 DE MARÇO DE 2013-07-05
Comunica sobre afastamento de professores de Educação Física para atuarem
como Coordenadores de Jogos
A Coordenadora de Gestão da Educação Básica, com base no inciso II
do artigo 4º da Resolução Conjunta SE/SELJ/SDPcD/SDECT 1, de 22 março de 2013,
comunica aos (às) Dirigentes Regionais de Ensino que poderão solicitar afastamento
de professores de Educação Física para atuarem como Coordenadores de Jogos, dentro
dos critérios adiante especificados.
CRITÉRIOS E AMPARO LEGAL PARA AFASTAMENTO DE PROFESSORES
PARA ATUAREM COMO COORDENADORES DE JOGOS NOS JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO.
1) Os períodos indicados deverão estar de acordo com a tabela abaixo e
com o art. 70 da Portaria Conjunta G-CEL/CGEB/G-SEDPCD,G-SDECT 1 de 22 de março
de 2013, que trata do Regulamento dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo.
Artigo 70 - O período de realização dos Jogos Escolares do Estado de São
Paulo em todas as suas Fases será como segue:
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* CATEGORIA MIRIM
Inscrições: de 25 a 28 de Março
Fase DE: de abril a 17 de Maio
Fases Inter DE e Regional: Maio a 30 de Junho
Fase Final: de 08 a 17 de Agosto – Jales
* CATEGORIA INFANTIL
Inscrições: de 01 a 12 de Abril
Fase DE: de 20 de Maio a 16 de Agosto
Fases Inter DE e Regional: de 19 de Agosto a 13 de Setembro
Fase Final: de 26 de Setembro a 05 de Outubro – Limeira
* CATEGORIAS PRÉ-MIRIM E JUVENIL
As inscrições, a organização e a realização, na Capital e no Interior, serão
de responsabilidade das Diretorias de Ensino Inscrições: de 19 a 30 de Agosto
Fase DE: de 01 de Outubro a 06 de Dezembro
a) ETAPA II:
* CATEGORIA MIRIM
Inscrições: de 25 a 28 de março
Fase Sub-Regional: de abril a 17 de Maio
Fase Regional: de Maio a 30 de Junho
Fase Inter Regional: de 01 a 16 de Agosto – Lindóia
* CATEGORIA INFANTIL
Inscrições: de 01 a 12 de Abril
Fase Sub-Regional: de 01 de Maio a 30 de Junho
Fase Regional: de 01 de Agosto a 13 de Setembro
Fase Inter Regional: de 16 de Setembro a 04 de Outubro
– Lindóia
b) ETAPA III:
* CATEGORIAS PRÉ-MIRIM, MIRIM E INFANTIL
Seletivas Regionais: de 15 de Abril a 30 de Junho
c) ETAPA IV:
* CATEGORIA MIRIM
Seletiva Estadual para modalidade Atletismo: 10 e 11 de Agosto – São
Paulo
Seletiva Estadual Inter Etapas: 17 e 18 de Agosto – a definir
Jogos Escolares da Juventude – Etapa Nacional: de 05 a 14 de Setembro
– Natal/RN
* CATEGORIA INFANTIL
Seletiva Estadual para modalidade Atletismo: 28 e 29 de Setembro – São
Paulo
Seletiva Estadual Inter Etapas: 05 e 06 de Outubro – Lindóia
Jogos Escolares da Juventude – Etapa Nacional: de 03 a 16 de Novembro
– Belém/PA
* CATEGORIAS PARALÍMPICAS
Inscrições: de 25 de Março a 19 de Abril
Seletivas: de 22 de Maio a 30 de Agosto
Paralímpiadas Escolares – Etapa Nacional: de 25 de Novembro a 05 de
Dezembro – São Paulo/SP
2) As Diretorias Regionais de Ensino, amparadas pelo Inciso II do artigo
4º da Resolução Conjunta SE/SELJ/SDPCD/SDECT 1, de 22 de março de 2013, poderão
solicitar afastamento de professores titulares de cargo de Educação Física, um por vez,
285

11852 miolo.indd 285

9/4/2014 21:35:07

conforme a participação da Diretoria de Ensino, nas categorias e épocas estabelecidas
no artigo 70 da Portaria Conjunta G-CEL/CGEB/G-SEDPCD,G-SDECT 1 de 22 de março
de 2013 .
3) O afastamento se dará em dois períodos (abril a junho e/ou agosto a
dezembro) para não entrar no período de férias do professor (mês de julho), de acordo
com os doze (12) tipos previstos neste Comunicado, a partir da data do ofício de solicitação.
4) Tabela de períodos possíveis para afastamento:
AFASTAMENTO DE DOCENTES PARA COORDENAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES
PERÍODOS POSSÍVEIS DE AFASTAMENTO 1º PERÍODO 2º PERÍODO
TIPO

ABRIL A JUNHO

AGOSTO A DEZEMBRO

1

30

30

2

30

60

3

30

90

4

30

120

5

60

30

6

60

60

7

60

90

8

60

120

9

90

30

10

90

60

11

90

90

12

90

120

A) Cada Diretoria de Ensino deverá identificar-se segundo o tipo de afastamento pretendido doze (12 tipos), de acordo com as inscrições dos alunos e com a
realização das categorias, cujas épocas estão definidas no regulamento da competição
(art. 70 da Portaria Conjunta G-CEL/CGEB/G-SEDPCD,G-SDECT 1 de 22 de março de
2013)
B) Cada Diretoria de Ensino terá docentes afastados segundo o tipo pretendido.
C) Um mesmo docente poderá ser afastado por até 210 dias (90+120)
desde que em um único afastamento, com os respectivos períodos indicados no início.
D) Poderá haver convocação de diversos docentes na Diretoria de Ensino,
desde que: um único por vez; o mesmo docente não seja afastado duas vezes; seja
respeitado o limite máximo do período.
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COMUNICADO CGEB PUBLICADO EM 3 DE MAIO DE 2013
Chamada Pública para Inscrição de Títulos de Ficção e Não Ficção para
o Processo de Avaliação e Seleção de Obras para Alunos e Professores do Ensino
Fundamental – Séries Finais (6º ao 9º ANO) e Ensino Médio, Regular e
Educação de Jovens e Adultos – EJA
A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, por intermédio da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB, faz saber, aos editores titulares
de direito autoral que se encontra aberta a inscrição para o processo de avaliação e
seleção de obras de ficção e não ficção, para serem distribuídas às escolas públicas
estaduais de Ensino Fundamental – séries finais (6º ao 9º ano), Ensino Médio e para
Educação de Jovens e Adultos – EJA,nos mesmos níveis.
1. DO OBJETO
Esta Chamada Pública tem por objeto a convocação de editores titulares
de direito autoral para inscrição de obras de ficção e não ficção no processo de avaliação e seleção de títulos destinados para alunos e professores do Ensino Fundamental
séries finais (6º ao 9º ano), do Ensino Médio, regular e Educação de Jovens e Adultos
– EJA, das escolas públicas da rede estadual.
2. DO CADASTRO
O editor titular de direito autoral deverá acessar o site www.educacao.
sp.gov.br, link “Programas de Livros”, na opção “Leituras na Escola 2013”, campo “Editores”, no período de 03/06/2013 a 18/06/2013 - para:
2.1. Efetuar o cadastro da editora;
2.2. Efetuar o cadastro de até no máximo 15 obras em cada uma das
seguintes categorias: Ensino Fundamental séries finais regular (6º ao 9º ano), Ensino
Médio regular (1ª a 3ª série), Educação de Jovens e Adultos - EJA (1º ao 4º termo do
Ensino Fundamental, séries finais, 1º ao 3º termo do Ensino Médio) e Professor;
2.3. Encaminhar juntamente com as obras cadastradas, o Protocolo de
inscrição emitido pelo próprio site, ao local definido nos itens 4 e 5 , conforme prazos
e horários nele expressos.
3. DAS OBRAS
3.1. Cada obra poderá ser inscrita exclusivamente em uma das seguintes
composições:
3.1.1. Tinta;
3.1.2. Tinta em caracteres ampliados;
3.1.3. Tinta acompanhada de CD em Áudio ou DVD;
3.1.4. Tinta acompanhada de CD ou DVD em Libras;
3.1.5. Tinta acompanhada de CD em Áudio e CD ou DVD em Libras;
3.1.6. Exclusivamente em CD – audiolivro e literatura congênere;
3.1.7. Exclusivamente em DVD – filmes e ou documentários de apoio à
prática pedagógica;
3.1.8 Obras de Referência digitais e/ou em tinta.
3.2. Cada obra poderá ser inscrita exclusivamente em cada uma das seguintes categorias:
3.2.1. Obra para alunos do Ensino Fundamental Séries Finais (6º ao 9º
ano);
3.2.2. Obra para alunos do Ensino Médio;
3.2.3. Obra para alunos do EJA (1º ao 4º termo do Ensino Fundamental
Séries Finais (6.o ao 9.o ano);
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disciplinas:

3.2.4 Obra para alunos do EJA (1º ao 3º termo do EM);
3.2.5. Obra para professores.
3.3. As obras de não ficção poderão ser inscritas nas seguintes áreas/

3.3.1. Linguagens, Códigos e suas tecnologias – Língua Portuguesa, Leitura e Produção de Textos, Língua Estrangeira Moderna (Inglês e Espanhol), Arte, Informática e Educação Física;
3.3.2. Matemática e suas tecnologias;
3.3.3. Ciências Humanas e suas tecnologias - História, Geografia, Ensino
Religioso, Filosofia e Sociologia;
3.3.4. Ciências da Natureza e suas tecnologias – Ciências Físicas e Biológicas, Biologia, Física e Química;
3.3.5. Educação e suas tecnologias.
3.4. As obras de ficção deverão ser classificadas nos seguintes gêneros:
poesia, conto, crônica, novela, teatro, texto da tradição popular; romance; memória,
diário, biografia, relatos de experiências; livros de imagens e livros de histórias em quadrinhos e congêneres.
3.5. Cada obra deverá apresentar-se em volume único e só poderá ser
inscrita, individualmente, ainda que faça parte de coleção.
3.6. Caso a obra contenha anexos ou complementos indispensáveis a sua
adequada utilização, esses materiais deverão, obrigatoriamente, fazer parte do corpo
da obra, não podendo constituir volume em separado.
3.7 De cada obra inscrita no site, deverão ser enviados sem ônus à SEESP/
CGEB dois exemplares exatamente iguais com as seguintes especificações:
3.7.1 Publicados na mesma edição informada no cadastro da obra, inscrita no site, completa e finalizada, apresentando todos os textos e imagens, diagramação
e número de páginas em suas formas definitivas;
3.7.2. Na 1ª capa: o título da obra e o nome do(s) autor(es), como também, o nome do editor titular dos direitos autorais e/ou seu nome fantasia;
3.7.3. Ficha catalográfica e ISBN, no caso de obra em tinta e código de
barras para obras exclusivamente em CD ou DVD;
3.7.4. Na 3ª capa: CD ou DVD, caso a obra apresente formatos acessíveis
previstos nos subitens 3.1.3 a 3.1.5, acondicionados em envelope;
3.7.4.1. O CD ou DVD que fizer parte da obra em tinta a ser adquirida deverá ser acondicionado em envelope com bolsa para CD ou DVD, formato fechado, em
cartão triplex 250 g/m ou em envelope PVC 0,10 micra, assegurando sua integridade
física até o local de destino;
3.7.4.2. O rótulo e a embalagem do CD ou DVD deverão manter identidade visual com a capa da obra em tinta, exceto para a embalagem em envelope PVC
0,10 micra.
4. DO ENCAMINHAMENTO DAS OBRAS
4.1. As obras cadastradas/inscritas pelo editor deverão ser encaminhadas aos cuidados da Equipe do Programa Estadual de Livros, junto com o protocolo
emitido pelo site, ao seguinte local:
Prédio da EFAP – Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores
Rua João Ramalho, 1546 – Sala D – Subsolo Perdizes CEP 05008-002 São Paulo - SP
4.1.1 O recebimento das obras na EFAP se dará, em dias úteis, das 10:00h
às 16:00h.
5. DOS PRAZOS
5.1. As obras cadastradas deverão ser entregues no período de
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03/06/2013 a 18/06/2013 pelos editores titulares de direitos autorais ou por seus procuradores legalmente constituídos para este fim, pessoalmente ou por meio de remessa postal na modalidade de Aviso de Recebimento - AR ou qualquer outra modalidade
de serviço de encomenda, que emita comprovante de recebimento, no local e horário
estabelecidos no item 4;
5.2. De 19/06/2013 a 05/07/2013 as editoras deverão inserir em campo
próprio a imagem da capa de cada obra cadastrada e entregue.
6. DAS EXIGÊNCIAS GERAIS
6.1. O editor titular de direito autoral deverá enviar ao local e nos prazos
estabelecidos neste edital conforme ítens 4.1 e 5.1, sem qualquer ônus ao destinatário,
um catálogo datado, da editora, contendo as obras cadastradas, com suas respectivas
resenhas e listagens de preços com sua respectiva validade.
6.2. A ficha de cadastro de cada livro deverá ser totalmente preenchida,
no site, inclusive o campo “imagem da capa”, respeitadas as condições expressas no
subitem 5.2.
6.3 O editor só poderá cadastrar e apresentar obras, desde que tenha
capacidade técnica para sua produção e garantias de fornecimento.
8. DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO
A seleção das obras para cada um desses projetos será feita em duas etapas: na primeira, será realizada uma ampla pré-seleção de obras classificadas como altamente recomendáveis e recomendáveis por técnicos da CGEB, com apoio dos PCNPProfessores Coordenadores dos Núcleos Pedagógicos e por consultores externos. Na
segunda, uma banca com representantes da CGEB e consultores especialistas em literatura e nos demais componentes curriculares, com experiência docente, indicará metade dos títulos de cada um dos projetos, observando os critérios a serem pré-estabelecidos pela comissão nomeada pela Resolução SE 15, de 14/3/2013 (DOC.07) e cujas
atribuições encontram-se explicitadas na Resolução SE 12, de 12/02/2010 (DOC.08)
que dispõe sobre a criação de Comissão Especial de Análise e Validação de Documentos de apoio ao Currículo do Ensino Fundamental e Médio, das Escolas Estaduais, e dá
providências correlatas (ambas anexas). A outra metade dos títulos de cada projeto
resultará daqueles mais votados pelas escolas, em sistema online, a partir também da
ampla lista composta pelos títulos avaliados como recomendáveis e altamente recomendáveis pelo corpo de analistas.
Serão considerados no processo de seleção os seguintes critérios:
projeto gráfico (letra, impressão, diagramação, ilustração, capa); qualidade dos
textos para um trabalho diversificado em sala de aula, variedade de temas e linguagens, nas diferentes áreas do conhecimento; compatibilização da obra com os
pressupostos e princípios do Currículo da SEE-SP, com os Projetos Pedagógicos das
Unidades Escolares e os eixos organizadores dos PCNs; inexistência de erros de
revisão e/ou de impressão, inexistência de erros conceituais, bem como a sua indução; atualização conforme as normas do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa,
em cumprimento ao Decreto Legislativo nº 54 do Senado Federal, de 18 de abril de
1995, à Resolução nº 17 do MEC/FNDE, de 7 de maio de 2008 e ao Decreto Federal
nº 6.583, de 30 de setembro de 2008; atendimento às preferências e necessidades
dos alunos e professores dos Ensinos Fundamental séries finais (6º ao 9º ano) e do
Ensino Médio, regular e EJA. Quanto às obras de ficção, devem contemplar: diversidade de gêneros literários; diversidade de temas; adequação aos diferentes níveis
de aquisição de linguagem; diversidade de autores consagrados e ou relevantes;
qualidade literária inquestionável. Texto original, completo,ortografia correta com
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as adequações necessárias às regras ortográficas atuais; capa atrativa, criativa, com
ilustração pertinente ao espírito da obra e apropriada ao projeto estético-literário
da mesma;uso de tipos gráficos, tamanho de fonte, espaçamento entre linhas, palavras e letras e distribuição espacial adequados aos leitores das faixas etárias/
séries do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, respectivamente, a fim de permitir a leitura sem dificuldade;Uso de papel adequado à leitura, sem transparência.
Alvura mínima de 80% (oitenta por cento) e opacidade mínima de 82% (oitenta
e dois por cento). As ilustrações, quando houver, devem ter qualidade artística,
apresentar equilíbrio entre texto e imagem; dialogar com o texto, ampliar seu significado. Prefácio (aproximadamente 10 páginas) com vida e obra do autor e sua
contextualização no universo literário. para auxiliar o leitor. Outras informações
como Notas devem ter por objetivo a ampliação das possibilidades de leitura. As
obras devem estar claramente identificadas: a capa, a folha de rosto e seu verso
devem conter título, autoria, editora, local, data, edição, dados sobre os autor(es)
e ficha catalográfica. A quarta capa deve conter o ISBN; A obra, quanto à qualidade
de impressão deve ser livre de borrões, falhas, ou quaisquer problemas que dificultem ou impeçam a leitura; Serão excluídas, nessa fase, as obras que apresentarem
lacunas ou espaços que possibilitem ou induzam o leitor a realizar atividades no
próprio livro, inviabilizando o seu uso coletivo, bem como as espiraladas, os livros-brinquedo, as obras não cadastradas no site, as não protocoladas no referido site
e as que não atenderem às exigências gerais constantes do item 6. Serão também
excluídas as obras que não estiverem claramente identificadas com título, autoria,
editora, local, data, edição, ficha catalográfica e ISBN.
Em nenhuma hipótese serão aceitas obras não finalizadas, com falta de
páginas, rasuras, indicação de modificações futuras e propaganda de qualquer natureza. Também não serão aceitas as preponderantemente didáticas, doutrinárias, religiosas, moralizantes ou que tenham por objetivo induzir o comportamento dos leitores.
As obras pré-selecionadas serão encaminhadas à seleção final, a ser realizada em parte por técnicos e consultores da CGEB e em parte pelas escolas.
A eventual e futura aquisição das obras selecionadas estará sujeita aos
comandos da Lei de Licitações, mormente quanto à regularidade jurídica, fiscal e econômica da contratada, e mais, à inexistência de apontamentos junto ao “Site Sanções”
e ao CADIN–ESTADUAL.
As obras que forem selecionadas deverão ser entregues no formato digital acessível Mec Daisy para integrarem o acervo digital acessível das escolas estaduais,
em atendimento a Lei Federal nº 10.098/2000 e Decreto Estadual nº 56.307/2010.
Os exemplares das obras inscritas não serão devolvidos após o processo
de avaliação.
8. DOS TÍTULOS DE DOMÍNIO PÚBLICO, DICIONÁRIOS, GRAMÁTICAS e
ATLAS
Esta Chamada Pública não inclui obras de domínio público, dicionários,
gramáticas e atlas.
9. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
9.1. São vedadas aos editores titulares de direitos autorais e/ou seus representantes as seguintes condutas:
9.1.1. Oferecer vantagem de qualquer espécie a pessoa(s) vinculada(s) à
seleção e escolha dos livros;
9.1.2. Veicular catálogo ou outro material que induza os professores à
escolha dos livros;
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9.1.3. Utilizar a senha das escolas, a qual é de uso exclusivo das mesmas;
9.1.4. Utilizar logomarcas oficiais, para efeito de propaganda e publicidade, em especial aquelas que, de alguma forma, induzam ao entendimento de que as
obras, objeto da propaganda, publicidade ou divulgação, sejam indicadas, preferencialmente, pela SEE-SP, para adoção nas escolas, ou que o sejam em detrimento de outras;
9.1.5. Violar os dispositivos e princípios constitucionais da Lei de Licitações e Contratos Públicos 8666/93.
9.2.O não cumprimento das condições estabelecidas acarretará a suspensão da participação do titular de direitos autorais do processo de negociação dos
livros.
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
A inscrição da(s) obra(s) implica aceitação, pelo participante, de forma
integral e irretratável, dos termos desta Chamada Pública, bem como da legislação
aplicável, especialmente em matéria de direito autoral, inclusive no que se refere ao
resultado da triagem, da avaliação e da seleção das obras, não cabendo controvérsias
posteriores.
As etapas do processo de avaliação e seleção das obras estarão sob a
integral responsabilidade da SEE-SP/CGEB.
A SEE-SP/CGEB poderá, a qualquer momento, desde que devidamente
comprovado por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, revogar, total ou parcialmente, o presente processo.
Será de inteira responsabilidade dos titulares de direito autoral a validade das informações fornecidas no cadastro da empresa e das obras, tendo em vista que
essas informações serão utilizadas nas demais etapas do processo. Essas informações
serão importantes fontes de referência e deverão conter todos os dados atualizados
relativos à editora e às obras inscritas.
A inscrição, a avaliação e a seleção da(s) obra(s) não implicam a obrigatoriedade de firmatura de contrato de aquisição por parte da SEE-SP/CGEB, tampouco
confere direitos a indenizações a título de reposição de despesas realizadas no cumprimento de etapas desta Chamada Pública e na produção da obra ou direito a lucro cessante, em caso da não aprovação no processo de triagem e/ou avaliação pedagógica,
seleção e aquisição.
As dúvidas deverão ser comunicadas pelo “Fale Conosco”, no próprio site
www.educacao.sp.gov.br nos campos indicados neste edital.
As situações não previstas nesta Chamada Pública serão analisadas pela
SEE-SP/CGEB, de acordo com as suas competências e com a natureza do assunto.
____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 8.666/93 à pág. 533 do vol. 30;
Lei nº 10.098/00 à pág. 45 do vol. 27;
Decreto nº 6.583/08 à pág. 63 do vol. 35;
Resolução CD/FNDE nº 17/08 à pág. 402 do vol. 35.
O Decreto nº 56.307/10 encontra-se à pág. 82 do vol. LXX  na Col. de Leg. Est. de Ens.
Fundamental e Médio – CENP/SE.
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COMUNICADO CGEB, PUBLICADO EM 8 DE MAIO DE 2013
IV CONFERÊNCIA INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
A IV Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA)
é promovida pelo Ministério da Educação (MEC), sob a coordenação da Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI/MEC), em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, conforme Portaria Interministerial MEC/MMA
N° 883, de 05 de Julho de 2012.
A CNIJMA é um processo dinâmico de diálogos e encontros voltado para
o fortalecimento da cidadania ambiental nas escolas e comunidades, a partir de uma
educação crítica, participativa, democrática e transformadora. A IV CNIJMA terá como
tema “Vamos Cuidar do Brasil com Escolas Sustentáveis”, constituindo-se em um processo pedagógico que traz a dimensão política da questão ambiental para os debates
realizados nas escolas e comunidades, na construção coletiva do conhecimento e no
empenho para a resolução de problemas socioambientais, respeitando e valorizando a
opinião e o protagonismo dos adolescentes e jovens.
A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEE/SP) é responsável
por coordenar, em parceria com a Comissão Organizadora Estadual (COE/SP), as ações
da IV CNIJMA no estado, evento que envolve todas as escolas estaduais, municipais e
particulares que atendem aos Anos Finais do Ensino Fundamental, escolas quilombolas, indígenas e de assentamentos. Nesse sentido, a SEE/SP convida as instituições governamentais e não governamentais que atuam na área de educação, meio ambiente,
direitos humanos e diversidade a participarem da IV Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA).
A COE/SP é responsável pelas diretrizes, planejamento, acompanhamento, execução e avaliação do processo de conferências no estado e têm como atribuições: mobilizar as escolas para participarem da CNIJMA, mobilizar e apoiar a realização
das Conferências Regionais em parceria com as Comissões Organizadoras Regionais
(COR), deliberar e gerir os processos referentes às diferentes etapas da Conferência
no Estado de São Paulo. A Comissão é composta por representantes de prefeituras, da
sociedade civil organizada, de coletivos jovens de meio ambiente (CJ) e é coordenada
pela Secretaria de Estado da Educação.
No Estado de São Paulo serão realizadas Conferências Regionais organizadas de acordo com as vertentes das regiões hidrográficas, visando atender a diversidade cultural, demográfica e os diferentes biomas do estado. As Regionais objetivam
consolidar e aprofundar os temas debatidos nas Conferências nas Escolas, propiciando
um espaço de interlocução regional.
Serão organizadas sob a coordenação das 91 Diretorias de Ensino em
parceria com as Comissões Organizadoras Regionais (COR/SP).
As COR serão compostas por representantes das Diretorias de Ensino,
instituições governamentais e não governamentais que atuam na área de educação,
meio ambiente, direitos humanos  diversidade e pelos Coletivos Jovens de Meio Ambiente (CJ) e serão o elo de contato entre a COE/SP e os participantes de cada vertente,
tendo a responsabilidade de garantir a divulgação das diretrizes da Conferência, do
planejamento, bem como pelo acompanhamento, execução e avaliação do processo
de Conferência Regional. As COR terão como atribuições: mobilizar as escolas das redes municipais, estadual e particular de ensino de sua região para participarem da IV
CNIJMA; apoiar o processo de Conferência Regional e gerir os processos referentes às
diferentes etapas da Regional.
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O envio dos materiais da IV CNIJMA nas escolas é de responsabilidade
do MEC e tem previsão de entrega até o mês de maio. As Conferências nas Escolas
(obrigatórias) – devem ser realizadas até 31 de agosto de 2013. O cadastramento
dos resultados da Conferência na Escola no site da Conferência deve ser realizado
até o dia 07 de setembro de 2013. As Conferências Municipais/Regionais (opcionais) devem ser realizadas até o dia 06 de outubro de 2013; e a Conferência Estadual deve ser realizada até o dia 25 de outubro de 2013. A IV Conferência Nacional
Infantojuvenil pelo Meio Ambiente ocorrerá entre os dias 25 e 29 de novembro de
2013, em Brasília-DF.
Todas as escolas estaduais, municipais e particulares que atendem aos
Anos Finais do Ensino Fundamental, escolas quilombolas, indígenas e de assentamentos podem realizar a Conferência Escolar. Para participar das etapas Regional, Estadual
e/ou Nacional as escolas deverão seguir os regulamentos Regional, Estadual e Nacional.
As instituições governamentais e não governamentais interessadas em
indicar representantes para participar do processo da IV Conferência Infantojuvenil
pelo Meio Ambiente (CNIJMA) compondo a COE/SP e/ou a COR de sua região, ou apenas como colaborador, podem entrar em contato com os responsáveis da SEE/SP:
Andréia Cristina Barroso Cardoso - andreia.cristina@edunet.sp.gov.br;
Aparecida Kida Sanches - kida.sanches@edunet.sp.gov.br;
Elizabeth Reymi Rodrigues – elizabeth.rodrigues@edunet.sp.gov.br;
Tony Shigueki Nakatani – tony.nakatani@edunet.sp.gov.br;
Sergio L. Damiati – sergio.damiati@edunet.sp.gov.br;
Silvane Aparecida da Silva Queiroz Norte – silvane.norte@edunet.sp.gov.br;
E-mail da COE/SP ivcnijmasp@gmail.com.
A indicação dos interessados em participar como membro oficial da COE/
SP deverá ser feita em até 10 (dez) dias a partir da publicação deste comunicado por
meio dos contatos indicados.
No primeiro semestre, as reuniões da COE/SP estão previstas para os
dias 14/05; 04 e 18/06, na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores –
EFAP, localizada à Rua João Ramalho,  1546, Perdizes – São Paulo.
Maiores informações sobre a IV Conferência poderão ser obtidas nos seguintes endereços:
MEC - conferenciainfanto.mec.gov.br
Blog da COE/SP- http://ivcnijmasp.wordpress.com

COMUNICADO CISE PUBLICADO EM 3 DE MAIO DE 2013
Chamada Pública para Inscrição de Títulos de Ficção e Não Ficção para
o Processo de Avaliação e Seleção de Obras para Alunos e Professores do Ensino
Fundamental – Séries Finais (6º ao 9º ano) e Ensino Médio, Regular e
Educação de Jovens e Adultos – EJA
A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, por intermédio da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB, faz saber, aos editores titulares
de direito autoral que se encontra aberta a inscrição para o processo de avaliação e
seleção de obras de ficção e não ficção, para serem distribuídas às escolas públicas
estaduais de Ensino Fundamental – séries finais (6º ao 9º ano), Ensino Médio e para
Educação de Jovens e Adultos – EJA,nos mesmos níveis.
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1. DO OBJETO
Esta Chamada Pública tem por objeto a convocação de editores titulares
de direito autoral para inscrição de obras de ficção e não ficção no processo de avaliação e seleção de títulos destinados para alunos e professores do Ensino Fundamental
séries finais (6º ao 9º ano), do Ensino Médio, regular e Educação de Jovens e Adultos
– EJA, das escolas públicas da rede estadual.
2. DO CADASTRO
O editor titular de direito autoral deverá acessar o site www.educacao.
sp.gov.br, link “Programas de Livros”, na opção “Leituras na Escola 2013”, campo “Editores”, no período de 03/06/2013 a 18/06/2013 - para:
2.1. Efetuar o cadastro da editora;
2.2. Efetuar o cadastro de até no máximo 15 obras em cada uma das
seguintes categorias: Ensino Fundamental séries finais regular (6º ao 9º ano), Ensino
Médio regular (1ª a 3ª série), Educação de Jovens e Adultos - EJA (1º ao 4º termo do
Ensino Fundamental, séries finais, 1º ao 3º termo do Ensino Médio) e Professor;
2.3. Encaminhar juntamente com as obras cadastradas, o Protocolo de
inscrição emitido pelo próprio site, ao local definido nos itens 4 e 5 , conforme prazos
e horários nele expressos.

composições:

3. DAS OBRAS
3.1. Cada obra poderá ser inscrita exclusivamente em uma das seguintes

3.1.1. Tinta;
3.1.2. Tinta em caracteres ampliados;
3.1.3. Tinta acompanhada de CD em Áudio ou DVD;
3.1.4. Tinta acompanhada de CD ou DVD em Libras;
3.1.5. Tinta acompanhada de CD em Áudio e CD ou DVD em Libras;
3.1.6. Exclusivamente em CD – audiolivro e literatura congênere;
3.1.7. Exclusivamente em DVD – filmes e ou documentários de apoio à
prática pedagógica;
3.1.8 Obras de Referência digitais e/ou em tinta.
3.2. Cada obra poderá ser inscrita exclusivamente em cada uma das seguintes categorias:
3.2.1. Obra para alunos do Ensino Fundamental Séries Finais (6º ao 9º ano);
3.2.2. Obra para alunos do Ensino Médio;
3.2.3. Obra para alunos do EJA (1º ao 4º termo do Ensino Fundamental
Séries Finais (6.o ao 9.o ano);
3.2.4 Obra para alunos do EJA (1º ao 3º termo do EM);
3.2.5. Obra para professores.
3.3. As obras de não ficção poderão ser inscritas nas seguintes áreas/
disciplinas:
3.3.1. Linguagens, Códigos e suas tecnologias – Língua Portuguesa, Leitura e Produção de Textos, Língua Estrangeira Moderna (Inglês e Espanhol), Arte, Informática e Educação Física;
3.3.2. Matemática e suas tecnologias;
3.3.3. Ciências Humanas e suas tecnologias - História, Geografia, Ensino
Religioso, Filosofia e Sociologia;
3.3.4. Ciências da Natureza e suas tecnologias – Ciências Físicas e Biológicas, Biologia, Física e Química;
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3.3.5. Educação e suas tecnologias.
3.4. As obras de ficção deverão ser classificadas nos seguintes gêneros:
poesia, conto, crônica, novela, teatro, texto da tradição popular; romance; memória,
diário, biografia, relatos de experiências; livros de imagens e livros de histórias em quadrinhos e congêneres.
3.5. Cada obra deverá apresentar-se em volume único e só poderá ser
inscrita, individualmente, ainda que faça parte de coleção.
3.6. Caso a obra contenha anexos ou complementos indispensáveis a sua
adequada utilização, esses materiais deverão, obrigatoriamente, fazer parte do corpo
da obra, não podendo constituir volume em separado.
3.7 De cada obra inscrita no site, deverão ser enviados sem ônus à SEESP/
CGEB dois exemplares exatamente iguais com as seguintes especificações:
3.7.1 Publicados na mesma edição informada no cadastro da obra, inscrita no site, completa e finalizada, apresentando todos os textos e imagens, diagramação
e número de páginas em suas formas definitivas;
3.7.2. Na 1ª capa: o título da obra e o nome do(s) autor(es), como também, o nome do editor titular dos direitos autorais e/ ou seu nome fantasia;
3.7.3. Ficha catalográfica e ISBN, no caso de obra em tinta e código de
barras para obras exclusivamente em CD ou DVD;
3.7.4. Na 3ª capa: CD ou DVD, caso a obra apresente formatos acessíveis
previstos nos subitens 3.1.3 a 3.1.5, acondicionados em envelope;
3.7.4.1. O CD ou DVD que fizer parte da obra em tinta a ser adquirida deverá ser acondicionado em envelope com bolsa para CD ou DVD, formato fechado, em
cartão triplex 250 g/m ou em envelope PVC 0,10 micra, assegurando sua integridade
física até o local de destino;
3.7.4.2. O rótulo e a embalagem do CD ou DVD deverão manter identidade visual com a capa da obra em tinta, exceto para a embalagem em envelope PVC
0,10 micra.
4. DO ENCAMINHAMENTO DAS OBRAS
4.1. As obras cadastradas/inscritas pelo editor deverão ser encaminhadas aos cuidados da Equipe do Programa Estadual de Livros, junto com o protocolo
emitido pelo site, ao seguinte local:
Prédio da EFAP – Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores
Rua João Ramalho, 1546 – Sala D – Subsolo Perdizes CEP 05008-002 São Paulo - SP
4.1.1 O recebimento das obras na EFAP se dará, em dias úteis, das 10:00h
às 16:00h.
5. DOS PRAZOS
5.1. As obras cadastradas deverão ser entregues no período de
03/06/2013 a 18/06/2013 pelos editores titulares de direitos autorais ou por seus procuradores legalmente constituídos para este fim, pessoalmente ou por meio de remessa postal na modalidade de Aviso de Recebimento - AR ou qualquer outra modalidade
de serviço de encomenda, que emita comprovante de recebimento, no local e horário
estabelecidos no item 4;
5.2. De 19/06/2013 a 05/07/2013 as editoras deverão inserir em campo
próprio a imagem da capa de cada obra cadastrada e entregue.
6. DAS EXIGÊNCIAS GERAIS
6.1. O editor titular de direito autoral deverá enviar ao local e nos prazos
estabelecidos neste edital conforme ítens 4.1 e 5.1, sem qualquer ônus ao destinatário,
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um catálogo datado, da editora, contendo as obras cadastradas, com suas respectivas
resenhas e listagens de preços com sua respectiva validade.
6.2. A ficha de cadastro de cada livro deverá ser totalmente preenchida,
no site, inclusive o campo “imagem da capa”, respeitadas as condições expressas no
subitem 5.2.
6.3 O editor só poderá cadastrar e apresentar obras, desde que tenha
capacidade técnica para sua produção e garantias de fornecimento.
8. DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO
A seleção das obras para cada um desses projetos será feita em duas etapas: na primeira, será realizada uma ampla pré-seleção de obras classificadas como altamente recomendáveis e recomendáveis por técnicos da CGEB, com apoio dos PCNPProfessores Coordenadores dos Núcleos Pedagógicos e por consultores externos. Na
segunda, uma banca com representantes da CGEB e consultores especialistas em literatura e nos demais componentes curriculares, com experiência docente, indicará metade dos títulos de cada um dos projetos, observando os critérios a serem pré-estabelecidos pela comissão nomeada pela Resolução SE 15, de 14/3/2013 (DOC.07) e cujas
atribuições encontram-se explicitadas na Resolução SE 12, de 12/02/2010 (DOC.08)
que dispõe sobre a criação de Comissão Especial de Análise e Validação de Documentos de apoio ao Currículo do Ensino Fundamental e Médio, das Escolas Estaduais, e dá
providências correlatas (ambas anexas). A outra metade dos títulos de cada projeto
resultará daqueles mais votados pelas escolas, em sistema online, a partir também da
ampla lista composta pelos títulos avaliados como recomendáveis e altamente recomendáveis pelo corpo de analistas.
Serão considerados no processo de seleção os seguintes critérios: projeto gráfico (letra, impressão, diagramação, ilustração, capa); qualidade dos textos para
um trabalho diversificado em sala de aula, variedade de temas e linguagens, nas diferentes áreas do conhecimento; compatibilização da obra com os pressupostos e princípios do Currículo da SEE-SP, com os Projetos Pedagógicos das Unidades Escolares e
os eixos organizadores dos PCNs; inexistência de erros de revisão e/ou de impressão,
inexistência de erros conceituais, bem como a sua indução; atualização conforme as
normas do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, em cumprimento ao Decreto Legislativo nº 54 do Senado Federal, de 18 de abril de 1995, à Resolução nº 17 do MEC/
FNDE, de 7 de maio de 2008 e ao Decreto Federal nº 6.583, de 30 de setembro de
2008; atendimento às preferências e necessidades dos alunos e professores dos Ensinos Fundamental séries finais (6º ao 9º ano) e do Ensino Médio, regular e EJA. Quanto
às obras de ficção, devem contemplar: diversidade de gêneros literários; diversidade
de temas; adequação aos diferentes níveis de aquisição de linguagem; diversidade de
autores consagrados e ou relevantes; qualidade literária inquestionável. Texto original,
completo,ortografia correta com as adequações necessárias às regras ortográficas atuais; capa atrativa, criativa, com ilustração pertinente ao espírito da obra e apropriada
ao projeto estético-literário da mesma;uso de tipos gráficos, tamanho de fonte, espaçamento entre linhas, palavras e letras e distribuição espacial adequados aos leitores
das faixas etárias/ séries do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, respectivamente, a
fim de permitir a leitura sem dificuldade;Uso de papel adequado à leitura, sem transparência. Alvura mínima de 80% (oitenta por cento) e opacidade mínima de 82% (oitenta
e dois por cento). As ilustrações, quando houver, devem ter qualidade artística, apresentar equilíbrio entre texto e imagem; dialogar com o texto, ampliar seu significado.
Prefácio (aproximadamente 10 páginas) com vida e obra do autor e sua contextualização no universo literário. para auxiliar o leitor. Outras informações como Notas devem
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ter por objetivo a ampliação das possibilidades de leitura. As obras devem estar claramente identificadas: a capa, a folha de rosto e seu verso devem conter título, autoria,
editora, local, data, edição, dados sobre os autor(es) e ficha catalográfica.
A quarta capa deve conter o ISBN; A obra, quanto à qualidade de impressão deve ser livre de borrões, falhas, ou quaisquer problemas que dificultem ou
impeçam a leitura;
Serão excluídas, nessa fase, as obras que apresentarem lacunas ou espaços que possibilitem ou induzam o leitor a realizar atividades no próprio livro, inviabilizando o seu uso coletivo, bem como as espiraladas, os livros-brinquedo, as obras não
cadastradas no site, as não protocoladas no referido site e as que não atenderem às
exigências gerais constantes do item 6.
Serão também excluídas as obras que não estiverem claramente identificadas com título, autoria, editora, local, data, edição, ficha catalográfica e ISBN.
Em nenhuma hipótese serão aceitas obras não finalizadas, com falta de
páginas, rasuras, indicação de modificações futuras e propaganda de qualquer natureza. Também não serão aceitas as preponderantemente didáticas, doutrinárias, religiosas, moralizantes ou que tenham por objetivo induzir o comportamento dos leitores.
As obras pré-selecionadas serão encaminhadas à seleção final, a ser realizada em parte por técnicos e consultores da CGEB e em parte pelas escolas.
A eventual e futura aquisição das obras selecionadas estará sujeita aos
comandos da Lei de Licitações, mormente quanto à regularidade jurídica, fiscal e econômica da contratada, e mais, à inexistência de apontamentos junto ao “Site Sanções”
e ao CADIN–ESTADUAL.
As obras que forem selecionadas deverão ser entregues no formato digital acessível Mec Daisy para integrarem o acervo digital acessível das escolas estaduais,
em atendimento a Lei Federal nº 10.098/2000 e Decreto Estadual nº 56.307/2010.
Os exemplares das obras inscritas não serão devolvidos após o processo
de avaliação.
8. DOS TÍTULOS DE DOMÍNIO PÚBLICO, DICIONÁRIOS, GRAMÁTICAS e
ATLAS
Esta Chamada Pública não inclui obras de domínio público, dicionários,
gramáticas e atlas.
9. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
9.1. São vedadas aos editores titulares de direitos autorais e/ou seus representantes as seguintes condutas:
9.1.1. Oferecer vantagem de qualquer espécie a pessoa(s) vinculada(s) à
seleção e escolha dos livros;
9.1.2. Veicular catálogo ou outro material que induza os professores à
escolha dos livros;
9.1.3. Utilizar a senha das escolas, a qual é de uso exclusivo das mesmas;
9.1.4. Utilizar logomarcas oficiais, para efeito de propaganda e publicidade, em especial aquelas que, de alguma forma, induzam ao entendimento de que as
obras, objeto da propaganda, publicidade ou divulgação, sejam indicadas, preferencialmente, pela SEE-SP, para adoção nas escolas, ou que o sejam em detrimento de outras;
9.1.5. Violar os dispositivos e princípios constitucionais da Lei de Licitações e Contratos Públicos 8666/93.
9.2.O não cumprimento das condições estabelecidas acarretará a suspensão da participação do titular de direitos autorais do processo de negociação dos
livros.
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10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
A inscrição da(s) obra(s) implica aceitação, pelo participante, de forma
integral e irretratável, dos termos desta Chamada Pública, bem como da legislação
aplicável, especialmente em matéria de direito autoral, inclusive no que se refere ao
resultado da triagem, da avaliação e da seleção das obras, não cabendo controvérsias
posteriores.
As etapas do processo de avaliação e seleção das obras estarão sob a
integral responsabilidade da SEE-SP/CGEB.
A SEE-SP/CGEB poderá, a qualquer momento, desde que devidamente
comprovado por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, revogar, total ou parcialmente, o presente processo.
Será de inteira responsabilidade dos titulares de direito autoral a validade das informações fornecidas no cadastro da empresa e das obras, tendo em vista que
essas informações serão utilizadas nas demais etapas do processo. Essas informações
serão importantes fontes de referência e deverão conter todos os dados atualizados
relativos à editora e às obras inscritas.
A inscrição, a avaliação e a seleção da(s) obra(s) não implicam a obrigatoriedade de firmatura de contrato de aquisição por parte da SEE-SP/CGEB, tampouco
confere direitos a indenizações a título de reposição de despesas realizadas no cumprimento de etapas desta Chamada Pública e na produção da obra ou direito a lucro cessante, em caso da não aprovação no processo de triagem e/ou avaliação pedagógica,
seleção e aquisição.
As dúvidas deverão ser comunicadas pelo “Fale Conosco”, no próprio site
www.educacao.sp.gov.br nos campos indicados neste edital.
As situações não previstas nesta Chamada Pública serão analisadas pela
SEE-SP/CGEB, de acordo com as suas competências e com a natureza do assunto.
• COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - COFI
COMUNICADO COFI PUBLICADO EM 15 DE MAIO DE 2013
Comunica que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC,
está efetuando a transferência de recursos financeiros do PDDE - 2013
Aos Dirigentes Regionais de Ensino, Diretores de Escola e Responsáveis
pelas Unidades Executoras Beneficiárias dos Programas PDDE/2013 - Manutenção e
Mais Educação.
A Coordenadoria de Orçamento e Finanças, de acordo com a Resolução
CD/FNDE nº 10, de 18 de abril de 2013, que trata dos critérios e execução do PDDE,
em cumprimento ao disposto na Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, comunica que
o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, está efetuando a
transferência de recursos financeiros do PDDE - 2013.
Conforme Artigo 12 da Resolução CD/FNDE nº 10, de 18 de abril de 2013,
as condições para recebimento dos recursos do PDDE 2013, estão baseadas nos dados do exercício anterior, ficando as UEx dispensadas da atualização cadastral no PDDEWeb, desde que não necessitem alterar quaisquer um dos dados.
Informamos que o repasse para o PDDE Manutenção ainda não foi efetuado na totalidade das unidades escolares e o PDDE Mais Educação referente a 2ª
parcela/2012 foi pago para 133 escolas.
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As escolas devem consultar o site do FNDE – “Liberação de Recursos”
(www.fnde.gov.br) e o extrato bancário para confirmar o recebimento do repasse,
atentando para as obrigações dos Artigos nºs. 13, 14 e 15 da Resolução CD/FNDE nº 10,
de 18 de abril de 2013. Não confirmando o recebimento, deverão continuar consultando até a efetivação do pagamento, adotando os mesmos procedimentos.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou SE/CG:
Lei nº 11.947/09 à pág. 35 do vol. 36;
Resolução CD/FNDE Nº 10/13 à pág.       do vol. 40.

COMUNICADO COFI PUBLICADO EM 30 DE MAIO DE 2013
Comunica os critérios de repasse e execução do PDDE/2013
Aos Dirigentes Regionais de Ensino, Diretores de Escola e Responsáveis
pelas Unidades Executoras Beneficiárias do PDDE/2013
A Secretaria da Educação de São Paulo, considerando a Lei Federal nº
11.947, de 16 de junho de 2009 e a Resolução CD/FNDE nº 10, de 18 de abril de 2013,
comunica os critérios de repasse e execução do PDDE/2013, bem como, disciplina a
aplicação financeira, a utilização do recurso e os procedimentos para a prestação de
contas da verba repassada na conta do PDDE às Associações de Pais e Mestres – APMs.
1 - ESCOLAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA
São potenciais beneficiárias do PDDE todas as escolas estaduais que possuam alunos matriculados na educação básica, de acordo com os dados extraídos do
censo escolar, realizado pelo Ministério da Educação (MEC), no ano imediatamente
anterior ao do repasse.
As escolas com mais de 50 alunos matriculados deverão, obrigatoriamente, dispor de Associação de Pais e Mestres (APM) em 2013 para serem beneficiadas.
2 - CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO NO ESTADO DE SÃO PAULO
O montante devido, anualmente, a cada escola pública beneficiária do
PDDE foi calculado pela soma do valor fixo, definido por estabelecimento de ensino, com
o valor variável de acordo com o número de alunos matriculados na educação básica.
Do valor devido, foram destinados os percentuais de custeio e capital,
conforme opção feita pela APM em 2012. Aquelas que não fizeram opção, receberam
20% de capital e 80% de custeio.
As condições para recebimento dos recursos do PDDE/2013 foram baseadas nos dados do cadastro do exercício anterior, ficando as UEx dispensadas de
atualização cadastral no PDDEWeb.
Quando da alteração de dados em 2013, a UEX deverá proceder à imediata atualização cadastral por intermédio do PDDEWeb disponível no sítio www.fnde.
gov.br.
As escolas que não tinham aderido ao programa até 2012, deverão efetivar o cadastro até 30 de junho de 2013 por intermédio do PDDEWeb disponível no
sítio www.fnde.gov.br.
Os repasses foram creditados na conta específica das UEx para o recurso
PDDE.
VALORES REFERENCIAIS DE CÁLCULO PARA REPASSES DO PDDE
1. Valor Fixo/ano (VF/a) = R$ 1.000,00
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a. Escola pública urbana com UEx: 1 x VF/a
b. Escola pública rural com UEx: 2 x VF/a
2. Valor Per Capita/ano (VPC/a) = R$ 20,00
a. Alunos de escolas urbanas ou rurais com UEx: 1 x VPC/a
b. Alunos de escolas urbanas sem UEx: 2 x VPC/a
c. Alunos de escolas rurais sem UEx: 3 x VPC/a
d. Alunos público alvo da educação especial em escola pública: 4 x VPC/a
3 - UTILIZAÇÃO DO RECURSO
Os recursos financeiros do PDDE destinam-se à cobertura de despesas
de custeio, manutenção e pequenos investimentos, que concorram para a garantia do
funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos
de ensino beneficiários, devendo ser empregados:
I - na aquisição de material permanente, quando receberem recursos de
capital;
II - na realização de pequenos reparos, adequações e serviços necessários à manutenção, conservação e melhoria da estrutura física da unidade escolar;
III - na aquisição de material de consumo necessário ao funcionamento
da escola;
IV - na avaliação de aprendizagem;
V - na implementação de projeto pedagógico e VI - no desenvolvimento
de atividades educacionais.
Os materiais permanentes e de consumo a serem adquiridos, deverão
visar o benefício direto da totalidade dos alunos e levando em consideração a implementação do projeto pedagógico.
A utilização dos recursos recebidos à conta do Programa deve ser objeto
de discussão com a comunidade escolar por meio do Planejamento Participativo sobre
o levantamento das necessidades, eleição das prioridades, de modo a enfocar, principalmente, o aprimoramento das atividades pedagógicas, promovendo a aquisição de
materiais e equipamentos que possibilitem a melhoria do ensino-aprendizagem, beneficiando todos os alunos. As atividades deverão ter o acompanhamento e a divulgação
dos resultados.
É vedada a aplicação dos recursos do PDDE:
I - implementação de outras ações que estejam sendo objeto de financiamento por outros programas executados pelo FNDE,
II - em gastos com pessoal,
III - pagamento, a qualquer título, a:
a. agente público da ativa por serviços prestados, inclusive consultoria,
assistência técnica ou assemelhados; e
b. empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista,
por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados;
IV - cobertura de despesas com tarifas bancárias; e
V - dispêndios com tributos federais, distritais, estaduais e municipais
quando não incidentes sobre os bens adquiridos ou produzidos ou sobre os serviços
contratados para a consecução dos objetivos do programa.
Os recursos do PDDE poderão ser utilizados para custear despesas cartorárias decorrentes de alterações nos estatutos das Unidades Executoras, bem como as
relativas a recomposições de  seus membros, devendo tais desembolsos serem registrados nas correspondentes prestações de contas.
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O saldo do recurso financeiro na conta específica poderá ser reprogramado pela UEx, obedecendo às classificações de custeio e capital para aplicação no
exercício seguinte, com estrita observância de seu emprego nos objetivos da ação programática.
Obsevando que o saldo reprogramado quando ultrapassar a 30% (trinta
por cento) do total de recursos disponíveis no exercício, a parcela excedente será deduzida do repasse do exercício subsequente.
Considera-se total dos recursos disponíveis no exercício, o somatório do
valor repassado no ano, do saldo reprogramado de exercícios anteriores e dos rendimentos de aplicações no mercado financeiro.
4 – TRANSFERÊNCIA DO RECURSO E APLICAÇÃO FINANCEIRA
As escolas devem consultar “Liberação de Recursos” e “Relação das Unidades Executoras REX” no sítio do FNDE (www.fnde.gov.br) para saber o valor total do
repasse e a divisão do recurso em custeio e capital, e o extrato bancário para confirmar
o recebimento do repasse para a UEx.
O valor recebido, enquanto não utilizado na sua finalidade, deverá ser,
obrigatoriamente, aplicado em caderneta de poupança vinculada à conta bancária
onde está depositado o recurso, quando a previsão do seu uso for igual ou superior a
um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado
aberto lastreada em títulos da dívida pública, se a sua utilização ocorrer em prazo inferior a um mês.
5 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
A APM da escola deverá encaminhar à Diretoria de Ensino, para posterior
envio à FDE/SE, os seguintes documentos consolidados e digitados no GDAE Financeiro
do recurso reprogramado de 2012 e do recurso transferido pelo FNDE/MEC em 2013
na conta corrente específica, valores alimentados no GDAE Financeiro para cada Escola:
a - Ofício assinado pelo Diretor Executivo da APM e pelo Diretor da Unidade Escolar, solicitando a homologação da Prestação de Contas pelo Dirigente Regional e encaminhamento à FDE/SE;
b - Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos
Efetuados, preenchido e assinado de acordo com as instruções e modelo fornecidos
pela FDE/SE, disponível no GDAE Financeiro;
c - Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos (referente ao material permanente), preenchido e assinado de acordo com as instruções e modelo fornecidos
pela FDE/SE, disponível no GDAE Financeiro;
d - Termo de Doação dos bens adquiridos pela APM, conforme instruções
e modelo fornecidos pela FDE/SE, disponível no GDAE Financeiro;
e - Parecer do Conselho Fiscal da APM atestando a regularidade das contas e dos documentos comprobatórios;
f - Extratos bancários da conta específica de todo o período de movimentação, demonstrando, obrigatoriamente, o valor recebido, a relação de débitos
efetuados, dos créditos das aplicações financeiras, no caso de existência de saldo reprogramado e o saldo zerado ou positivo. No caso de positivo, informar ainda se reprogramado ou devolvido;
g – Consolidação de Pesquisas de Preços de todas as aquisições efetuadas, conforme instruções e modelo fornecidos pela FDE/SE, disponível no GDAE Financeiro;
h - Documentos fiscais originais (1ªs vias) comprovando a execução das
despesas (notas fiscais , notas fiscais fatura, recibos de prestação de serviços autônomos e guias de recolhimentos).
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Estes documentos devem ser emitidos nominalmente à APM e identificados com “Pagos com recursos do FNDEPDDE/13” contendo ainda o número do cheque
emitido, o “Recebido” com data e assinatura do fornecedor e o “Atesto de Recebimento” dos serviços contratados ou dos produtos adquiridos, datado e assinado pelo
Diretor Executivo da APM;
i – Ata da APM explicando os critérios de escolha, em conformidade com
o artigo 3º da Resolução nº 09 de 02/03/2011;
j – Justificativas exigíveis nas hipóteses previstas nos §§ 7º e 8º do art.3º
da Resolução nº 09 de 02/03/2011.
Após conferência pela FDE/SE, serão devolvidos à escola e deverão ser arquivados pela Unidade Executora (APM) pelo prazo de 20 (vinte) anos, contado da data do
julgamento da prestação de contas anual do FNDE pelo Tribunal de Contas da União (TCU),
ficando à disposição da Administração Pública incumbida da fiscalização e controle.
6–PRAZOSPARAEXECUÇÃOEPRESTAÇÃODECONTASPDDEManutenção
Para utilização até: 31/10/2013;
Para prestar contas da Escola na Diretoria de Ensino até: 14/11/2013; e
Para entrega da prestação de contas da Diretoria de Ensino na Fundação
para o Desenvolvimento da Educação/Deptº.de
Relações com a APM até: 29/11/2013.
Obs.:
1) Os prazos para os demais programas para 2013 serão definidos após
publicação das novas Resoluções e transferência dos recursos;
2) O repasse do PDDE-Mais Educação/2ª parcela 2012 foi pago para 133
escolas podendo estas escolas executar de acordo com Projeto/2012 e Resolução CD/
FNDE nº21/2012. Os prazos finais para o gasto e para a prestação de contas serão publicados futuramente;
3) As escolas podem executar o saldo reprogramado dos demais programas do PDDE/2012 de acordo com Projeto/2012 e as Resoluções CD/FNDE de 2012.
7 - DO PROCEDIMENTO
a - A Diretoria de Ensino fará a recepção, conferência dos documentos e
análise da Prestação de Contas das APMs, para posterior homologação pelo Dirigente
Regional;
b - O encaminhamento da documentação deverá ser feito através de malote para a FDE com o maior número possível de prestações de contas acompanhado
de relação de remessa, contendo o nome da escola e o tipo da prestação de contas;
c - Endereço para entrega:
Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, Departamento de
Relações com a APM Avenida São Luís, 99 – 5º andar - Centro
São Paulo - SP - CEP 01046-001
Em caso de dúvida, entrar em contato com a FDE – Departamento de
Relações com a APM, pelo telefone (011) – 3158-4347 ou 3158-4346 ou pelo e-mail:
drapm@fde.sp.gov.br
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou SE/CG:
Lei nº 11.947/09 à pág. 35 do vol. 36;
Resolução CD/FNDE nº 9/11 à pág. 304 do vol. 38;
Resolução CD/FNDE nº 21/12 à pág.      do vol. 39;
Resolução CD/FNDE nº 10/13 à pág.      do vol. 40.
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• ATOS CONJUNTOS
PORTARIA CONJUNTA CGEB-CGRH, DE 30 DE JANEIRO DE 2013
Altera dispositivos da Portaria Conjunta CGEB/CGRH, de 20 de dezembro de 2012
Os Coordenadores das Coordenadorias de Gestão da Educação Básica
e de Gestão de Recursos Humanos, à vista da necessidade de se proceder a ajustes
em datas e atividades, na elaboração do calendário escolar para o ano letivo de 2013,
expedem a presente Portaria.
Artigo 1º - Os incisos I e V do artigo 1º da Portaria Conjunta CGEB/CGRH,
de 20 de dezembro de 2012, passam a vigorar com a seguinte redação:
I – o inciso I:
“I – o início das aulas de todas as unidades escolares no dia 1º de fevereiro de 2013, à exceção das escolas participantes do Programa Ensino Integral, que
obedecerão à regulamentação específica;” (NR)
II – o inciso V:
“V – as atividades de planejamento/replanejamento, avaliação, revisão
e consolidação da proposta pedagógica, que ocorrerão, no primeiro semestre, em 27
e 28 de fevereiro e 1º de março, e, no segundo semestre, em 30 e 31 de julho;” (NR)
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

_____
NOTA:
A Portaria Conj. CGEB/CGRH, de 20.12.12 encontra-se à pág. 241 do vol. LXXIV.

PORTARIA CONJUNTA CGEB/CGRH/CIMA Nº 1, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2013
Dispõe sobre o Calendário Escolar de 2013
Os coordenadores das Coordenadorias de Gestão da Educação Básica, de
Gestão de Recursos Humanos e de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional, considerando:
- a necessidade de otimizar e potencializar o processo de planejamento
escolar, para o ano de 2013, a que se referem a Portaria Conjunta CGEB/CGRH, de 2012-2012, e o Comunicado CGEB, de 28.1.2013;
- a importância da articulação de ações de gestão e de avaliação educacional, desenvolvidas em âmbito central, regional e local;
- a necessidade de reprogramação da logística de produção das provas
da quarta edição da Avaliação da Aprendizagem em Processo, que em 2013 abrangerá
todos os anos finais do Ensino Fundamental e todas as séries do Ensino Médio; e
- as sugestões de educadores da rede estadual de ensino, visando ao
aprimoramento do processo de planejamento escolar, Expedem a presente portaria:
Artigo 1º - As atividades de planejamento/replanejamento, avaliação,
revisão e consolidação da proposta pedagógica, programadas para o 1º semestre de
2013, conforme previsto no item V do artigo 1º da Portaria Conjunta CGEB/CGRH, de
20-12-2012, e no Comunicado CGEB, de 28.1.2013, ficam reprogramadas na seguinte
conformidade:
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I – 2 (dois) dias (28.2.13 e 1º.3.13) – destinados à revisão/consolidação
da proposta pedagógica, conforme documento Orientações para o Planejamento Escolar, disponível no site da Secretaria da Educação e enviado a todas as Diretorias de
Ensino;
II – 1 (um) dia, em março/2013, conforme opção da escola, destinado
à elaboração dos planos de ensino e à decisão sobre ações de apoio e acompanhamento necessárias, em período subsequente à aplicação das provas da Avaliação da
Aprendizagem em Processo, previstas para o período de 4 a 8/3/13, reservado o tempo
necessário à sua correção.
____
Nota:
A Portaria Conj. CGEB/CGRH de 20.12.12 encontra-se à pág. 241 do vol. LXXIV.

PORTARIA CONJUNTA G-CEL/CGEB/G-SEDPCD/G-SDECT Nº 1, DE 22 DE MARÇO DE 2013
Regulamento geral dos jogos escolares do Estado De São Paulo 2013
Os Coordenadores de Esporte e Lazer e de Gestão da Educação Básica,
e os chefes de Gabinete das Secretarias dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, baixam a presente Portaria que estabelece o Regulamento dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo para 2013.
LO 2013

REGULAMENTO GERAL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAU-

I - DOS OBJETIVOS
Artigo. 1º - Os JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – JEESP tem por objetivo promover através da prática esportiva, a integração e o intercâmbio
entre os alunos das Unidades Escolares da rede de ensino fundamental e médio em
todo Estado, favorecer a descoberta de novos talentos esportivos que possam ser indicados para os programas Bolsa Talento Esportivo e Centro de Excelência Esportiva,
além de fomentar o desporto escolar no Estado de São Paulo.

derais.

Artigo. 2º - O Regulamento dos JEESP é composto pelos seguintes itens:
1. Disposições Preliminares.
2. Etapa I - Rede Pública Estadual e Escolas Técnicas Estaduais.
3. Etapa II - Rede Pública Municipal, Rede Privada e Escolas Técnicas Fe4. Etapa III - Seletivas Regionais.
5. Etapa IV - Seletiva Estadual.
6. Regulamento Específico das Modalidades.
7. Disposições Gerais.
1. - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
II - DAS CATEGORIAS
Artigo 3º - Serão disputadas as seguintes categorias:
a) Pré-Mirim até 12 anos (nascidos a partir de 2001);
b) Mirim até 14 anos (nascidos a partir de 1999);
c) Infantil até 17 anos (nascidos a partir de 1996);
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d) Juvenil até 18 anos (nascidos a partir de 1995);
Parágrafo Primeiro - Para alunos com deficiência física, intelectual e/ou
visual serão disputadas as seguintes categorias:
a) Categoria A: de 12 a 15 anos (nascidos a partir de 1998 a 2001);
b) Categoria B: de 16 a 19 anos (nascidos a partir de 1994 a 1997).
Parágrafo Segundo - A modalidade de Bocha Paralímpica será disputada
nas seguintes categorias:
a) Categoria A: de 12 a 16 anos (nascidos a partir de 1997 a 2001);
b) Categoria B: de 17 a 20 anos (nascidos a partir de 1993 a 1996).
Parágrafo Terceiro - As modalidades coletivas para os alunos com deficiência serão disputadas em categoria única, sendo:
- Futebol de Cinco Paralímpico: de 14 a 19 anos (nascidos a partir de 1994
a 1999);
- Futebol de Sete Paralímpico: de 15 a 20 anos (nascidos a partir de 1993
a 1998);
- Goalball: de 14 a 19 anos (nascidos a partir de 1994 a 1999);
- Voleibol Paralímpico: de 14 a 20 anos (nascidos a partir de 1993 a 1999).
Parágrafo Quarto - A categoria Juvenil será disputada, única e exclusivamente, na fase Diretoria de Ensino (DE) da Etapa I.
Parágrafo Quinto – A categoria Pré-Mirim será disputada na fase Diretoria de Ensino (DE) da Etapa I e na Etapa III.
Parágrafo Sexto - As categorias para os alunos com deficiência serão disputadas nas Etapas III e IV.
III - DAS MODALIDADES
Artigo 4º - As modalidades serão disputadas como segue:
1. Atletismo; Masculino – Feminino.
2. Badminton; Masculino – Feminino.
3. Basquetebol; Masculino – Feminino.
4. Bocha Paralímpica; Masculino – Feminino.
5. Ciclismo; Masculino – Feminino.
6. Futsal; Masculino – Feminino.
7. Futebol de Cinco Paralímpico; Masculino.
8. Futebol de Sete Paralímpico; Masculino.
9. Ginástica Rítmica; Feminino.
10. Goalball Paralímpico; Masculino – Feminino.
11. Handebol; Masculino – Feminino.
12. Judô; Masculino – Feminino.
13. Luta Olímpica;Masculino – Feminino.
14. Natação; Masculino – Feminino.
15. Tênis em Cadeira de Rodas; Masculino – Feminino.
16. Tênis de Mesa; Masculino – Feminino.
17. Voleibol; Masculino – Feminino.
18. Voleibol Paralímpico; Masculino – Feminino.
19. Vôlei de Praia; Masculino – Feminino.
20. Xadrez; Masculino – Feminino.
IV - DA PARTICIPAÇÃO
Artigo 5º - Os Jogos Escolares do Estado de São Paulo são destinados
a representações das Unidades Escolares de Ensino Fundamental e Médio das Redes
Pública Estadual, Pública Municipal, Particular, além das Escolas Técnicas Estaduais e
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Federais, sendo que cada Unidade Escolar poderá se fazer representar por apenas uma
equipe e/ou aluno em cada modalidade e sexo.
Parágrafo Primeiro – No caso de fase sediada assegura-se ao município-sede a participação com uma equipe e/ou aluno por modalidade, prova e sexo, desde
que tenha participado de qualquer fase anterior;
Parágrafo Segundo – Se o município-sede estiver classificado na modalidade, prova e sexo, a vaga será preenchida pelo subsequente na classificação da fase
anterior.
forme segue:

Artigo 6º - A participação das Unidades Escolares se dará por etapas con-

a) Etapa I – Participam Unidades Escolares da Rede Pública Estadual e
Escolas Técnicas Estaduais
b) Etapa II – Participam Unidades Escolares da Rede Pública Municipal,
da Rede Privada e Escolas Técnicas Federais.
c) Etapa III – Participam todas as Unidades Escolares de todas as Redes.
d) Etapa IV – Participam os campeões da fase Regional de atletismo da
Etapa I, os campeões da fase Final da Etapa I, os campeões da fase Inter Regional da
Etapa II e os campeões da Etapa III.
Artigo 7º - Para ter condição de participação é indispensável que o aluno
seja regularmente matriculado e com frequência comprovada em uma Unidade Escolar
da Rede de Ensino do Estado de São Paulo:
Parágrafo Primeiro - Em caso de transferência para outra Unidade Escolar
o aluno que já participou no ano de qualquer Etapa dos JEESP terá a sua participação
vetada pela nova Unidade Escolar;
Parágrafo Segundo – Na Etapa IV, o aluno que conquistar o direito de
ocupar vaga na Delegação que representará o Estado, nos Jogos Escolares da Juventude - Etapa Nacional, nas categorias Mirim e Infantil por modalidade, prova e sexo, terá
que obrigatoriamente estar matriculado na Unidade Escolar a qual representará, até
31 de março de 2013, caso contrário ficará impossibilitado de participar da referida
competição.

leibol),

leibol),

Artigo 8º - O aluno poderá participar das modalidades como segue:
1. ETAPA I
a) 01 (uma) modalidade coletiva (Basquetebol, Futsal, Handebol e Vob) Tênis de Mesa ou Xadrez;
c) Atletismo – Fases DE, Inter DE e Regional;
2. ETAPA II
a) 01 (uma) modalidade coletiva (Basquetebol, Futsal, Handebol e Vo-

d) Tênis de Mesa ou Xadrez;
3. ETAPA III
a) Atletismo, Badminton, Bocha Paralímpica, Ciclismo, Futebol de Cinco,
Futebol de Sete, Ginástica Rítmica, Goalball, Judô, Luta Olímpica, Natação, Tênis em
Cadeira de Rodas, Tênis de Mesa Paralímpico, Voleibol Paralímpico e Vôlei de Praia.
Parágrafo Primeiro – No caso de coincidência de data, horário e local na
programação dos jogos e/ou competições, o critério de escolha de qual modalidade
será priorizada fica sob a responsabilidade do professor e da Unidade Escolar.
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Parágrafo Segundo – As modalidades coletivas para os alunos com deficiência serão realizadas em formato de treino/peneira para definir a equipe paulista.
Artigo 9º - O aluno não poderá participar em mais de uma categoria, com
exceção da categoria Pré-Mirim que também poderá participar na categoria Mirim.
Parágrafo Único - O aluno da categoria Mirim poderá participar na categoria Infantil e o da categoria Infantil na categoria Juvenil, desde que não tenha constado em súmula.
Artigo 10 - O aluno deverá apresentar, obrigatoriamente, em todas as
suas participações em jogos ou competições um dos seguintes documentos:
a) Documento original (Carteira de Identidade da Sec. De Segurança Pública - RG);
b) Passaporte ou Registro Nacional de Estrangeiro - RNE;
Parágrafo Único - O professor deverá apresentar documento oficial original com foto.
Artigo 11 – Os alunos deverão obrigatoriamente ser dirigidos, em todas
as Etapas, por professores de Educação Física da Unidade Escolar, cujos nomes constem da relação nominal, ficando impedida a participação de professor eventual. As
equipes deverão ser dirigidas como segue:
a) 01 (um) Professor de Educação Física da Unidade Escolar;
* Etapa I - Fase Diretoria de Ensino – DE;
* Etapa II - Fase Sub-Regional;
* Etapa III;
* Etapa IV - Modalidades Individuais.
b) 02 (dois) Professores de Educação Física da Unidade Escolar:
* Etapa I – Fase Inter DE;
* Etapas I e II - Fase Regional;
* Etapa I - Fase Final;
* Etapa II - Fase Inter Regional;
* Etapa IV - Fase Inter Etapa.
Parágrafo Primeiro – Nas modalidades de Atletismo, Badminton, Ciclismo, Ginástica Rítmica, Judô, Luta Olímpica, Natação, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia e
Xadrez, os alunos serão dirigidos, em todas as fases de todas as Etapas, por apenas um
professor de Educação Física por modalidade.
Parágrafo Segundo - No impedimento de participação dos professores
inscritos, os alunos poderão ser dirigidos por outro professor de Educação Física da
Unidade Escolar indicado por ofício, em papel timbrado e assinado pela Direção.
Parágrafo Terceiro - Nas modalidades da Etapa III, na ausência do professor da Unidade Escolar, os alunos poderão ser dirigidos por outro professor, desde que
o mesmo comprove estar regularmente registrado no Conselho Regional de Educação
Física (CREF/CONFEF).
Artigo 12 – A Direção da Unidade Escolar poderá indicar, através de oficio
em papel timbrado, um docente ou funcionário da Unidade Escolar como acompanhante, do mesmo sexo da equipe classificada para o transporte e alojamento somente
quando:
a) Houver somente 01 (um) professor de Educação Física da Unidade Escolar responsável pela equipe e este for do sexo oposto da equipe classificada;
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b) Houver 02 (duas) ou mais modalidades classificadas da mesma Unidade Escolar e apenas 01 (um) professor de Educação Física responsável pelas equipes;
Parágrafo Primeiro - O acompanhante indicado deverá ser maior de idade, portar documento original para identificação e não deverá constar na relação nominal da modalidade.
Parágrafo Segundo - Se já constarem 02 (dois) professores de Educação
Física na relação nominal ficará proibida a indicação do acompanhante;
Artigo 13 - Quando a equipe e/ou aluno classificado estiverem impossibilitados de participar da fase seguinte deverão ser substituídos pelos subsequentes.
Parágrafo Único - A comunicação de desistência deverá ser encaminhada
através de ofício em papel timbrado ao responsável pela fase até 05 (cinco) dias antes
do início da fase subsequente.
Artigo 14 - Fica expressamente proibida a participação do aluno que se
apresentar para o embarque do transporte e durante o mesmo, bem como para os
jogos e/ou competições sem a presença do professor responsável e ou acompanhante
devidamente indicado pela Direção da Unidade Escolar.
V - DAS INSCRIÇÕES
Artigo 15 - Cada Unidade Escolar poderá inscrever apenas uma equipe
por categoria, modalidade e sexo:
Parágrafo Único - A inscrição e a veracidade dos dados dos alunos serão
de inteira responsabilidade da Direção da Unidade Escolar e de seus professores de
Educação Física.
Artigo 16 - Para ser considerada inscrita a Unidade Escolar deverá atender as determinações deste regulamento nas respectivas Etapas.
Parágrafo Primeiro - Os modelos das relações nominais estarão à disposição nos “sites” das Secretarias de Estado, Federações e Entidades envolvidas.
Parágrafo Segundo - As inscrições dos alunos com deficiência física, intelectual e/ou visual deverão ser realizadas, no período de 25 de março a 19 de abril, através do link https://pt.surveymonkey.com/s/JEESP-PARALIMPIADASESCOLARES2013.
VI - DOS CONGRESSOS TÉCNICOS
Artigo 17 - Será realizado Congresso Técnico, antes do início de cada fase,
com a presença obrigatória de 01 (um) representante de cada Unidade Escolar envolvida como segue:
a) Fase DE da Etapa I - Professor ou Coordenador Pedagógico da Unidade
Escolar;
b) Fases Inter DE e Regional da Etapa I - Professor ou Coordenador Pedagógico da Unidade Escolar, ou Coordenador de Jogos da Diretoria de Ensino ou Professor Coordenador de Educação Física do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino
- PCNP;
c) Fase Inter Regional da Etapa II - Professor ou Coordenador Pedagógico
da Unidade Escolar;
d) Fase Final da Etapa I - Professor ou PCNP, ou membro da Delegação da
Região Administrativa;
Parágrafo Único - Na ausência do representante legal da Unidade Escolar,
nos respectivos Congressos Técnicos, a mesma será desclassificada da competição.
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VII - DAS FORMAS DE DISPUTA
Artigo 18 – Os jogos e/ou competições das modalidades de Basquetebol, Handebol, Futsal, Tênis de Mesa, Voleibol e Xadrez em todas as fases das Etapas
I e II, com exceção da fase Final da Etapa I e da fase Inter Regional da Etapa II, serão
realizadas de acordo com o número de equipes inscritas, obedecendo ao Regulamento
Específico da Modalidade e aos seguintes critérios:
1. Eliminatória simples ou dupla (opcional);
1.1 Na eliminatória dupla, quando houver W.O. duplo, a equipe que estiver à esquerda na tabela, seguirá para a chave dos perdedores e a que estiver à direita,
seguirá para a chave dos vencedores ficando, porém, eliminada na próxima derrota;
1.2 02 equipes - confronto direto (melhor de 03 três jogos);
1.3 De 03 a 05 equipes – Formação de grupo único para em turno simples
apurar de 1º a 5º lugares;
2. Com 06 ou mais equipes, serão divididas em grupos de no máximo 04
(quatro) equipes e no mínimo 03 (três) equipes;
2.1 De 06 a 08 equipes:
2.1.1 Fase Classificatória: dividida em dois grupos - A e B - classificando-se os dois primeiros de cada grupo;
2.1.2 Fase Final: os dois primeiros de cada grupo disputarão de 1º a 4º
lugares como segue;
Jogo 1 - 1º do grupo “A” x 2º do grupo “B”;
Jogo 2 - 1º do grupo “B” x 2º do grupo “A”;
Jogo 3 - Perdedor do Jogo 01 x Perdedor do Jogo 02 - (Disputa de 3º e 4º
lugares);
Jogo 4 - Vencedor do Jogo 01 x Vencedor do Jogo 02 - (Disputa de 1º e
2º lugares).
2.2 De 09 a 11 equipes:
2.2.1 Fase Classificatória: dividida em três grupos - A, B e C
- as equipes jogarão entre si dentro de seus respectivos grupos, classificando-se o primeiro colocado de cada grupo.
2.2.2 Fase Final: formação de grupo único, que em turno simples apurar-se-á o 1º, 2º e 3º lugares.
2.3 De 12 a 16 equipes:
2.3.1 Fase Classificatória: dividida em quatro grupos - A, B,C e D - as equipes jogarão entre si dentro de seus respectivos grupos, classificando-se o primeiro colocado de cada grupo;
2.3.2 Fase Final: formação de grupo único, onde através de turno simples
apurar-se-á o 1º, 2º e 3º lugares.
2.4 Com 17 equipes:
2.4.1 Fase Classificatória: dividida em cinco grupos - A, B,C, D e E - as
equipes jogarão entre si dentro de seus respectivos grupos, classificando-se o primeiro
colocado de cada grupo.
2.4.2 Fase Final: formação de grupo único, que em turno simples apurar-se-á o 1º, 2º e 3º lugares.
2.5 De 18 a 24 equipes:
2.5.1 Fase Classificatória: formação de seis grupos - A, B, C, D, E e F as
equipes jogarão entre si dentro de seus respectivos grupos, classificando-se o primeiro
colocado de cada grupo.
2.5.2 Fase Semifinal: Formar-se-ão dois grupos - G e H – da seguinte forma:
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Grupo “G” - Grupo “H”
1º do Grupo “A” - 1º do Grupo “B”
1º do Grupo “C” - 1º do Grupo “D”
1º do Grupo “E” - 1º do Grupo “F”
2.5.3 Fase Final: os dois primeiros de cada grupo disputarão de 1º a 4º
lugares da seguinte maneira:
Jogo 1 - 1º do grupo “G” x 2º do grupo “H”;
Jogo 2 - 1º do grupo “H” x 2º do grupo “G”;
Jogo 3 - Perdedor do Jogo 01 x Perdedor do Jogo 02 - (Disputa de 3º e 4º
lugares);
Jogo 4 - Vencedor do Jogo 01 x Vencedor do Jogo 02 - (Disputa de 1º e
2º lugares).
2.6 - De 25 a 32 equipes:
2.6.1 - Fase Classificatória: formação de oito grupos - A,B, C, D, E, F, G
e H as equipes jogarão entre si dentro de seus respectivos grupos, classificando-se o
primeiro colocado de cada grupo.
2.6.2 - Fase Semifinal: Formar-se-ão dois grupos - I e J – da seguinte forma:
Grupo “I” - Grupo “J”
1º do Grupo “A” - 1º do Grupo “B”
1º do Grupo “C” - 1º do Grupo “D”
1º do Grupo “E” - 1º do Grupo “F”
1º do Grupo “G” - 1º do Grupo “H”
2.6.3 Fase Final: os dois primeiros de cada grupo disputarão de 1º a 4º
lugar da seguinte maneira:
Jogo 1 - 1º do grupo “I” x 2º do grupo “J”;
Jogo 2 - 1º do grupo “J” x 2º do grupo “I”;
Jogo 3 - Perdedor do Jogo 01 x Perdedor do Jogo 02 - (Disputa de 3º e 4º
lugares);
Jogo 4 - Vencedor do Jogo 01 x Vencedor do Jogo 02 - (Disputa de 1º e
2º lugares).
Parágrafo Primeiro – Quando o número de equipes for superior a 32
(trinta e dois) ficará a critério do organizador da fase;
Parágrafo Segundo - A realização da competição de qualquer modalidade
somente será possível com a confirmação de no mínimo 02 (duas) equipes;
Parágrafo Terceiro - No caso de inscrição de somente 01 (uma) Unidade
Escolar, ou no caso de desistência de uma equipe que implique em número inferior ao
previsto neste artigo, a Unidade Escolar presente será declarada vencedora estando,
antecipadamente, classificada para a fase seguinte.
Artigo 19 - A responsabilidade da organização e execução da fase Final
da Etapa I será da Coordenadoria de Esporte e Lazer, e o Sistema de Disputa das modalidades de Basquetebol, Futsal, Handebol, Tênis de Mesa, Voleibol e Xadrez deverá
respeitar o Regulamento Específico da Modalidade e os critérios como segue:
a) Para grupo com 03 (três) equipes será obedecida à seguinte sequência
de jogos:
Jogo 1 - Segundo componente do grupo x Terceiro componente do grupo;
Jogo 2- Perdedor do jogo 01 x Primeiro componente do grupo;
Jogo 3 - Primeiro componente do grupo x Vencedor do jogo 01.
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b) Para grupos com 04 (quatro) equipes será obedecida à seguinte sequência de jogos:
Jogo 1 - Primeiro componente do grupo x Quarto componente do grupo;
Jogo 2 - Segundo componente do grupo x Terceiro componente do grupo;
Jogo 3 - Vencedor do jogo 01 x Perdedor do jogo 02;
Jogo 4 - Vencedor do jogo 02 x Perdedor do jogo 01;
Jogo 5 - Perdedor do jogo 01 x Perdedor do jogo 02;
Jogo 6 - Vencedor do jogo 01 x Vencedor do jogo 02.
1. Até 05 equipes: Formação grupo único com turno simples entre os
participantes para apurar de 1º a 5º lugares.
2. De 06 a 08 equipes serão realizadas as seguintes fases:
2.1 - Fase Classificatória: Dividida em 02 (dois) grupos – A e B - classificam-se os dois primeiros de cada grupo;
2.2 - Fase Final: Formação de grupo único com turno simples entre os
participantes para apurar de 1º a 4º lugares;
2.3 - Os 5º e 7º colocados serão o 3º e 4º colocados da fase Classificatória
do Grupo do Campeão e o 6º e 8º colocados serão o 3º e 4º colocados da fase Classificatória do Grupo do Vice Campeão.
3. De 09 a 11 equipes serão realizadas as seguintes fases:
3.1 - Fase Classificatória: Dividida em 03 (três) grupos - A, B e C - classificando-se os dois primeiros de cada grupo.
3.2 - Fase Semifinal: Formar-se-ão 02 (dois) grupos - D e E - da seguinte maneira: grupo D: 1º do A, 2º do B e 2º do C; grupo E: 1º do B, 1º do C e 2º do A,
classificando-se os dois primeiros colocados de cada grupo.
3.3 - Fase Final: Os dois primeiros de cada grupo disputarão de 1º a 4º
lugares da seguinte maneira:
Jogo 1 - 1º do grupo D x 2º do grupo E;
Jogo 2 - 1º do grupo E x 2º do grupo D;
Jogo 3 - Perdedor do jogo 01 x perdedor do jogo 02 - (Disputa de 3º e 4º
lugares);
Jogo 4 - Vencedor do jogo 01 x vencedor do jogo 02 - (Disputa de 1º e 2º
lugares);
3.4 - O 5º colocado será o 3º colocado da fase Semifinal do Grupo do
Campeão e o 6º colocado será o 3º colocado da fase Semifinal do Grupo do Vice Campeão.
4. De 12 a 16 equipes - Serão realizadas as seguintes Fases:
4.1 - Fase Classificatória: dividida em 04 (quatro) grupos - A, B, C e D classificam-se os 02 (dois) primeiros de cada grupo;
4.2 - Fase Semifinal: Formar-se-ão os 02 (dois) grupos – E e F - da seguinte
maneira: grupo E; 1º do A, 1º do D, 2º do B e 2º do C; grupo F: 1º do B, 1º do C, 2º do A
e 2º do D, classificando-se os 02 (dois) primeiros de cada grupo.
4.3 - Fase Final: Os 02 (dois) primeiros de cada grupo disputarão de 1º a
4º lugares da seguinte maneira:
Jogo 1 - 1º do grupo E x 2º do grupo F;
Jogo 2 - 1º do grupo F x 2º do grupo E;
Jogo 3 - perdedor do jogo 01 x perdedor do jogo 02 - (Disputa de 3º e 4º
lugares);
Jogo 4 - vencedor do jogo 01 x vencedor do jogo 02 - (Disputa de 1º e 2º
lugares);
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4.4 - Os 5º e 7º colocados sairão do Grupo do Campeão e os 6º e 8º colocados sairão do Grupo do Vice Campeão da fase Semifinal.
Parágrafo Primeiro - A Comissão Técnica definirá a formação dos grupos
e a programação dos jogos.
Parágrafo Segundo - Para a fase Classificatória serão cabeças de grupo
as 04 (quatro) primeiras equipes das regiões classificadas na Final do ano anterior, por
categoria;
Parágrafo Terceiro - Na composição dos grupos da fase classificatória, a
Comissão Técnica evitará na medida do possível, que a Cidade Sede e a equipe de sua
DREL sejam incluídas num mesmo Grupo;
Parágrafo Quarto - Se uma equipe for sorteada para compor um Grupo
na condição exposta, sempre que possível passará para um grupo subsequente. 2.3.2
Fase Final: formação de grupo único, onde através de turno simples apurar-se-á o 1º,
2º e 3º lugares.
2.4 Com 17 equipes:
2.4.1 Fase Classificatória: dividida em cinco grupos - A, B,C, D e E - as
equipes jogarão entre si dentro de seus respectivos grupos, classificando-se o primeiro
colocado de cada grupo.
2.4.2 Fase Final: formação de grupo único, que em turno simples apurar-se-á o 1º, 2º e 3º lugares.
2.5 De 18 a 24 equipes:
2.5.1 Fase Classificatória: formação de seis grupos - A, B, C, D, E e F as
equipes jogarão entre si dentro de seus respectivos grupos, classificando-se o primeiro
colocado de cada grupo.
2.5.2 Fase Semifinal: Formar-se-ão dois grupos - G e H – da seguinte forma:
Grupo “G” - Grupo “H”
1º do Grupo “A” - 1º do Grupo “B”
1º do Grupo “C” - 1º do Grupo “D”
1º do Grupo “E” - 1º do Grupo “F”
2.5.3 Fase Final: os dois primeiros de cada grupo disputarão de 1º a 4º
lugares da seguinte maneira:
Jogo 1 - 1º do grupo “G” x 2º do grupo “H”;
Jogo 2 - 1º do grupo “H” x 2º do grupo “G”;
Jogo 3 - Perdedor do Jogo 01 x Perdedor do Jogo 02 - (Disputa de 3º e 4º
lugares);
Jogo 4 - Vencedor do Jogo 01 x Vencedor do Jogo 02 - (Disputa de 1º e
2º lugares).
2.6 - De 25 a 32 equipes:
2.6.1 - Fase Classificatória: formação de oito grupos - A, B, C, D, E, F, G
e H as equipes jogarão entre si dentro de seus respectivos grupos, classificando-se o
primeiro colocado de cada grupo.
2.6.2 - Fase Semifinal: Formar-se-ão dois grupos - I e J – da seguinte forma:
Grupo “I” - Grupo “J”
1º do Grupo “A” - 1º do Grupo “B”
1º do Grupo “C” - 1º do Grupo “D”
1º do Grupo “E” - 1º do Grupo “F”
1º do Grupo “G” - 1º do Grupo “H”
2.6.3 Fase Final: os dois primeiros de cada grupo disputarão de 1º a 4º
lugar da seguinte maneira:
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lugares);
2º lugares).

Jogo 1 - 1º do grupo “I” x 2º do grupo “J”;
Jogo 2 - 1º do grupo “J” x 2º do grupo “I”;
Jogo 3 - Perdedor do Jogo 01 x Perdedor do Jogo 02 - (Disputa de 3º e 4º
Jogo 4 - Vencedor do Jogo 01 x Vencedor do Jogo 02 - (Disputa de 1º e

Parágrafo Primeiro – Quando o número de equipes for superior a 32
(trinta e dois) ficará a critério do organizador da fase;
Parágrafo Segundo - A realização da competição de qualquer modalidade
somente será possível com a confirmação de no mínimo 02 (duas) equipes;
Parágrafo Terceiro - No caso de inscrição de somente 01 (uma) Unidade
Escolar, ou no caso de desistência de uma equipe que implique em número inferior ao
previsto neste artigo, a Unidade Escolar presente será declarada vencedora estando,
antecipadamente, classificada para a fase seguinte.
Artigo 19 - A responsabilidade da organização e execução da fase Final
da Etapa I será da Coordenadoria de Esporte e Lazer, e o Sistema de Disputa das modalidades de Basquetebol, Futsal, Handebol, Tênis de Mesa, Voleibol e Xadrez deverá
respeitar o Regulamento Específico da Modalidade e os critérios como segue:
a) Para grupo com 03 (três) equipes será obedecida à seguinte sequência
de jogos:
Jogo 1 - Segundo componente do grupo x Terceiro componente do grupo;
Jogo 2- Perdedor do jogo 01 x Primeiro componente do grupo;
Jogo 3 - Primeiro componente do grupo x Vencedor do jogo 01.
b) Para grupos com 04 (quatro) equipes será obedecida à seguinte sequência de jogos:
Jogo 1 - Primeiro componente do grupo x Quarto componente do grupo;
Jogo 2 - Segundo componente do grupo x Terceiro componente do grupo;
Jogo 3 - Vencedor do jogo 01 x Perdedor do jogo 02;
Jogo 4 - Vencedor do jogo 02 x Perdedor do jogo 01;
Jogo 5 - Perdedor do jogo 01 x Perdedor do jogo 02;
Jogo 6 - Vencedor do jogo 01 x Vencedor do jogo 02.
1. Até 05 equipes: Formação grupo único com turno simples entre os
participantes para apurar de 1º a 5º lugares.
2. De 06 a 08 equipes serão realizadas as seguintes fases:
2.1 - Fase Classificatória: Dividida em 02 (dois) grupos – A e B - classificam-se os dois primeiros de cada grupo;
2.2 - Fase Final: Formação de grupo único com turno simples entre os
participantes para apurar de 1º a 4º lugares;
2.3 - Os 5º e 7º colocados serão o 3º e 4º colocados da fase Classificatória
do Grupo do Campeão e o 6º e 8º colocados serão o 3º e 4º colocados da fase Classificatória do Grupo do Vice Campeão.
3. De 09 a 11 equipes serão realizadas as seguintes fases:
3.1 - Fase Classificatória: Dividida em 03 (três) grupos - A, B e C - classificando-se os dois primeiros de cada grupo.
3.2 - Fase Semifinal: Formar-se-ão 02 (dois) grupos - D e E - da seguinte maneira: grupo D: 1º do A, 2º do B e 2º do C; grupo E: 1º do B, 1º do C e 2º do A,
classificando-se os dois primeiros colocados de cada grupo.
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3.3 - Fase Final: Os dois primeiros de cada grupo disputarão de 1º a 4º
lugares da seguinte maneira:
Jogo 1 - 1º do grupo D x 2º do grupo E;
Jogo 2 - 1º do grupo E x 2º do grupo D;
Jogo 3 - Perdedor do jogo 01 x perdedor do jogo 02 - (Disputa de 3º e 4º
lugares);
Jogo 4 - Vencedor do jogo 01 x vencedor do jogo 02 - (Disputa de 1º e 2º
lugares);
3.4 - O 5º colocado será o 3º colocado da fase Semifinal do Grupo do
Campeão e o 6º colocado será o 3º colocado da fase Semifinal do Grupo do Vice Campeão.
4. De 12 a 16 equipes - Serão realizadas as seguintes Fases:
4.1 - Fase Classificatória: dividida em 04 (quatro) grupos - A,B, C e D classificam-se os 02 (dois) primeiros de cada grupo;
4.2 - Fase Semifinal: Formar-se-ão os 02 (dois) grupos – E e F - da seguinte
maneira: grupo E; 1º do A, 1º do D, 2º do B e 2º do C; grupo F: 1º do B, 1º do C, 2º do A
e 2º do D, classificando-se os 02 (dois) primeiros de cada grupo.
4.3 - Fase Final: Os 02 (dois) primeiros de cada grupo disputarão de 1º a
4º lugares da seguinte maneira:
Jogo 1 - 1º do grupo E x 2º do grupo F;
Jogo 2 - 1º do grupo F x 2º do grupo E;
Jogo 3 - perdedor do jogo 01 x perdedor do jogo 02 - (Disputa de 3º e 4º
lugares);
Jogo 4 - vencedor do jogo 01 x vencedor do jogo 02 - (Disputa de 1º e 2º
lugares);
4.4 - Os 5º e 7º colocados sairão do Grupo do Campeão e os 6º e 8º colocados sairão do Grupo do Vice Campeão da fase Semifinal.
Parágrafo Primeiro - A Comissão Técnica definirá a formação dos grupos
e a programação dos jogos.
Parágrafo Segundo - Para a fase Classificatória serão cabeças de grupo
as 04 (quatro) primeiras equipes das regiões classificadas na Final do ano anterior, por
categoria;
Parágrafo Terceiro - Na composição dos grupos da fase classificatória, a
Comissão Técnica evitará na medida do possível, que a Cidade Sede e a equipe de sua
DREL sejam incluídas num mesmo Grupo;
Parágrafo Quarto - Se uma equipe for sorteada para compor um Grupo
na condição exposta, sempre que possível passará para um grupo subsequente.
Parágrafo Quinto - Em caso de empate em alguma partida, quando o
sistema for de turno, apenas para sequência de jogos, será considerada vencedora a
equipe que estiver mais bem posicionada na composição do grupo, em cada Fase;
Parágrafo Sexto - Em caso de empate em alguma partida da fase Final, os
critérios para desempate serão determinados pelo Regulamento Técnico da respectiva
modalidade;
Parágrafo Sétimo - A Comissão Técnica resolverá os casos omissos.
Artigo 20 – A responsabilidade da organização e execução da fase Inter-Regional da Etapa II será da Coordenadoria de Esporte e Lazer e da Federação do
Desporto Escolar do Estado de São Paulo. O Sistema de Disputa das modalidades de
Basquetebol, Futsal, Handebol, Tênis de Mesa, Voleibol e Xadrez deverá respeitar o
Regulamento Específico da Modalidade e os critérios como segue:
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Parágrafo Primeiro - Disputa em Sistema de eliminatória simples entre as
15 (quinze) equipes campeãs regionais.
Fase Inter-Regional:
1. Oitavas de Final
Jogo 01 - posição 02 x posição 03;
Jogo 02 - posição 04 x posição 05;
Jogo 03 - posição 06 x posição 07;
Jogo 04 - posição 08 x posição 09;
Jogo 05 - posição 10 x posição 11;
Jogo 06 - posição 12 x posição 13;
Jogo 07 - posição 14 x posição 15.
2. Quartas de Final:
Jogo 08 – posição 01 x vencedor do jogo 01;
Jogo 09 – vencedor do jogo 02 x vencedor do jogo 03;
Jogo 10 – vencedor do jogo 04 x vencedor do jogo 05;
Jogo 11 – vencedor do jogo 06 x vencedor do jogo 07.
3. Semifinal:
Jogo 12 – vencedor do jogo 08 x vencedor do jogo 09;
Jogo 13 – vencedor do jogo 10 x vencedor do jogo 11.
4. Final:
Jogo 14 – Vencedor do jogo 12 x Vencedor do jogo 13.
Parágrafo Segundo - A posição 01 (um) da chave sempre será ocupada
pela equipe oriunda da DREL cujo representante foi o campeão do ano anterior (na respectiva modalidade, categoria e sexo), iniciando sua participação a partir das quartas
de final. As demais 14 (quatorze) equipes (na respectiva modalidade, categoria e sexo)
serão sorteadas ao longo da chave (oitavas de final), considerando-se a distância entre
as DREL, estabelecendo-se a criação de 03 (três) divisões no Estado de São Paulo da
seguinte forma:
1. Divisão Sul;
DREL de Campinas, DREL da Grande São Paulo, DREL de Santos, DREL de
Sorocaba, DREL de São José dos Campos e Capital (DIVISÃO DE ESPORTE);
2. Divisão Norte;
DREL de Araçatuba, DREL de Presidente Prudente, DREL de São José do
Rio Preto, DREL de Ribeirão Preto, DREL de Barretos e DREL de Franca;
3. Divisão Centro;
DREL de Bauru, DREL de Araraquara e DREL de Marília;
4. As DREL’s da Divisão Centro serão disponibilizadas de modo a completar as divisões Norte e Sul à medida das necessidades, sendo que uma delas completará a divisão a qual está a DREL campeã do ano anterior (07 [sete] equipes), e as
remanescentes completarão a outra divisão (08 [oito] equipes), também se utilizando
o critério de menor distância para definição, sempre que possível. Na impossibilidade
de acordo entre as Unidades Escolares que representem as Delegacias Regionais de
Esporte e Lazer, a definição será através de sorteio;
5. As equipes a serem sorteadas nas posições 02 (dois), 03 (três), 04
(quatro), 05 (cinco), 06 (seis) e 07 (sete) na chave de eliminatória simples deverão ser
as remanescentes oriundas da Divisão a que pertencer a DREL da equipe campeã do
ano anterior na respectiva modalidade, categoria e sexo. As posições de 08 (oito), 09
(nove), 10 (dez), 11 (onze), 12 (doze), 13 (treze), 14 (quatorze) e 15 (quinze) serão ocupadas pelas Unidades Escolares pertencentes às DREL’s da outra Divisão, considerando
sempre que possível, a menor distância entre elas.
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Artigo 21 - Para representar o Estado de São Paulo nos Jogos Escolares
da Juventude – Etapa Nacional, nas categorias Mirim e Infantil em ambos os sexos, as
equipes campeãs das Etapas I e II dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo – JEESP
- poderão competir entre si na Etapa IV, fase Inter Etapas obedecendo ao regulamento
geral e específico por modalidade estabelecido pelo Comitê Olímpico Brasileiro – COB,
e os critérios para o cruzamento conforme segue:
a) Nas modalidades de Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol, em ambos os sexos, a representação será definida em partida única;
b) Na modalidade de Tênis de Mesa, em ambos os sexos, a representação
será definida com a disputa por equipes em partida única;
c) Na modalidade de Xadrez, em ambos os sexos, a representação será
definida com a disputa individual em partida única.
VIII - DOS JOGOS E COMPETIÇÕES
Artigo 22 - Os jogos e competições terão início nos horários fixados pela
Comissão Técnica, sendo considerada perdedora, por não comparecimento, a Unidade
Escolar que não se apresentar nos locais de jogos e competições nos horários programados, observados os 15 (quinze) minutos de tolerância para o horário previsto.
Artigo 23 - A Unidade Escolar deverá justificar a ausência por escrito em
papel timbrado, assinada pelo professor e protocolar no órgão responsável pela realização da fase, até as 17hs00 do primeiro dia útil após a data do jogo ou competição.
Parágrafo Único - O não cumprimento deste artigo impedirá a Unidade
Escolar de participar no ano seguinte, na modalidade, categoria e sexo, ficando ainda,
sujeita às sanções que poderão vir a ser aplicadas pelas Comissões Disciplinares Permanentes ou Comissão Disciplinar Especial.
Artigo 24 - O aluno ou professor expulso ou desqualificado estará automaticamente suspenso por uma partida na modalidade e sexo, independentemente
da punição que lhe poderá ser imposta pelas Comissões Disciplinares Permanentes ou
Comissão Especial;
Parágrafo Primeiro - No caso de expulsão ou desqualificação do professor, o capitão ficará responsável pela equipe até o término do jogo ou competição;
Parágrafo Segundo - A aplicação de cartão vermelho para o professor na
modalidade de Handebol acarretará em suspensão automática. Para o aluno, a suspensão automática ocorrerá quando a aplicação do cartão vermelho vier acompanhada de
relatório do árbitro na súmula;
Artigo 25 - O aluno ou professor inscrito que não tiver condições de atuação na partida, por estar cumprindo suspensão automática ou apenado pela Justiça
Desportiva, deverá se postar ao lado contrário da mesa de controle e dos bancos de
reservas, nos locais de competição.
Artigo 26 - Quaisquer jogos ou competições que venham a ser suspensos
ou transferidos por motivos imperiosos terão novos horários e/ou locais marcados pela
Comissão Técnica em tempo hábil para sua realização.
Artigo 27 - Somente a Comissão Técnica poderá transferir os jogos e competições, não necessitando, para tanto, da aprovação das Unidades Escolares participantes.
316

11852 miolo.indd 316

9/4/2014 21:35:09

Artigo 28 - Não será permitida, em nenhuma das fases, a permanência
dos professores, para dirigirem as equipes trajando shorts e chinelos.
Artigo 29 - As equipes que abandonarem as disputas serão desclassificadas e os resultados serão considerados nulos na fase em que for configurado o abandono.
1. Configuram o abandono as seguintes situações:
a) Deixar de comparecer depois de inscrito;
b) Deixar de comparecer em qualquer partida quando disputada em eliminatória simples;
c) Deixar de comparecer para disputar a última partida dentro de um
turno, quando não houver possibilidade de classificação para uma fase subsequente;
d) Deixar de comparecer para disputar a última partida dentro de um
turno (Grupo Único), quando não houver possibilidade de ser primeiro colocado;
e) Não comparecer à competição programada nas modalidades individuais;
f) Duas ausências nas modalidades coletivas em uma mesma fase;
g) Desistir oficialmente da competição entre uma fase e outra;
h) Comparecer ao local das competições e se recusar a jogar ou competir.
Parágrafo Único - A Unidade Escolar classificada para a fase seguinte, que
desistir sem tempo hábil para sua substituição, ficará impedida de participar na categoria, modalidade e sexo no ano subsequente;
Artigo 30 - Será considerada como mandante a equipe que se encontrar
à esquerda na programação dos jogos.
Parágrafo Único - Caso haja coincidência na cor dos uniformes, caberá
à equipe mandante a troca dos mesmos, no prazo de 15 (quinze) minutos, após ser
detectada a ocorrência.
IX - DA JUSTIÇA DESPORTIVA
Artigo 31 - A Justiça Desportiva será aplicada pelas Comissões Disciplinares Permanentes em suas respectivas áreas de jurisdição e pela Comissão Disciplinar
Especial, quando das fases Regional, Inter-Regional e Fase Final sediada, de acordo com
o Código de Justiça Desportiva da SELJ/CEL:
Parágrafo Único - A infração disciplinar praticada pelo aluno menor de 14
(quatorze) anos (Lei 9615 - art. 50 - § 2º - “Lei Pelé”) será punida com suspensão automática de 01 (uma) a 02 (duas) partidas conforme a gravidade da infração, a critério
dos responsáveis pela organização de cada fase.
Artigo 32 - As representações devidamente fundamentadas e acompanhadas de provas deverão ser apresentadas em papel timbrado, assinadas pelo professor da Unidade Escolar e protocoladas no órgão responsável pela fase como segue:
a) Fases DE, Sub-Regional, Inter DE e Regional: Até às 17hs00 do primeiro
dia útil após o término do jogo ou competição;
b) Fase Final e Regional Sediada: Até 03 (três) horas após o término do
jogo ou competição;
c) Etapa III: Até 03 (três) horas após o término do jogo ou competição;
d) Etapa IV: Até 03 (três) horas após o término do jogo ou competição;
Parágrafo Primeiro – Os resultados estarão automaticamente homologados após os referidos prazos.
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Parágrafo Segundo - Não serão apreciadas representações das Unidades
Escolares que não forem firmadas pela parte que se julgar diretamente prejudicadas,
pela infração alegada;
Parágrafo Terceiro - Caberá exclusivamente ao impetrante o fornecimento das provas das irregularidades denunciadas.
Artigo 33 - As Comissões Disciplinares Permanentes ou Comissão Especial deverão julgar todas as representações antes de iniciar a fase subsequente.
Parágrafo Único - A sentença prolatada deverá ser comunicada ao organizador da fase seguinte, à direção da Unidade Escolar, às Diretorias de Ensino e à
Comissão Inter secretarial dos JEESP.
Artigo 34 - Os responsáveis pela organização dos JEESP poderão, em casos de flagrante irregularidade, realizar diligências para apuração devendo, se comprovadas, desclassificar a equipe da Unidade Escolar infratora administrativamente e, em
seguida, representar à Comissão Disciplinar Permanente de Justiça Desportiva, exceto
nas fases Regional sediada e Final da Etapa I, onde será encaminhada à Comissão Disciplinar Especial de Justiça Desportiva.
Artigo 35 - O prazo para apresentação de recurso às decisões das Comissões Disciplinares Permanentes ou Comissão Especial será de 10 (dez) dias contados a
partir do momento em que tais decisões foram prolatadas.
X - ARBITRAGEM
Artigo 36 – A arbitragem em todas as fases de todas as Etapas será de
responsabilidade da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, com exceção das fases
realizadas pelas Entidades e Federações conveniadas e das categorias Pré-Mirim e Juvenil da Etapa I. Os árbitros deverão ser obrigatoriamente, credenciados na SELJ e serão designados pelos responsáveis da organização de cada Etapa ou Fase dos JEESP.
XI – TRANSPORTE - ALIMENTAÇÃO - HOSPEDAGEM
Artigo 37 – O transporte, alimentação e hospedagem das equipes e alunos das Unidades Escolares participantes dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo
serão atendidos de acordo com as atribuições das Secretarias de Estado, definidas em
Resolução Conjunta, além das Federações e Entidades conveniadas.
XII - PREMIAÇÃO
Artigo 38 – As equipes e alunos das Unidades Escolares participantes dos
Jogos Escolares do Estado de São Paulo receberão a premiação por modalidade, categoria e sexo, de acordo com determinações do regulamento nas respectivas Etapas e
Seletivas:
1. Etapa I
a) Na fase DE, nas modalidades de Basquetebol, Futsal, Handebol, Voleibol, Tênis de Mesa e Xadrez serão conferidas medalhas de ouro, prata e bronze aos 03
(três) primeiros colocados;
b) Na modalidade de Atletismo serão conferidas medalhas de ouro, prata e bronze aos 03 (três) primeiros colocados por prova, somente na primeira fase de
competição;
c) Na fase Final, nas modalidades de Basquetebol, Futsal, Handebol, Voleibol, Tênis de Mesa e Xadrez serão conferidas medalhas de ouro, prata e bronze aos
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03 (três) primeiros colocados e troféus de 1º, 2º e 3º colocados às Unidades Escolares,
nas disputas por equipe;
2. Etapa II
a) Na fase Inter Regional, nas modalidades de Basquetebol, Futsal, Handebol, Voleibol, Tênis de Mesa e Xadrez serão conferidas medalhas de ouro, prata e
bronze aos 03 (três) primeiros colocados e troféus de 1º, 2º e 3º as Unidades Escolares
nas disputas por equipe;
3. Etapa III
a) Nas modalidades de Atletismo, Badminton, Bocha Paralímpica, Ciclismo, Ginástica Rítmica, Judô, Luta Olímpica, Natação, Tênis de Mesa Paralímpico e Vôlei
de Praia, serão conferidas medalhas de ouro, prata e bronze aos 03 (três) primeiros
colocados, em todas as Seletivas.
4. Etapa IV
b) Nas modalidades de Basquetebol, Futsal, Handebol, Voleibol, Tênis de
Mesa e Xadrez não serão conferidas premiações nesta Etapa;
c) Nas modalidades de Atletismo, Badminton, Ciclismo, Ginástica Rítmica, Judô, Luta Olímpica, Natação e Vôlei de Praia, serão conferidas medalhas de ouro,
prata e bronze aos 03 (três) primeiros colocados de cada prova ou disputa;
Parágrafo Primeiro - Será conferida premiação somente para os alunos
e professores que constarem na relação nominal da modalidade, categoria e sexo da
Unidade Escolar classificada.
Parágrafo Segundo - Os alunos deverão se apresentar devidamente uniformizados nos Cerimoniais de Premiação de todas as Etapas.
XIII - DO CERIMONIAL DE ABERTURA
Artigo 39 - Haverá, obrigatoriamente, Cerimonial de Abertura na fase Final da Etapa I, sendo obrigatória a participação de representantes das delegações, com
o número de alunos estipulados pelo Comitê Organizador.
Parágrafo Primeiro - Nas fases anteriores o Cerimonial de Abertura será
facultativo, ficando a critério dos organizadores.
Parágrafo Segundo - Os alunos deverão se apresentar devidamente uniformizados no Cerimonial de Abertura da Etapa I.
2. ETAPA I
DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E ESCOLAS TÉCNICAS ESTADUAIS
Artigo 40 - Será destinada aos alunos das Unidades Escolares do ensino
fundamental e médio da Rede Pública Estadual e Escolas Técnicas Estaduais do Estado
de São Paulo.
Artigo 41 - Serão disputadas as seguintes modalidades:
a) Atletismo Masculino - Feminino.
b) Basquetebol Masculino - Feminino.
c) Futsal Masculino - Feminino.
d) Handebol Masculino - Feminino.
e) Tênis de Mesa Masculino - Feminino.
f) Voleibol Masculino - Feminino.
g) Xadrez Masculino - Feminino.
Artigo 42 – As fases serão disputadas como segue:
a) Fase DE - Entre as Unidades Escolares inscritas, classificando-se o 1º
colocado de cada modalidade, categoria e sexo para a fase Inter DE;
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b) Fase Inter DE - Entre os classificados da Fase DE, classificando-se o 1º
colocado de cada modalidade, categoria e sexo para a Fase Regional;
c) Fase Regional - Entre as Unidades Escolares classificadas na fase Inter
DE, classificando-se o 1º colocado de cada modalidade, categoria e sexo para a Fase
Final, com exceção da modalidade de Atletismo, cujos classificados serão conduzidos
para a etapa IV;
d) Fase Final - Entre as Unidades Escolares classificadas da fase Regional e
as equipes do município sede melhores classificadas da fase anterior, classificando-se o
1º colocado de cada modalidade, categoria e sexo para a fase Inter Etapas da Etapa IV;
Parágrafo Único - A modalidade de Atletismo será disputada até a fase
Regional, nas categorias Mirim e Infantil, classificando-se o 1º colocado por categoria,
prova e sexo, para a Etapa IV.
Artigo 43 - DAS INSCRIÇÕES: Para ser considerada inscrita a Unidade Escolar deverá protocolar na Diretoria de Ensino a que estiver jurisdicionada, ofício digitado em 03 (três) vias com papel timbrado conforme modelo do anexo 01, definindo
a categoria, modalidade e sexo da participação, autorizado e assinado pela Direção:
Parágrafo Único - Os modelos das relações nominais estarão à disposição
nos “sites” da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude e da Secretaria da Educação.
Artigo 44 – As relações nominais de todas as modalidades, obrigatoriamente digitadas, deverão ser entregues na Diretoria de Ensino até 05 (cinco) dias antes
do início da fase DE, contendo:
a) Data de nascimento;
b) Número do registro do aluno (RA);
c) Número do documento de identidade (RG);
d) Autorizo, assinatura e carimbo da direção da Unidade Escolar.
Parágrafo Primeiro - Não serão aceitas relações incompletas.
Parágrafo Segundo - Após a entrega das relações nominais não serão permitidas substituições e/ou inclusões de aluno e professores, devendo ser anulados os
espaços em branco.
Artigo 45 - As Unidades Escolares campeãs da fase DE deverão entregar
na Diretoria de Ensino, as fichas cadastrais dos alunos expedidas pela PRODESP, com
até 15 (quinze) dias de antecedência do início da fase seguinte, assinadas e carimbadas
pela direção, devendo as mesmas acompanhar o aluno até a fase Final se classificado.
Parágrafo Único - Se houver adiamento do inicio das fases sequenciais à
fase DE, não haverá necessidade da expedição de novas fichas.
Artigo 46 - Após a realização de cada fase, as relações nominais e as fichas cadastrais expedidas pela PRODESP das equipes campeãs, por modalidade, categoria e sexo, deverão ser carimbadas, datadas e assinadas pelos responsáveis abaixo
especificados e enviadas ao organizador da fase seguinte, não podendo, em hipótese
alguma, serem alteradas, com exceção das correções de dados, feitas somente pelo
organizador, as quais deverão ser rubricadas e datadas pelo conferente;
a) NO INTERIOR:
1. Fase DE: Direção da Unidade Escolar, PCNP de Educação Física, Coordenador de jogos da DE ou Supervisor de Ensino.
2. Fase Inter DE – Inspetor Regional de Esportes e Lazer da SELJ/CEL;
3. Fase Regional – Diretor Regional de Esportes e Lazer da SELJ/CEL.
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b) NA CAPITAL:
1. Fase DE - Direção da Unidade Escolar, PCNP de Educação Física, Coordenador de jogos da DE ou Supervisor de Ensino.
2. Fase Inter DE – pelo Gestor e/ou Diretor da Divisão de Esporte SELJ/CEL;
Artigo 47 - As Relações Nominais das Unidades Escolares classificadas
para a Fase Final da Etapa I, por categoria, modalidade e sexo, serão vinculadas ao Sistema Integrado de Cadastro da CEL pela Diretoria Regional de Esporte e Lazer - DREL.
Será de responsabilidade da Unidade Escolar a entrega das Relações Nominais, na Diretoria de Esporte e Lazer de sua jurisdição, devidamente preenchidas e acompanhadas
de uma foto digitalizada de cada aluno e professor, até a data determinada no art. 48
desse regulamento, obedecendo à composição da Delegação como segue:
01. Chefe de Delegação 01 Funcionário da DREL
02. Supervisor de Alimentação 01 Funcionário da DREL
03. Supervisor de Transporte 01 Funcionário da DREL
04. Supervisor de Alimentação 01 Funcionário da DREL
05. Apoio 01 Funcionário da CEL
06. PCNP de Educação Física 02 Funcionários de Diretorias de Ensino
07. Basquetebol Masculino 12 Alunos 02 Professores
08. Basquetebol Feminino 12 Alunas 02 Professores
09. Futsal Masculino 14 Alunos 02 Professores
10. Futsal Feminino 14 Alunas 02 Professores
11. Handebol Masculino 14 Alunos 02 Professores
12. Handebol Feminino 14 Alunas 02 Professores
13. Tênis De Mesa por equipe Masculino 04 Alunos 01 Professor
14. Tênis De Mesa por equipe Feminino 04 Alunas 01 Professor
15. Voleibol Masculino 12 Alunos 02 Professores
16. Voleibol Feminino 12 Alunas 02 Professores
17. Xadrez por equipe Masculino 04 Alunos 01 Professor
18. Xadrez por equipe Feminino 4 Alunas 01 Professor
19. Xadrez individual Masculino 01 Aluno 01 Professor
20. Xadrez individual Feminino 01 Aluna 01 Professor
Parágrafo Único - As Relações Nominais dos Campeões da Fase Regional
na modalidade de Atletismo, por categoria e sexo, deverão ser encaminhados pelas
Diretorias Regionais de Esporte e Lazer (DREL) para Divisão de Esporte da CEL, pois já
estarão diretamente classificados para a Etapa IV.
Artigo 48 – Os procedimentos citados no art. 47 deverão seguir os prazos
estabelecidos como segue:
1. CATEGORIA MIRIM
a) Entrega das Relações Nominais na DREL: Até dia 30 de Junho de 2013
b) Bloqueio das Relações Nominais da fase Final: dia 03 de Agosto de
2013 às 18hs00.
c) Após este prazo o site estará bloqueado para qualquer intervenção na
relação nominal.
2. CATEGORIA INFANTIL
a) Entrega das Relações Nominais na DREL: Até dia 13 de Setembro de
2013
b) Bloqueio das Relações Nominais da fase Final: dia 21 de Setembro de
2013 às 18hs00.
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c) Após este prazo o site estará bloqueado para qualquer intervenção na
relação nominal.
Parágrafo Primeiro - Após o bloqueio das Relações Nominais da Fase Final será gerada automaticamente uma credencial de uso obrigatório para acesso ao
alojamento, refeições, jogos e competições, para todos os alunos e professores relacionados.
Parágrafo Segundo - As credenciais dos alunos e professores deverão ser
retiradas na comissão de controle na data determinada pelo Chefe do Comitê Dirigente, pelo Chefe da Delegação, mediante apresentação da Relação Nominal das modalidades, categoria e sexo, devidamente carimbada e assinada pelo representante legal,
além de um dos documentos exigidos no art. 10 deste Regulamento,
Parágrafo Terceiro - As credenciais dos árbitros e funcionários deverão
ser retiradas pelo Chefe do Comitê Dirigente na comissão de controle.
Parágrafo Quarto – No caso de extravio da credencial, será de responsabilidade dos participantes, a aquisição de 2ª via.
Parágrafo Quinto - A solicitação da 2ª via de credencial deverá se feita
através de oficio em papel timbrado e protocolado pelo Chefe da Delegação na comissão de controle do Comitê Dirigente.
Parágrafo Sexto - O não cumprimento do cronograma estabelecido nos
itens deste artigo implicará no impedimento de participação da Unidade Escolar e seus
representantes.
Artigo 49 – PREMIAÇÃO: A premiação em todas as categorias da fase DE
da Etapa I, por modalidade e sexo será de responsabilidade da Secretaria da Educação.
Parágrafo Único – Em todas as demais fases, em todas as Etapas, a premiação será de responsabilidade da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude
e/ou entidade conveniada.

DERAIS.

3. ETAPA II
DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REDE PRIVADA E ESCOLAS TÉCNICAS FE-

Artigo 50 - Será destinada aos alunos das Unidades Escolares do ensino
fundamental e médio da Rede Pública Municipal, da Rede Privada e Escolas Técnicas
Federais do Estado de São Paulo;
modalidades:

Artigo 51 - Serão disputadas, nas categorias Mirim e Infantil, as seguintes
a) Basquetebol Masculino - Feminino.
b) Futsal Masculino - Feminino.
c) Handebol Masculino - Feminino.
d) Tênis de Mesa por equipe Masculino - Feminino.
e) Voleibol Masculino - Feminino.
f) Xadrez individual Masculino - Feminino.

Artigo 52 – As fases serão disputadas como segue:
a) Fase Sub-Regional – Entre as Unidades Escolares inscritas, classificando-se o 1º colocado de cada modalidade, categoria e sexo para a fase Regional;
b) Fase Regional - Entre as Unidades Escolares classificadas na fase Sub-Regional, classificando-se o 1º colocado de cada modalidade, categoria e sexo para a
fase Inter Regional;
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c) Fase Inter Regional - Entre as Unidades Escolares classificadas na fase
Regional, classificando-se o 1º colocado de cada modalidade, categoria e sexo para a
fase Inter Etapas da Etapa IV.
Artigo 53 - DAS INSCRIÇÕES: Para ser considerada inscrita a Unidade Escolar deverá protocolar na Inspetoria ou Diretoria Regional de Esporte a que estiver
jurisdicionada, ofício digitado em 03 (três) vias com papel timbrado conforme modelo
do anexo 01, definindo a categoria, modalidade e sexo da participação, autorizado e
assinado pela Direção:
Parágrafo Primeiro - Os modelos das relações nominais estarão à disposição no “site” da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo.
Parágrafo Segundo - As inscrições dos alunos com deficiência física, intelectual e/ou visual deverão ser realizadas, no período de 25 de março a 19 de abril, através do link https://pt.surveymonkey.com/s/JEESP-PARALIMPIADASESCOLARES2013.
Artigo 54 – As relações nominais de todas as modalidades, obrigatoriamente digitadas, deverão ser entregues na Inspetoria Regional de Esporte e Lazer –
IREL - ou Diretoria Regional de Esporte e Lazer – DREL - até 05 (cinco) dias antes do
início da fase Sub Regional, contendo:
a) Data de nascimento.
b) Número do registro do aluno (RA).
c) Número do documento de identidade (RG).
d) Autorizo, assinatura e carimbo da Direção da Unidade Escolar.
Parágrafo Primeiro - Não serão aceitas relações incompletas.
Parágrafo Segundo - Após a entrega das relações nominais não serão
permitidas substituições e/ou inclusões de aluno e professor, devendo ser anulados os
espaços em branco.
Artigo 55 - As Unidades Escolares campeãs da fase Sub Regional deverão
entregar na IREL ou DREL a declaração de matricula e frequência do aluno expedida
pela secretaria da Unidade Escolar, assinada e carimbada pela Direção, com até 15
(quinze) dias de antecedência do início da fase seguinte, devendo acompanhar o aluno
até a fase Inter Regional, se classificado.
Parágrafo Único - Se houver adiamento do inicio da fase sequencial à fase
Sub Regional, não haverá necessidade da expedição de novas fichas.
Artigo 56 - Após a realização de cada fase, as relações nominais e as declarações de matricula e frequência dos alunos das equipes campeãs, por modalidade,
categoria e sexo, deverão ser carimbadas, datadas e assinadas pelos responsáveis abaixo especificados e enviadas ao organizador da fase seguinte, não podendo, em hipótese alguma, serem alteradas, com exceção das correções de dados, feitas somente pelo
organizador, as quais deverão ser rubricadas e datadas pelo conferente;
a) Fase Sub-Regional – Inspetor Regional de Esportes e Lazer da SELJ/CEL;
b) Fase Regional – Diretor Regional de Esportes e Lazer da SELJ/CEL.
c) Fase Inter Regional – Gestor e/ou Divisão de Esportes da SELJ/CEL.
Artigo 57 – TRANSPORTE – HOSPEDAGEM - ALIMENTAÇÃO:
Serão de responsabilidade das Unidades Escolares, com exceção da fase
Inter Regional e da fase Inter Etapas da Etapa IV, que serão de responsabilidade da
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude e entidade conveniada.
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Artigo 58 – PREMIAÇÃO: A premiação por modalidade, categoria e sexo
na fase Inter Regional será de responsabilidade da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude e entidade conveniada.
4. ETAPA III
DAS SELETIVAS REGIONAIS
Artigo 59 - É destinada aos alunos das Unidades Escolares do ensino fundamental e médio da Rede Pública Estadual, Pública Municipal e Privada do Estado de
São Paulo bem como Escolas Técnicas Estaduais e Escolas Técnicas Federais.
Parágrafo Único - Os alunos vencedores de cada Seletiva Regional por
modalidade, prova e sexo, nas categorias Mirim e Infantil, e nas categorias A e B das
modalidades Paralímpicas, obedecendo aos critérios estipulados nos Regulamentos Específicos da Modalidade, estarão classificados para a Etapa IV.
Artigo 60 - Serão disputadas as seguintes modalidades:
a) Atletismo; Masculino e Feminino.
b) Bocha Paralímpica; Masculino e Feminino.
c) Badminton; Masculino e Feminino.
d) Ciclismo; Masculino e Feminino.
e) Futebol de Cinco Paralímpico; Masculino.
f) Futebol de Sete Paralímpico; Masculino.
g) Ginástica Rítmica; Feminino.
h) Goalball; Masculino e Feminino.
i) Judô; Masculino e Feminino.
j) Luta Olímpica; Masculino e Feminino.
k) Natação; Masculino e Feminino.
l) Tênis em Cadeira de Rodas; Masculino e Feminino.
m) Tênis de Mesa Paralímpico; Masculino e Feminino.
n) Voleibol Paralímpico; Masculino e Feminino.
o) Vôlei de Praia; Masculino e Feminino.
Artigo 61 – Serão realizadas até 07 (sete) Seletivas Regionais por modalidade, nas categorias Pré-Mirim, Mirim e Infantil como segue:
* Seletiva Regional 01 - DREL Araçatuba – DREL São José do Rio Preto;
* Seletiva Regional 02 - DREL Araraquara – DREL Bauru;
* Seletiva Regional 03 - DREL Barretos – DREL Ribeirão Preto – DREL Franca;
* Seletiva Regional 04 - DREL Marilia – DREL Presidente Prudente;
* Seletiva Regional 05 - DREL Campinas – DREL Sorocaba;
* Seletiva Regional 06 - DREL São Jose dos Campos – DREL Santos;
* Seletiva Regional 07 - DREL Grande São Paulo – DIVISÃO DE ESPORTE
Capital.
Parágrafo Primeiro – As competições disputadas na categoria Pré-Mirim
nas modalidades previstas, acontecerão única e exclusivamente, nesta Etapa e não terão nenhuma outra fase sequencial.
Parágrafo Segundo – As modalidades para os alunos com deficiência física, intelectual e/ou visual serão disputadas, conforme suas categorias em seletivas
únicas, onde serão definidos os representantes do Estado de São Paulo nas Paralimpíadas Escolares 2013.
Parágrafo Terceiro – As modalidades de Atletismo e Natação para os alunos com deficiência física, intelectual e/ou visual, serão disputadas em 03 (três) Seleti324
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vas Regionais determinadas nos Regulamentos Específicos, das quais classificarão os 08
(oito) melhores de cada prova, categoria, classe e sexo para a Etapa IV.
Artigo 62 - DAS INSCRIÇÕES: As inscrições deverão ser efetuadas nas IREL
e/ou DREL, por meio de ofício em papel timbrado, digitado em 03 (três) vias, definindo
a categoria, modalidade, prova e sexo da participação, devendo obrigatoriamente estar
carimbado e assinado pela Direção da Unidade Escolar.
Parágrafo Primeiro - As inscrições também poderão ser efetuadas através
dos “sites” das Federações e/ou Entidades conveniadas responsáveis pela modalidade,
desde que confirmada sua veracidade com a entrega dos documentos originais, exigidos neste Regulamento, aos organizadores da competição de acordo com prazo de
confirmação determinado em cada modalidade;
Parágrafo Segundo – Os prazos de inscrição e o cronograma de realização
das competições de cada modalidade serão divulgados nos “sites” da Secretaria de
Esporte, Lazer e Juventude e das Federações e/ou Entidades conveniadas.
Parágrafo Terceiro - As inscrições dos alunos com deficiência física, intelectual e/ou visual deverão ser realizadas, no período de 25 de março a 19 de abril, através do link https://pt.surveymonkey.com/s/JEESP-PARALIMPIADASESCOLARES2013.
Parágrafo Quarto - As relações nominais de cada modalidade serão disponibilizadas nos “sites” das Federações e/ou Entidades conveniadas responsáveis pela
modalidade, além do “site” da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, e deverão ser
entregues nas IREL’s e/ou DREL’s até 05 (cinco) dias antes da competição, obrigatoriamente digitadas e contendo:
a) Data de nascimento;
b) Número do documento de identidade (RG);
c) Autorizo, assinatura e carimbo da Direção da Unidade Escolar.
Parágrafo Quinto - Após a entrega das relações nominais não serão permitidas substituições e/ou inclusões de aluno e professor, devendo ser anulados os
espaços em branco.
Artigo 63 – TRANSPORTE – HOSPEDAGEM - ALIMENTAÇÃO:
Serão de responsabilidade da entidade conveniada responsável pela modalidade, sempre que se fizer necessário.
Artigo 64 – PREMIAÇÃO: A premiação por modalidade, categoria e sexo
em todas as Seletivas Regionais será de responsabilidade da entidade conveniada responsável pela modalidade.
5. ETAPA IV
DA SELETIVA ESTADUAL
Artigo 65 – Será realizada nesta Etapa, competição entre as equipes e/ou
alunos classificados de acordo com os critérios estabelecidos por modalidade, nas categorias Mirim e Infantil, em ambos os sexos, de todas as etapas dos JEESP. Os vencedores de cada modalidade, por categoria e sexo, comporão a Delegação que representará
o Estado nos Jogos Escolares da Juventude – Etapa Nacional.
Parágrafo Único – Para as modalidades das Etapas I e II, será realizada na
fase Inter Etapas, o confronto entre as equipes campeãs de cada Etapa.
Artigo 66 – Serão disputadas as modalidades como segue:
1. Atletismo; Masculino – Feminino.
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2. Badminton; Masculino – Feminino.
3. Basquetebol; Masculino – Feminino.
4. Ciclismo; Masculino – Feminino.
5. Futsal; Masculino – Feminino.
6. Ginástica Rítmica; – Feminino.
7. Handebol; Masculino – Feminino.
8. Judô; Masculino – Feminino.
9. Luta Olímpica; Masculino – Feminino.
10. Natação; Masculino – Feminino.
11. Tênis de Mesa; Masculino – Feminino.
12. Voleibol; Masculino – Feminino.
13. Vôlei de Praia; Masculino – Feminino.
14. Xadrez; Masculino – Feminino.
Artigo 67 – A Etapa IV será composta por 01 (uma) Seletiva para a categoria Mirim e 01 (uma) Seletiva para a categoria Infantil.
Parágrafo Único - Nesta Etapa as competições das modalidades de Atletismo e Natação para alunos com deficiência física, intelectual e/ou visual, categorias A
e B, acontecerão juntamente com as competições da categoria Mirim.
Artigo 68 – O aluno ou equipe que se classificar para compor a Delegação
que representará o Estado de São Paulo nos Jogos Escolares da Juventude – Etapa Nacional, por categoria, modalidade e sexo, conforme estabelecido em regulamento, terá
que obrigatoriamente ser matriculado na Unidade Escolar que representa até dia 31
de março de 2013, caso contrário ficará impossibilitado de ocupar a vaga na Delegação
do Estado.
Parágrafo Único - O aluno que se classificar para compor a Delegação que
representará o Estado de São Paulo nas Paralimpíadas Escolares 2013 – Etapa Nacional,
por categoria, modalidade e sexo, conforme estabelecido em regulamento, terá obrigatoriamente ser matriculado na Unidade Escolar, caso contrário ficará impossibilitado de
ocupar a vaga na Delegação do Estado.
XIV - DA ORGANIZAÇÃO
Artigo 69 - A organização e realização dos Jogos Escolares do Estado de
São Paulo serão de responsabilidade das Secretarias de Estado da Educação, do Esporte, Lazer e Juventude, dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Desenvolvimento
Econômico, Ciência e Tecnologia, com as atribuições de acordo com os termos da Resolução Conjunta SE/SELJ/SDPcD/SDECT-1 de 2013.
Artigo 70 - O período de realização dos Jogos Escolares do Estado de São
Paulo em todas as suas Fases será como segue:
* CATEGORIA MIRIM
Inscrições: de 25 a 28 de Março
Fase DE: de abril a 17 de Maio
Fases Inter DE e Regional: Maio a 30 de Junho
Fase Final: de 08 a 17 de Agosto – Jales
* CATEGORIA INFANTIL
Inscrições: de 01 a 12 de Abril
Fase DE: de 20 de Maio a 16 de Agosto
Fases Inter DE e Regional: de 19 de Agosto a 13 de Setembro
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Fase Final: de 26 de Setembro a 05 de Outubro – Limeira
* CATEGORIAS PRÉ-MIRIM E JUVENIL
As inscrições, a organização e a realização, na Capital e no Interior, serão
de responsabilidade das Diretorias de Ensino.
Inscrições: de 19 a 30 de Agosto
Fase DE: de 01 de Outubro a 06 de Dezembro
a) ETAPA II:
* CATEGORIA MIRIM
Inscrições: de 25 a 28 de março
Fase Sub-Regional: de abril a 17 de Maio
Fase Regional: de Maio a 30 de Junho
Fase Inter Regional: de 01 a 16 de Agosto – Lindóia
* CATEGORIA INFANTIL
Inscrições: de 01 a 12 de Abril
Fase Sub-Regional: de 01 de Maio a 30 de Junho
Fase Regional: de 01 de Agosto a 13 de Setembro
Fase Inter Regional: de 16 de Setembro a 04 de Outubro – Lindóia
b) ETAPA III:
* CATEGORIAS PRÉ-MIRIM, MIRIM E INFANTIL
Seletivas Regionais: de 15 de Abril a 30 de Junho
c) ETAPA IV:
* CATEGORIA MIRIM
Seletiva Estadual para modalidade Atletismo: 10 e 11 de Agosto – São
Paulo
Seletiva Estadual Inter Etapas: 17 e 18 de Agosto – Jales
Jogos Escolares da Juventude – Etapa Nacional: de 05 a 14 de Setembro
– Natal/RN
* CATEGORIA INFANTIL
Seletiva Estadual para modalidade Atletismo: 28 e 29 de Setembro – São
Paulo
Seletiva Estadual Inter Etapas: 05 e 06 de Outubro – Limeira
Jogos Escolares da Juventude – Etapa Nacional: de 03 a 16 de Novembro
– Belém/PA
* CATEGORIAS PARALÍMPICAS
Inscrições: de 25 de Março a 19 de Abril
Seletivas: de 22 de Maio a 30 de Agosto
Paralímpiadas Escolares – Etapa Nacional: de 25 de Novembro a 05 de
Dezembro – São Paulo/SP
6. REGULAMENTO TÉCNICO DAS MODALIDADES
XV – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE ATLETISMO
Artigo 71 – As competições da modalidade serão regidas pelas regras
oficiais da Confederação Brasileira de Atletismo – CBAT - e pelo Comitê Paralímpico
Brasileiro – CPB, no caso das provas paralímpicas, observadas as exceções previstas
neste Regulamento.
Artigo 72 – Serão realizadas competições na Etapa I em todas as categorias em ambos os sexos, e na Etapa III nas categorias Pré-Mirim, Mirim e Infantil em
ambos os sexos.
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Parágrafo Primeiro - Os campeões por prova, categoria e sexo, de cada
fase Regional da Etapa I, categorias Mirim e Infantil, estarão classificados para a Etapa
IV, para que sejam apurados os campeões estaduais da Etapa I, além da disputa de uma
vaga na Delegação que representará o Estado na Etapa Nacional.
Parágrafo Segundo – Os campeões por prova, categoria e sexo, de cada
seletiva da Etapa III, nas categorias Mirim e Infantil, mais os 02 (dois) melhores resultados por prova, categoria e sexo de toda a Etapa III estarão classificados para a Etapa
IV, única e exclusivamente para a disputa de uma vaga na Delegação que representará
o Estado na Etapa Nacional.
Parágrafo Terceiro – As competições para os alunos com deficiência física, intelectual e/ou visual, acontecerão nas Etapas III e IV. Serão disputadas 03 (três)
Seletivas Regionais na Etapa III, classificando os oito melhores de cada prova, categoria,
classe e sexo para a Etapa IV.
Artigo 73 – Na Etapa III a modalidade será realizada para ambos os sexos,
nas categorias Pré-Mirim, Mirim e Infantil, e nas categorias A e B para os alunos com
deficiência física, intelectual e/ou visual, obedecendo ao seguinte formato:
* 1ª Seletiva Regional – 24/04 – Presidente Prudente – Pré- Mirim/Mirim;
* 2ª Seletiva Regional – 25/04 - Bauru – Pré-Mirim/Mirim/Infantil;
* 3ª Seletiva Regional – 08/05 – Presidente Prudente – Pré- Mirim/Infantil;
* 4ª Seletiva Regional – 09/05 – São José do Rio Preto – Pré- Mirim/
Mirim/Infantil;
* 5ª Seletiva Regional – 22/05 – Sertãozinho – Pré-Mirim/Mirim/
Infantil/A e B;
* 6ª Seletiva Regional – 29/05 – São Paulo – Pré-Mirim/Mirim;
* Seletiva Regional Paralímpica – 29/05 – São Caetano do Sul – A e B;
* 7ª Seletiva Regional – 12/06 – Piracicaba – Pré-Mirim/Mirim/A e B;
* 8ª Seletiva Regional – 13/06 – São Paulo – Pré-Mirim/Infantil;
* 9ª Seletiva Regional – 19/06 – Campinas – Pré-Mirim/Infantil;
* 10ª Seletiva Regional – 26/06 – Praia Grande – Pré-Mirim/Mirim/Infantil;
* Seletiva Estadual - 10 e 11/08 – São Paulo - Mirim/A e B;
* Seletiva Estadual – 28 e 29/09 – São Paulo – Infantil.
Artigo 74 – Na Etapa I a Unidade Escolar poderá inscrever apenas 02
(dois) alunos por prova, já na Etapa III não haverá número limite de alunos por Unidade
Escolar. Cada aluno poderá participar de 02 (duas) provas individuais e mais o revezamento.
Parágrafo Primeiro – Nenhum aluno poderá realizar mais de uma prova
acima de 200 metros.
Parágrafo Segundo – O aluno para participar das provas na Etapa III, deverá apresentar a ficha de participação, disponível no “site” da Federação Paulista de
Atletismo – FPA – preenchida em sua totalidade. Fichas incompletas ou ilegíveis não
serão aceitas.
Parágrafo Terceiro – Para os alunos com deficiência física, intelectual e/
ou visual não haverá limite de inscrições e cada aluno deverá participar obrigatoriamente de 02 (duas) provas com a possibilidade de realizar a 3ª prova facultativa.
Parágrafo Quarto – Haverá classificação funcional no dia e local das competições.
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Artigo 75 - As provas previstas para a modalidade são as seguintes:
a) CATEGORIA PRÉ-MIRIM:
\> Etapa I
* As provas serão estabelecidas pelas Diretorias de Ensino;
\> Etapa III
* 60 metros rasos Masculino e Feminino;
b) CATEGORIA MIRIM:
\> Etapas I, III e IV
* 75 metros rasos Masculino e Feminino;
* 80 metros c/ barreiras Masculino e Feminino;
* 250 metros rasos Masculino e Feminino;
* 1.000 metros rasos Masculino e Feminino;
* Salto em Distância Masculino e Feminino;
* Salto em Altura Masculino e Feminino;
* Arremesso do Peso Masculino e Feminino
* Lançamento do Dardo Masculino e Feminino;
* Lançamento do Disco Masculino e Feminino;
\> Etapas I e IV;
* Revezamento 4 x 75 metros Masculino e Feminino.
\> Etapa IV;
* Pentatlo Feminino;
(80 metros c/barreiras, salto em altura, salto em distância, arremesso de
peso e 800 metros rasos)
* Hexatlo Masculino;
(80 metros c/barreiras, salto em altura, salto em distância, arremesso de
peso, lançamento do dardo e 800 metros rasos);
c) CATEGORIA INFANTIL:
\> Etapas I, III e IV;
* 100 metros rasos Masculino e Feminino;
* 100 metros c/ Barreiras Feminino;
* 110 metros c/ Barreiras Masculino;
* 200 metros rasos Masculino e Feminino;
* 400 metros rasos Masculino e Feminino;
* 800 metros rasos Masculino e Feminino;
* 3.000 metros rasos Masculino e Feminino;
* Salto em Distância Masculino e Feminino;
* Salto Triplo Masculino e Feminino;
* Salto em Altura Masculino e Feminino;
* Arremesso do Peso Masculino e Feminino;
* Lançamento do Disco Masculino e Feminino;
* Lançamento do Dardo Masculino e Feminino;
\> Etapas I e IV;
* Revezamento 4 x 100 metros Masculino e Feminino.
\> Etapa IV;
* Heptatlo Feminino;
(100 metros c/barreiras, salto em altura, arremesso de peso, 200 metros
rasos, salto em distância, lançamento de dardo e 800 metros rasos)
* Octatlo
Masculino;
(100 metros rasos, salto em distância, arremesso de peso, 400 metros ra329
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sos, 110 metros c/barreiras, salto em altura, lançamento do dardo e 1000 metros rasos)
d) CATEGORIA JUVENIL:
\> Etapa I;
* As provas serão estabelecidas pelas Diretorias de Ensino.
e) CATEGORIA “A” PARALÍMPICA:
\> Etapa III e Etapa IV;
* 100 metros rasos – Masculino e Feminino.
* 300 metros rasos – Masculino e Feminino.
* 1000 metros rasos – Masculino e Feminino.
* Lançamento de Pelota – Masculino e Feminino.
* Arremesso de Peso – Masculino e Feminino.
* Salto em Distância – Masculino e Feminino.
f) CATEGORIA “B” PARALÍMPICA:
\> Etapa III e Etapa IV;
* 100 metros rasos – Masculino e Feminino.
* 400 metros rasos – Masculino e Feminino.
* 1500 metros rasos – Masculino e Feminino.
* Lançamento de Dardo – Masculino e Feminino.
* Arremesso de Peso – Masculino e Feminino.
* Salto em Distância – Masculino e Feminino.
Parágrafo Primeiro - A prova de salto em altura da Etapa I, em todas as
suas fases será realizada com 02 (duas) tentativas em cada altura para cada aluno, até
que restem de 06 (seis) a 08 (oito) alunos, para que a partir dai tenham mais 03 (três)
tentativas em cada altura. Na Etapa III toda a prova será realizada com 02 (duas) tentativas em cada altura para cada aluno. Na Etapa IV toda a prova será realizada com 03
(três) tentativas em cada altura para cada aluno;
Parágrafo Segundo - As provas de salto triplo, salto em distância, arremesso de peso, lançamento do dardo e lançamento do disco, em todas as fases da
Etapa I, serão realizadas com 03 (três) tentativas para cada aluno, até que restem de
06 (seis) a 08 (oito) alunos, para que a partir dai tenham mais 03 (três) tentativas para
cada aluno. Na Etapa III, serão realizadas com 02 (duas) tentativas para cada aluno, até
que restem 08 (oito) alunos, para que a partir dai tenham mais 02 (duas) tentativas
para cada aluno. Na Etapa IV as provas serão realizadas com 03 (três) tentativas para
cada aluno, classificando os 08 (oito) melhores resultados para mais 03 (três) tentativas
cada aluno;
Parágrafo Terceiro - As provas de salto em distância serão realizadas na
tábua de impulsão. Nas provas de salto triplo serão utilizadas tábuas de 07 (sete) metros e 09 (nove) metros nas disputas femininas, e 09 (nove) metros e 11 (onze) metros
na disputa masculina;
Parágrafo Quarto – As competições das provas combinadas (Pentatlo,
Hexatlo, Heptatlo e Octatlo) serão realizadas, única e exclusivamente, na Etapa IV.
Parágrafo Quinto – Nas competições Paralímpicas só poderão participar
das provas individuais de pista, os alunos que possuírem cadeira própria.
Parágrafo Sexto – Na Etapa IV, serão apurados os campeões estaduais
nas categorias, Mirim e Infantil, apenas entre os alunos classificados por prova e sexo,
oriundos da fase Regional da Etapa I.
Parágrafo Sétimo - Os implementos utilizados nas provas de campo (F),
dos alunos com deficiência, serão de acordo com as especificações abaixo:
PESO DOS IMPLEMENTOS – CATEGORIA “A”
Deficiência /Classe Peso Pelota
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Def. Visual / F11, F12 e F13 4 kg 250 g Masculino.
Def. Visual / F11, F12 e F13 3 kg 250 g Feminino.
Def. Intelectual / F20 4 kg 250 g Masculino.
Def. Intelectual / F20 3 Kg 250 g Feminino.
Def. Física / F32 2 kg ------ Masculino / Feminino.
Def. Física / F33 3 kg 250 g Masculino / Feminino.
Def. Física / F34 a F46 4 kg 250 g Masculino.
Def. Física / F34 a F46 3 kg 250 g Feminino.
Def. Física / F51 e F52 2 kg 250 g Masculino / Feminino.
Def. Física / F53 3 kg 250 g Masculino / Feminino.
Def. Física / F54 a F58 4 kg 250 g Masculino.
Def. Física / F54 a F58 3 kg 250 g Feminino.
PESO DOS IMPLEMENTOS – CATEGORIA “B”
Deficiência /Classe Peso Dardo
Def. Visual / F11, F12 e F13 6 kg 800 g Masculino.
Def. Visual / F11, F12 e F13 4 kg 600 g Feminino.
Def. Intelectual / F20 6 kg 800 g Masculino.
Def. Intelectual / F20 4 Kg 600 g Feminino.
Def. Física / F32 2 kg ------ Masculino / Feminino.
Def. Física / F33 3 kg 600 g Masculino / Feminino.
Def. Física / F34 a F36 4 kg 600 g Masculino.
Def. Física / F34 a F36 3 kg 600 g Feminino.
Def. Física / F37 e F38 5 kg 600 g Masculino.
Def. Física / F37 e F38 3 kg 600 g Feminino.
Def. Física / F40 4 kg 800 g Masculino.
Def. Física / F40 3 kg 600 g Feminino.
Def. Física / F41 a F46 6 kg 800 g Masculino.
Def. Física / F41 a F46 4 kg 600 g Feminino.
Def. Física / F51 e F52 2 kg 600 g Masculino / Feminino.
Def. Física / F53 3 kg 600 g Masculino / Feminino.
Def. Física / F54 a F57 4 kg 600 g Masculino.
Def. Física / F54 a F57 3 kg 600 g Feminino.
Def. Física / F58 5 kg 600 g Masculino.
Def. Física / F58 4 kg 600 g Feminino.
Artigo 76 - As provas de Revezamento serão realizadas, única e exclusivamente, na Etapa I:
Parágrafo Único - A equipe de revezamento poderá contar, em todas as
fases, com 01 (um) aluno reserva desde que constem da Relação Nominal.
Artigo 77 - Somente serão realizadas as provas que contarem com, no
mínimo 02 (dois) concorrentes de Unidades Escolares distintas, com exceção das fases
DE e Inter DE, quando for a primeira competição da região a ser realizada por categoria
na Etapa I.
Parágrafo Único – No caso de conter apenas 01 (um) aluno inscrito em
qualquer fase e/ou Etapa, em determinada prova, o mesmo estará automaticamente
classificado a fase seguinte.
Artigo 78 – Todos os alunos deverão estar devidamente uniformizados
de acordo com as regras da modalidade, do contrário serão impedidos de competir.
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Parágrafo Único - Não será permitido, sob quaisquer hipóteses, o uso de
pincéis, canetas, fitas adesivas e outros.
Artigo 79 – Na Etapa IV, categorias Mirim e Infantil, os alunos classificados de acordo com os critérios estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º do art. 72, competirão entre si, e o melhor terá o direito de ocupar vaga na Delegação do Estado de São
Paulo que disputará os Jogos Escolares da Juventude - Etapa Nacional, de responsabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro - COB. Para que o aluno seja oficialmente ratificado
como ocupante da vaga na delegação, deverá obrigatoriamente entregar aos responsáveis pela competição da Etapa IV, imediatamente após a homologação do resultado
final da prova, toda a documentação exigida pelo COB no Regulamento Geral dos Jogos
Escolares da Juventude para sua inscrição.
Parágrafo Único - Caso esta documentação não atenda as exigências necessárias, o aluno será substituído pelo subsequente, e assim sucessivamente até que
sejam atendidas todas as solicitações exigidas para o preenchimento da vaga.
Artigo 80 - A Delegação do Estado será composta por 13 (treze) alunos
por sexo, e mais 02 (dois) professores em cada categoria, e terá direito a uma dessas
vagas o primeiro colocado em cada uma das seguintes provas da Etapa IV:
a) - Categoria Mirim
* 75 metros rasos Masculino e Feminino
* 250 metros rasos Masculino e Feminino
* 1000 metros rasos Masculino e Feminino
* Salto em Distância Masculino e Feminino
* Salto em Altura Masculino e Feminino
* Arremesso de peso Masculino e Feminino
* 80 metros c/barreiras Masculino e Feminino
* Lançamento do Disco Masculino e Feminino
* Lançamento do Dardo Masculino e Feminino
* Hexatlo Masculino
* Pentatlo Feminino
b) - Categoria Infantil
* 100 metros rasos Masculino e Feminino
* 200 metros rasos Masculino e Feminino
* 400 metros rasos Masculino e Feminino
* 800 metros rasos Masculino e Feminino
* 3000 metros rasos Masculino e Feminino
* Salto em Distância Masculino e Feminino
* Salto em Altura Masculino e Feminino
* Salto Triplo Masculino e Feminino
* Arremesso de Peso Masculino e Feminino
* 100 metros c/barreiras Feminino
* 110 metros c/barreiras Masculino
* Lançamento do Disco Masculino e Feminino
* Lançamento do Dardo Masculino e Feminino
* Octatlo Masculino
* Heptatlo Feminino
Parágrafo Primeiro – Na categoria Mirim após a definição dos campeões
por prova, será de responsabilidades da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude e da Federação Paulista de Atletismo a definição dos ocupantes das 03 (três)
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últimas vagas por sexo na Delegação, assim como na categoria Infantil caso todas as
vagas não tenham sido preenchidas;
Parágrafo Segundo - Para a definição das 02 (duas) vagas de técnicos da
Delegação, fica estabelecido que sejam ocupadas por professores de Unidades Escolares distintas que tiverem o maior número de alunos vencedores por prova na mesma
categoria. Caso haja mais de 02 (dois) professores com o mesmo número de alunos
vencedores, a escolha será de responsabilidade da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude e da Federação Paulista de Atletismo.
Artigo 81 - A competição para os alunos com deficiência física, intelectual
e/ou visual acontecerá nas Etapas III e IV.
Parágrafo Primeiro – Na Etapa III serão realizadas 03 (três) seletivas levando em consideração a maior proximidade dos alunos inscritos e usando sempre
locais adequados, Pista Sintética Oficial de 06 (seis) ou 08 (oito) raias.
Parágrafo Segundo – Todas as provas serão disputadas em séries finais.
As séries serão organizadas preferencialmente de acordo com a categoria, sexo, área
de deficiência e classe funcional. Na impossibilidade de organizar uma série com alunos da mesma categoria, sexo, área de deficiência e classe funcional serão formadas
séries múltiplas, sendo cada resultado considerado dentro das suas características,
ou seja, todos os resultados serão computados individualmente de acordo com a
categoria, sexo, área de deficiência e classe funcional mesmo em competições de
séries múltiplas.
Parágrafo Terceiro – Após o término das seletivas regionais, os 08 (oito)
melhores resultados de acordo com a categoria, sexo, classe funcional e área de deficiência, serão classificados para a Etapa IV.
Artigo 82 – A Etapa IV para os alunos com deficiência física, intelectual e/
ou visual será realizada no dia 10 de agosto na cidade de São Paulo.
Parágrafo Único – Para a definição da equipe de representará o Estado
nas Paralimpíadas Escolares 2013, será utilizado os seguintes critérios:
Deficiência Física:
1. Serão selecionados 04 (quatro) alunos por sexo e categoria, totalizando 16 (dezesseis) alunos, sendo 08 (oito) do sexo feminino, 04 (quatro) na categoria A e
04 (quatro) na categoria B. O mesmo acontecerá com o sexo masculino;
2. Em cada sexo e categoria será selecionado, preferencialmente, 01
(um) aluno de cada classe funcional;
3. A seleção dos alunos será baseada nas melhores marcas alcançadas
na Etapa IV, tendo como referência os resultados das Paralimpíadas Escolares de 2010,
2011 e 2012.
Deficiência Intelectual:
1. Serão selecionados 02 (dois) alunos por sexo e categoria totalizando
08 (oito) alunos, sendo 04 (quatro) do sexo feminino, 02 (dois) na categoria A e 02
(dois) na categoria B. O mesmo acontecerá com o sexo masculino;
2. A seleção dos alunos será baseada nas melhores marcas alcançadas
na Etapa IV, tendo como referência os resultados das Paralimpíadas Escolares de 2010,
2011 e 2012.
Deficiência Visual:
1. Serão selecionados 02 (dois) alunos por sexo e categoria totalizando
08 (oito) alunos, sendo 04 (quatro) do sexo feminino, 02 (dois) na categoria A e 02
(dois) na categoria B. O mesmo acontecerá com o sexo masculino;
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2. Em cada sexo e categoria será selecionado, preferencialmente, 01
(um) aluno de cada classe funcional;
3. A seleção dos alunos será baseada nas melhores marcas alcançadas
na Etapa IV, tendo como referência os resultados das Paralimpíadas Escolares de 2010,
2011 e 2012.
Artigo 83 - A programação de horário de cada etapa será elaborada pelo
Departamento Técnico da FPA.
Parágrafo Único - Caso a Unidade Escolar realize a inscrição e não faça a
confirmação, automaticamente o aluno estará excluído da lista de inscritos.
Artigo 84 – A coordenação e execução das competições da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado da Educação, de Esporte, Lazer e
Juventude, e dos Direitos da Pessoa com Deficiência, além da Federação Paulista de
Atletismo.
XVI – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE BADMINTON
Artigo 85 - As competições da modalidade serão regidas pelas regras oficiais da Federação Mundial de Badminton – BWF - e da Confederação Brasileira de
Badminton - CBBd, observadas as exceções previstas nesse regulamento.
Artigo 86 – Serão realizadas competições na Etapa III, única e exclusivamente na categoria Mirim, e nas seguintes disputas:
a) Simples Masculina (SM);
b) Simples Feminina (SF).
Parágrafo Primeiro – Os 04 (quatro) primeiros colocados, em cada sexo,
de cada Seletiva Regional da Etapa III estarão classificados para a Etapa IV, única e exclusivamente, para a disputa de vaga na Delegação que representará o Estado na Etapa
Nacional.
Parágrafo Segundo – O sistema de disputa na Etapa IV será o seguinte:
* Os 12 (doze) alunos classificados serão divididos em 04 (quatro) grupos
com 03 (três) alunos em cada, jogando todos contra todos em seus respectivos grupos,
conforme quadro abaixo:
GRUPO A
GRUPO B
GRUPO C
GRUPO D
1º COL. 1º SEL.
1º COL. 2º SEL.
1º COL. 3º SEL.
2º COL. 1º SEL.
2º COL. 2º SEL.
2º COL. 3º SEL.
3º COL. 1º SEL.
3º COL. 2º SEL.
3º COL. 3º SEL.
4º COL. 1º SEL.
4º COL. 2º SEL.
4º COL. 3º SEL.
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* O primeiro colocado de cada grupo estará classificado para o quadrangular final, sendo que os 02 (dois) primeiros colocados, em cada sexo, serão os representantes da Delegação do Estado para os Jogos Escolares da Juventude – Etapa
Nacional.
Artigo 87 – A modalidade obedecerá ao seguinte formato:
* 1ª Seletiva Regional – 08/05 – Sorocaba;
* 2ª Seletiva Regional – 22/05 – São Paulo;
* 3ª Seletiva Regional – 28/05 – Presidente Prudente;
* Seletiva Estadual Mirim – 10 e 11/08 – Lindóia.
Artigo 88 – O aluno deverá comparecer ao local da competição com antecedência e devidamente uniformizado. Para ter condição de participação, antes do
início de cada jogo, deverá apresentar seu documento oficial à equipe de arbitragem,
como estabelece o art. 10.
Artigo 89 – A disputa individual masculina e feminina obedecerá aos seguintes critérios:
Parágrafo Primeiro - Na fase classificatória serão compostos grupos, de
no mínimo 03 (três) e no máximo 04 (quatro) alunos, a partir de 06 (seis) alunos inscritos, e as partidas serão disputadas em 01 (um) game de 21 (vinte e um) pontos, com
mudança de lado de quadra quando um deles atingir 11 (onze) pontos;
Parágrafo Segundo - Na fase eliminatória, os 02 (dois) primeiros colocados de cada grupo se enfrentarão em sistema de eliminatória simples, e as partidas
serão realizadas em melhor de 03 (três) games a 21 (vinte e um) pontos;
Parágrafo Terceiro – Se houver menos do que 06 (seis) alunos inscritos,
o sistema de disputa será em grupo único, com disputa em turno único, todos contra
todos;
Parágrafo Quarto - Na Etapa IV as partidas serão disputadas em melhor
de 03 (três) games de 21 (vinte e um) pontos cada, obedecendo ao sistema de disputa
descrito no art. 86;
Parágrafo Quinto - Com exceção da Etapa IV, haverá disputa de 3º lugares
em todas as etapas da competição.
Artigo 90 – Em todas as etapas o sistema de classificação obedecerá aos
critérios descritos abaixo:
Parágrafo Primeiro - A classificação nos grupos será estabelecida pelo
número de partidas ganhas.
Parágrafo Segundo - Se 02 (dois) alunos vencerem o mesmo número de
partidas, o vencedor do confronto entre eles terá classificação mais alta.
Parágrafo Terceiro - Se 03 (três) ou mais alunos vencerem o mesmo número de partidas, a classificação será definida pela diferença entre o total de games
ganhos e o total de games perdidos, com a maior diferença tendo a classificação mais
alta. Se ainda assim 02 (dois) alunos estiverem em situação de empate, o vencedor do
confronto entre eles terá classificação mais alta.
Parágrafo Quarto - Se 03 (três) ou mais alunos vencerem o mesmo número de partidas e estiverem iguais na diferença entre o total de games ganhos e o
total de games perdidos, a classificação será estabelecida pela diferença entre o total
de pontos ganhos e o total de pontos perdidos, com a maior diferença tendo a classificação mais alta. Se ainda assim 02 (dois) alunos estiverem em situação de empate,
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o vencedor do confronto entre eles terá classificação mais alta. Se 03 (três) ou mais
alunos ainda estiverem em situação de empate, então a classificação entre eles será
definida por sorteio.
Parágrafo Quinto - Se por doença, contusão, desqualificação ou outro
motivo inevitável, o aluno ficar impedido de completar todas as partidas da fase classificatória, todos os resultados daquele aluno serão desconsiderados (sem efeito). Desistência durante uma partida será considerado como impedimento de completar todas
as demais partidas da fase classificatória.
Artigo 91 – O aluno deverá obrigatoriamente competir com o uniforme
de sua Unidade Escolar.
Parágrafo Primeiro - Não será permitido o uso de bonés, bermudas e
calças compridas. Será permitido o uso de bandanas;
Parágrafo Segundo - Na Etapa IV será obrigatório, conter em todos os
uniformes, o nome da Unidade Escolar e do Município ao qual ela pertence, com a sigla
do estado (SP);
Parágrafo Terceiro - Não será permitido, sob quaisquer hipóteses, o uso
de pincéis, canetas, fitas adesivas e outros.
Artigo 92 – Em todas as competições da Etapa III serão utilizadas petecas
de pena de nylon, e na competição da Etapa IV serão utilizadas petecas aprovadas pela
BWF.
Artigo 93 – Na Etapa IV os 04 (quatro) primeiros colocados, em ambos
os sexos, de cada Seletiva Regional da Etapa III, competirão entre si, e os 02 (dois) primeiros colocados terão o direito de ocupar vaga na Delegação do Estado de São Paulo
que disputará os Jogos Escolares da Juventude - Etapa Nacional, de responsabilidade
do Comitê Olímpico Brasileiro - COB. Para que o aluno seja oficialmente ratificado como
ocupante da vaga na delegação, deverá obrigatoriamente entregar aos responsáveis
pela competição da Etapa IV, imediatamente após a homologação do resultado final da
prova, toda a documentação exigida pelo COB no Regulamento Geral dos Jogos Escolares da Juventude para sua inscrição.
Parágrafo Único – Se a documentação apresentada não atender às exigências necessárias, o aluno será substituído pelo subsequente, e assim sucessivamente até que sejam atendidas todas as solicitações exigidas para o preenchimento da
vaga.
Artigo 94 - A Delegação do Estado será composta por 02 (dois) alunos por
sexo e mais 01 (um) professor.
Parágrafo Único - Para a definição da vaga de técnico da Delegação, fica
estabelecido que a mesma seja ocupada pelo professor que tiverem o maior número
de alunos vencedores na modalidade. Se houver mais de 01 (um) professor com o mesmo número de alunos vencedores, a escolha será de responsabilidade da Secretaria de
Esporte, Lazer e Juventude e da Federação de Desporto Escolar do Estado de São Paulo.
Artigo 95 – A coordenação e execução das competições da modalidade
serão de responsabilidade da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude e da
Federação de Desporto Escolar do Estado de São Paulo.
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XVII – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE BASQUETEBOL
Artigo 96 – As competições da modalidade serão regidas pelas regras
oficiais da Confederação Brasileira de Basquetebol, observadas as exceções previstas
neste Regulamento.
Artigo 97 – Serão realizadas competições na Etapa I em todas as categorias ambos os sexos, e na Etapa II apenas nas categorias Mirim e Infantil, ambos os
sexos.
Artigo 98 - Nas categorias Pré-Mirim e Mirim, cada equipe deverá ter,
obrigatoriamente, a presença de 08 (oito) alunos no início de cada partida.
Parágrafo Primeiro - Cada equipe deverá utilizar no mínimo 08 (oito) alunos ao longo dos 04 (quatro) quartos da partida, sendo que cada aluno poderá jogar
somente em 03 (três) quartos.
Parágrafo Segundo - O aluno, que não puder continuar jogando, devido à lesão, deverá ser legalmente substituído de acordo com o estipulado no
parágrafo anterior. Se isto não for possível, a equipe terá o direito de fazer uma
substituição EXCEPCIONAL, além dos limites da Regra. Uma substituição excepcional significa que qualquer aluno que não está na quadra na hora da lesão pode
substituir o aluno lesionado na partida. O aluno lesionado substituído não está
autorizado a retornar à partida.
Parágrafo Terceiro - Uma substituição excepcional não pode ser contada,
em nenhuma hipótese, como uma substituição regular e deverá sempre ser autorizada
pela mesa de controle.
Parágrafo Quarto - O aluno deverá, obrigatoriamente, comunicar a mesa
de controle da partida quando for participar do quarto pela primeira vez.
Parágrafo Quinto - Na categoria Pré-Mirim será obrigatório, em todas as
fases e durante toda a partida, que as equipes utilizem apenas o sistema de defesa
individual.
Artigo 99 - Para as categorias Pré-Mirim e Mirim as partidas terão a duração regulamentar de 32 (trinta e dois) minutos, divididos em 04 (quatro) quartos de
08 (oito) minutos cronometrados.
O intervalo entre os quartos será de 01 (um) minuto e entre o 2º e 3º
quartos será de 05 (cinco) minutos.
Artigo 100 - Para as categorias Infantil e Juvenil não haverá exceções às
regras da modalidade:
Parágrafo Primeiro - As partidas terão a duração de 40 (quarenta) minutos, divididos em 04 (quatro) quartos de 10 (dez) minutos. O intervalo entre os quartos
será de 01 (um) minuto e entre os 2º e 3º quartos será de 05 (cinco) minutos;
Parágrafo Segundo - Cada equipe terá direito a 05 (cinco) pedidos de
tempos, sendo 02 (dois) no 1º período (1º e 2º quartos) e 03 (três) no 2º período (3º
e 4º quartos).
Artigo 101 - Os uniformes deverão ser numerados, nas camisas, de 04
(quatro) a 99 (noventa e nove) - frente e costas:
Parágrafo Primeiro - Na fase Inter-Regional da Etapa III será obrigatório,
conter em todos os uniformes o nome da Unidade Escolar e do Município ao qual ela
pertence, com a sigla do estado (SP);
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Parágrafo Segundo - Não será permitido, sob quaisquer hipóteses, o uso
de pincéis, canetas, fitas adesivas e outros.
Artigo 102 - A tabela a ser utilizada será oficial em todas as categorias.
Artigo 103 - A bola a ser usada será:
* Na categoria Pré-Mirim = Bola Mirim;
* Nas categorias Mirim Masc./Fem., Infantil e Juvenil Fem.=Bola Mirim;
* Nas categorias Infantil e Juvenil Masc.= Bola Oficial.
Artigo 104 - Para efeito de classificação, em qualquer das  fases, serão
adotados os seguintes critérios:
1 – PONTUAÇÃO
Vitória = 02 (dois) pontos - Derrota = 01 (um) ponto - Ausência = 0 (zero)
ponto.
2 – DESEMPATE
Entre as equipes empatadas, os critérios adotados serão:
2.1 - Entre 02 (duas) Unidades Escolares será decidido pelo confronto
direto já realizado entre elas;
2.2 - Entre 03 (três) ou mais Unidades Escolares, a decisão será pelo sistema de saldo de pontos nas partidas realizadas entre elas;
a - Persistindo o empate entre algumas dessas Unidades Escolares, classificar-se-á aquela, entre as empatadas, que obtiver o maior número de pontos nas
partidas realizadas entre elas;
b - Persistindo ainda o empate entre algumas dessas Unidades Escolares,
verificar-se-á o melhor saldo de pontos das referidas Unidades empatadas em toda a
fase que se deu o empate;
c - Persistindo ainda o empate entre algumas dessas Unidades Escolares,
a decisão será por sorteio.
Artigo 105 – Na Etapa IV, fase Inter Etapas, as equipes campeãs nas categorias Mirim e Infantil, em ambos os sexos, da Etapa I e da Etapa II, poderão competir
entre si, e a equipe vencedora terá o direito de ocupar vaga na Delegação do Estado
de São Paulo que disputará os Jogos Escolares da Juventude – Etapa Nacional, de responsabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro - COB. Para que a Unidade Escolar seja
oficialmente ratificada como ocupante da vaga na delegação, deverá obrigatoriamente
entregar aos responsáveis pela competição da Etapa IV, imediatamente após a homologação do resultado final da partida, toda a documentação exigida pelo COB no Regulamento Geral dos Jogos Escolares da Juventude para sua inscrição.
Parágrafo Único – Se a documentação apresentada não atender às exigências necessárias, a Unidade Escolar será substituída pela subsequente, e assim sucessivamente até que sejam atendidas todas as solicitações exigidas para o preenchimento da vaga.
Artigo 106 - A Delegação do Estado na modalidade Basquetebol será
composta por 10 (dez) alunos por sexo e mais 01 (um) professor para cada sexo, em
cada categoria.
Artigo 107 – A coordenação e execução das competições da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado da Educação e de Esporte, Lazer e
Juventude, além da Federação de Desporto Escolar do Estado de São Paulo.
338

11852 miolo.indd 338

9/4/2014 21:35:11

XVIII – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE BOCHA PARALÍMPICA
Artigo 108 - As competições da modalidade serão realizadas de acordo
com as regras da 10ª edição do manual da CPISRA, observadas as exceções previstas
nesse regulamento.
Artigo 109 - A modalidade é especifica para alunos com paralisia cerebral
severa e/ou alunos com tetraplegia.
Parágrafo Primeiro – O aluno para ser legível deverá seguir a classificação
da CPISRA para modalidade de Bocha, nas classes BC1, BC2, BC3 e BC4.
Parágrafo Segundo – Haverá classificação funcional no dia e local das
competições.
Parágrafo Terceiro – As inscrições da modalidade deverão ser realizadas
através do link https://pt.surveymonkey.com/s/JEESP-PARALIMPIADASESCOLARES2013
no período de 25 de março a 19 de abril.
gorias:

de inscritos.

Artigo 110 – A competição obedecerá as seguintes faixas etárias e catec) Categoria A: de 12 a 16 anos (nascidos a partir de 1997 a 2001);
d) Categoria B: de 17 a 20 anos (nascidos a partir de 1993 a 1996).
Parágrafo Único – Não haverá disputa por sexo.
Artigo 111 – O formato das disputas será definido conforme o número

Artigo 112 - A cadeira de rodas deverá ter altura máxima de 66 cm (incluindo a almofada).
Artigo 113 - As calhas ou rampas devem caber dentro da área (Box) de
2,5 x 1,0 m, não podendo ter nenhum dispositivo ou mecanismo de propulsão e/ou
freio.
Artigo 114 – A competição acontecerá em Seletiva Única e será realizada
apenas na Etapa III, e obedecerá ao seguinte formato:
* Categoria A – 06/07 – Mogi das Cruzes;
* Categoria B – 07/07 – Mogi das Cruzes;
Parágrafo Único – Serão classificados para representar o Estado de São
Paulo nas Paralimpíadas Escolares 2013 – Etapa Nacional, 06 (seis) alunos de cada categoria.
Artigo 115 – A coordenação e execução das competições da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado de Esporte, Lazer e Juventude e
dos Direitos de Pessoa com Deficiência, além da Federação de Desporto Escolar do
Estado de São Paulo.
XIX – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE CICLISMO
Artigo 116 - As competições da modalidade serão regidas pelas regras
oficiais da Confederação Brasileira de Ciclismo - CBC, observadas as exceções previstas
neste Regulamento.
Artigo 117 – Serão realizadas competições na Etapa III, nas categorias
Pré-Mirim, Mirim e Infantil em ambos os sexos.
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Feminino.
nino.

no.

Artigo 118 – As provas previstas são as seguintes:
CATEGORIA PRÉ-MIRIM
1 – Estrada individual em circuito (até 20 minutos + 1 volta) Masculino e
CATEGORIA MIRIM
1 – 500 metros contra o relógio com partida parada Masculino e Femi2 – Estrada individual em circuito (35 minutos + 2 voltas) Masculino.
3 – Estrada Individual em circuito (20 minutos + 1 volta) Feminino.
CATEGORIA INFANTIL
1 - 500 metros contra o relógio com partida parada Masculino e Femini2 - Estrada individual em circuito (50 minutos + 2 voltas) Masculino.
3 – Estrada Individual em circuito (35 minutos + 1 volta) Feminino.

Artigo 119 - Será permitido qualquer tipo de bicicleta, e não será autorizado nenhum aparato tecnológico como, guidão clipe e rodas lenticulares (somente
rodas raiadas).
Parágrafo Primeiro – A transmissão para a categoria Mirim estará limitada em 6,22 metros, e para a categoria Infantil 7,93 metros.
Parágrafo Segundo - Haverá controle e aferição de transmissão em todas
as provas por categoria e sexo.
Artigo 120 – As competições para todas as categorias em ambos os sexos,
se realizará no seguinte formato:
* 1ª Seletiva Regional – 24/04 – Pereira Barreto;
* 2ª Seletiva Regional – 08/05 – Guaiçara;
* 3ª Seletiva Regional – 15/05 – Ribeirão Preto;
* 4ª Seletiva Regional – 22/05 – Araraquara;
* 5ª Seletiva Regional – 12/06 – Votorantim;
* 6ª Seletiva Regional – 19/06 – Jundiaí;
* 7ª Seletiva Regional – 26/06 – Guarujá;
* Seletiva Estadual Mirim – 10 e 11/08 – São Paulo;
* Seletiva Estadual Infantil – 28 e 29/09 – São Paulo;
Artigo 121 – Os 05 (cinco) primeiros colocados por prova, categoria e
sexo, de cada Seletiva Regional estarão classificados para a Etapa IV.
Artigo 122 - Cada aluno poderá participar das 02 (duas) provas previstas.
Artigo 123 – O aluno deverá comparecer ao local de competição com
antecedência e devidamente uniformizado. Para ter condição de participação, antes do
início de cada prova, deverá apresentar um dos documentos exigidos no art. 10.
Parágrafo Único - Todos os alunos deverão assinar um termo de responsabilidade por seus atos durante o decorrer da prova. Sem este compromisso fica impedida a participação no evento.
Artigo 124 - A Coordenação da Prova será composta por um Diretor Geral, um Coordenador da Federação de origem e um Colégio de Comissários. O Presidente do Colégio de Comissários designará entre seus membros aqueles que atuarão como
cronometristas, comissários adjuntos e júri de apelação.
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Parágrafo Único - O Colégio de Comissários, logo após o término de cada
prova e, de acordo com as súmulas e anotações dos Comissários Adjuntos, homologará
os resultados e classificações finais.
Artigo 125 - A ordem de saída de cada etapa será estabelecida pela Direção Geral da prova no local da mesma.
Artigo 126 - A confirmação de inscrição será sempre 60 (sessenta) minutos antes do horário previsto para a largada.
Parágrafo Primeiro - Os alunos para competirem deverão estar uniformizados adequadamente, com o nome da Unidade Escolar que representam, obedecendo às regras da CBC e o Regulamento Geral. O uso do capacete será obrigatório.
Parágrafo Segundo - Não será permitido, sob quaisquer hipóteses o uso
de pincéis, canetas, fitas adesivas e outros.
Artigo 127 - A prova dos 500 metros é uma prova contra o relógio individual com partida parada.
Parágrafo Primeiro - A ordem de partida será estabelecida pelos comissários, através de sorteio.
Parágrafo Segundo - A prova será corrida em final direta.
Parágrafo Terceiro - Em caso de igualdade entre os 03 (três) melhores
tempos, uma medalha idêntica será atribuída a cada corredor.
Parágrafo Quarto - Todos os alunos devem efetuar a sua tentativa na
mesma ocasião. Caso a prova não possa terminar, por exemplo, devido a condições
atmosféricas, todos os alunos deverão voltar a correr na ocasião seguinte e não serão
levados em conta os tempos realizados anteriormente.
Parágrafo Quinto - A prova será realizada em um terreno com altimetria
plana.
Parágrafo Sexto - Na partida, cada aluno é mantido no lugar de saída e
seguro por um comissário.
Parágrafo Sétimo - As partidas serão efetuadas igualmente a uma prova
de contra o relógio em estrada, e o cronometro será acionado ao mover da roda dianteira.
Parágrafo Oitavo - A partida é feita a cada 01 (um) minuto de intervalo
entre os alunos.
Parágrafo Nono - Em caso de falsa partida, o aluno efetuará uma nova
partida imediatamente.
Parágrafo Décimo - Em caso de acidente o aluno acidentado fará uma
nova partida depois de um repouso de 15 (quinze) minutos.
Parágrafo Décimo Primeiro – Um aluno não poderá efetuar mais do que
02 (duas) partidas falsas.
Parágrafo Décimo Segundo - Será declarado vencedor o aluno que realizar o percurso em menor tempo. As classificações subsequentes obedecerão, em
ordem crescente, aos tempos obtidos.
Artigo 128 – A prova de estrada é uma corrida em circuito, em uma distância e tempo determinados.
Parágrafo Primeiro - A prova será realizada em um circuito fechado, tendo como vencedor o aluno que cruzar a linha de chegada, na última volta, em primeiro
lugar.
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Parágrafo Segundo - Antes da partida, todos os alunos serão alinhados
com um dos pés no chão.
Parágrafo Terceiro - Os alunos retardatários, alcançados pelos ponteiros
ou pelotão majoritário, serão imediatamente retirados da prova pela arbitragem, constando na classificação final como “DNF”.
Parágrafo Quarto - A última volta será indicada por sino ou apito.
Parágrafo Quinto - O aluno envolvido em um acidente pode voltar à prova, desde que não seja alcançado pelo pelotão majoritário, perdendo volta.
Parágrafo Sexto - A corrida pode ser interrompida em caso de queda da
maioria dos alunos ou por problemas climáticos.
Os comissários decidirão se a prova será retomada, a partir do ponto em
que foi interrompida, ou será realizada uma nova largada, cumprindo-se a distância
total.
Artigo 129 - Não haverá acompanhamento, ou apoio com veículos, em
nenhuma das provas.
Parágrafo Primeiro - Na prova de Estrada em Circuito o apoio mecânico e
abastecimento se dará em locais pré-determinados pelo Árbitro Chefe.
Parágrafo Segundo - O aluno que receber apoio mecânico ou abastecimento das equipes em locais não autorizados, será desclassificado da prova.
Artigo 130 – Na Etapa IV os alunos classificados entre os 05 (cinco) primeiros colocados nas categorias Mirim e Infantil por prova e sexo, de cada Seletiva
Regional da Etapa III, competirão entre si, ficando o vencedor da prova de resistência e
o vencedor da prova de 500 metros o direito de ocupar vaga na Delegação do Estado de
São Paulo que disputará os Jogos Escolares da Juventude - Etapa Nacional, de responsabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro - COB. No caso de um mesmo aluno vencer as
02 (duas) provas, o segundo colocado da prova de 500 metros ocupará a vaga restante
na Delegação. Para que o aluno seja oficialmente ratificado como ocupante da vaga
na delegação, deverá obrigatoriamente entregar aos responsáveis pela competição da
Etapa IV, imediatamente após a homologação do resultado final da prova, toda a documentação exigida pelo COB no Regulamento Geral dos Jogos Escolares da Juventude
para sua inscrição.
Parágrafo Único – Se a documentação apresentada não atender às exigências necessárias, o aluno será substituído pelo subsequente, e assim sucessivamente até que sejam atendidas todas as solicitações exigidas para o preenchimento da
vaga.
Artigo 131 - A Delegação do Estado será composta por 02 (dois) alunos
por sexo e mais 01 (um) professor, em cada categoria.
Parágrafo Único - Para a definição da vaga de técnico da Delegação, fica
estabelecido que a mesma seja ocupada pelo professor que tiver o maior número de
alunos vencedores na modalidade. Caso haja mais de 01 (um) professor com o mesmo
número de alunos vencedores, a escolha será de responsabilidade da Secretaria de
Esporte, Lazer e Juventude e da Federação Paulista de Ciclismo.
Artigo 132 – A coordenação e execução das competições da modalidade
serão de responsabilidade da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude e da
Federação Paulista de Ciclismo.

342

11852 miolo.indd 342

9/4/2014 21:35:11

XX – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE FUTEBOL DE CINCO PARALÍMPICO
Artigo 133 – As competições da modalidade serão regidas pelas regras
oficiais da International Blind Sport Federation - IBSA, observadas as exceções previstas
nesse regulamento.
Artigo 134 - A modalidade é especifica para alunos com Deficiência Visual (cegos – B1).

masculino.

Artigo 135 – A modalidade obedecerá a seguinte faixa etária e categoria:
a) Categoria Única: de 14 a 19 anos (nascidos a partir de 1994 a 1999);
Parágrafo Primeiro – A modalidade é disputada apenas para o gênero

Parágrafo Segundo – As inscrições da modalidade deverá ser realizada
através do link https://pt.surveymonkey.com/s/JEESP-PARALIMPIADASESCOLARES2013
no período de 25 de março a 19 de abril.
Artigo 136 – A Seletiva será em formato de treinos em 03 (três) fases
distintas realizadas na Etapa III, e obedecerão ao seguinte formato:
* 1ª Fase – 15/06 – São Bernardo do Campo;
* 2ª Fase – 03/08 – São Bernardo do Campo;
* 3ª Fase – 04/08 – São Bernardo do Campo.
Parágrafo Primeiro – Serão selecionados, conforme as regras das Paralimpíadas Escolares 2013 – Etapa Nacional, 08 (oito) alunos, sendo 06 (seis) alunos de
linha (classificados como B1) e 02 (dois) alunos goleiros, com visão sem comprometimento.
Parágrafo Segundo – A definição dos alunos que irão representar o Estado de São Paulo nas Paralimpíadas Escolares 2013 – Etapa Nacional, ficará a cargo do
técnico da Delegação Paulista.
Artigo 137 – A coordenação e execução dos treinamentos da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado de Esporte, Lazer e Juventude e
dos Direitos de Pessoa com Deficiência, além da Federação de Desporto Escolar do
Estado de São Paulo.
XXI – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE FUTEBOL DE SETE PARALÍMPICO
Artigo 138 – As competições da modalidade serão regidas pelas regras
oficiais de acordo o Manual da CPISRA (2009 –2012), observadas as exceções previstas
nesse regulamento.
Leve (PCs).

masculino.

Artigo 139 - A modalidade é especifica para alunos com Paralisia Cerebral
Artigo 140 – A modalidade obedecerá a seguinte faixa etária e categoria:
a) Categoria Única: de 15 a 20 anos (nascidos a partir de 1993 a 1998);
Parágrafo Primeiro – A modalidade é disputada apenas para o gênero

Parágrafo Segundo – As inscrições da modalidade deverá ser realizada
através do link https://pt.surveymonkey.com/s/JEESP-PARALIMPIADASESCOLARES2013
no período de 25 de março a 19 de abril.
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Artigo 141 – A Seletiva será em formato de treinos que serão realizados
apenas na Etapa III, e obedecerão ao seguinte formato:
* 1º Treino – 22/06 – São Paulo;
* 2º Treino – 23/06 – São Paulo.
Parágrafo Primeiro – Serão selecionados, conforme as regras das Paralimpíadas Escolares 2013 – Etapa Nacional, 12 (doze) alunos.
Parágrafo Segundo – A definição dos alunos que irão representar o Estado de São Paulo nas Paralimpíadas Escolares 2013 – Etapa Nacional, ficará a cargo do
técnico.
Artigo 142 – A coordenação e execução dos treinamentos da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado de Esporte, Lazer e Juventude e
dos Direitos de Pessoa com Deficiência, além da Federação de Desporto Escolar do
Estado de São Paulo.
XXII – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE FUTSAL
Artigo 143 - As competições da modalidade serão regidas pelas regras
oficiais da Confederação Brasileira de Futsal - CBFS, observadas as exceções previstas
neste regulamento.
Artigo 144 – Serão realizadas competições na Etapa I em todas as categorias em ambos os sexos, e na Etapa II apenas nas categorias Mirim e Infantil em ambos
os sexos.
Artigo 145 - Nas categorias Pré Mirim e Mirim, cada equipe deverá ter,
obrigatoriamente, a presença de 08 (oito) alunos no início de cada partida.
Parágrafo Primeiro - Cada equipe deverá utilizar no mínimo 08 (oito) alunos ao longo dos 04 (quatro) quartos da partida, sendo que cada aluno poderá jogar
somente em 03 (três) quartos.
Parágrafo Segundo - O aluno, que não puder continuar jogando, devido
à lesão, deverá ser legalmente substituído de acordo com o previsto no parágrafo
anterior. Se isto não for possível, a equipe terá o direito de fazer uma substituição
EXCEPCIONAL, além dos limites da Regra. Uma substituição excepcional significa que
qualquer aluno que não está na quadra na hora da lesão pode substituir o aluno
lesionado na partida. O aluno lesionado substituído não está autorizado a retornar
à partida.
Parágrafo Terceiro - Uma substituição excepcional não pode ser contada,
em nenhuma hipótese, como uma substituição regular e deverá sempre ser autorizada
pela mesa de controle.
Parágrafo Quarto - O aluno deverá, obrigatoriamente, comunicar à mesa
de controle da partida quando for participar do quarto pela primeira vez.
Parágrafo Quinto - Na categoria Pré-Mirim será obrigatório, em todas as
fases e durante toda a partida, que as equipes utilizem apenas o sistema de defesa
individual;
Parágrafo Sexto - Todas as substituições deverão ser autorizadas pela
mesa de controle.
Artigo 146 - Para as categorias Pré-Mirim e Mirim as partidas terão a
duração regulamentar de 32 (trinta e dois) minutos, divididos em 04 (quatro) quartos
de 08 (oito) minutos cronometrados.
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O intervalo entre os quartos será de 01 (um) minuto e entre o 1º e 2º
períodos será de 05 (cinco) minutos:
Parágrafo Primeiro - Cada equipe terá direito a 01 (um) pedido de tempo
em cada quarto;
Parágrafo Segundo - O reinício da partida entre os quartos será no meio
da quadra com posse de bola alternada em cada período. {(A-B / B-A) ou (B-A / A-B)}.
Artigo 147 - Na categoria Pré-Mirim, a execução do arremesso de meta
deverá ser feita exclusivamente pelo goleiro e com o uso das mãos, não podendo ultrapassar a linha divisória do meio da quadra sem que toque no solo ou em qualquer
atleta em sua meia quadra, ou ainda que atleta adversário entre de posse da mesma;
Parágrafo Primeiro - Em caso de irregularidade na execução do arremesso de meta, a equipe será punida com a cobrança de um tiro livre indireto, a favor da
equipe adversária, com a bola sendo posicionada na divisória do meio de quadra onde
a mesma ultrapassou;
Parágrafo Segundo - Se o goleiro, ao receber a bola dentro de sua área
de meta, de atleta de sua equipe ou de adversário, retiver a mesma com as mãos ou
espalmá-la, ou ainda amortecê-la com qualquer parte do corpo, ao repô-la em jogo,
arremessando-a com as mãos ou movimentando-a com os pés, não poderá ultrapassar
a linha divisória do meio da quadra sem antes tocar no solo (excetuando-se sua área
de meta) ou em qualquer atleta colocado na sua própria meia quadra, salvo se, ao ultrapassar a linha divisória do meio da quadra, a bola ficar de posse de atleta da equipe
adversária. Se a bola for arremessada com as mãos ou movimentada com os pés de
forma irregular, a equipe será punida com a cobrança de um tiro livre indireto, a favor
da equipe adversária, com a bola sendo colocada na divisória do meio da quadra onde
a mesma ultrapassou;
Artigo 148 - Para as categorias Infantil e Juvenil não haverá exceções às
regras da modalidade:
Parágrafo Primeiro - As partidas terão a duração regulamentar de 40
(quarenta) minutos, divididos em 02 (dois) períodos de 20 (vinte) minutos;
Parágrafo Segundo - O intervalo entre o 1º e 2º períodos será de 05 (cinco) minutos.
Artigo 149 - O uso da caneleira será obrigatório em todas as fases.
Artigo 150 - Os uniformes deverão ser numerados, obrigatoriamente nas
camisas, frente e costas. Caso haja numeração nos calções, a mesma deverá, obrigatoriamente, ser igual à numeração da camisa.
Parágrafo Primeiro - Na fase Inter-Regional da Etapa III será obrigatório,
conter em todos os uniformes o nome da Unidade Escolar e do Município ao qual ela
pertence, com a sigla do estado (SP);
Parágrafo Segundo - Não será permitido, sob quaisquer hipóteses, o uso
de pincéis, canetas, fitas adesivas e outros.

fantil;

Artigo 151 - A bola a ser usada será:
* Nas categorias Pré-Mirim Masc./Fem. e Mirim Masc./ Fem. = Bola In* Nas categorias Infantil e Juvenil Fem. = Bola Infantil;
* Nas categorias Infantil e Juvenil Masc. = Bola Oficial.
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Artigo 152 - Para efeito de classificação, em qualquer das fases, serão
adotados os seguintes critérios:
1 – PONTUAÇÃO
Vitória = 03 (três) pontos;
Empate =02 (dois) pontos;
Derrota = 01 (um) ponto
Ausência = 0 (zero) ponto;
2 – DESEMPATE
Entre as equipes empatadas, os critérios adotados serão:
2.1 - Entre 02 (duas) Unidades Escolares, será decidido pelo confronto
direto já realizado entre elas;
a - Persistindo o empate entre duas dessas Unidades Escolares, será classificada a equipe que obtiver o maior número de vitórias nas partidas realizadas pelas
empatadas na Fase em que houve o empate;
b - Persistindo ainda o empate entre duas dessas Unidades Escolares,
será classificada a equipe que obtiver o maior saldo de gols nas partidas realizadas
pelas empatadas na Fase em que houve o empate;
c - Persistindo ainda o empate entre duas Unidades Escolares verificar-se-á aquela, entre as empatadas, que obtiver o maior número de gols na Fase em que
houve o empate;
d - Persistindo ainda o empate entre essas duas Unidades Escolares, a
decisão será por sorteio.
2.2 - Entre 03 (três) ou mais Unidades Escolares, a decisão primeira será
pelo número de vitórias nas partidas realizadas entre elas na Fase em que houve o
empate:
a - Persistindo o empate entre algumas dessas Unidades Escolares, classificar-se-á aquela, entre as empatadas, que obtiver o maior saldo de gols nas partidas
realizadas entre elas, na Fase em que houve o empate;
b - Persistindo ainda o empate entre algumas dessas Unidades Escolares
verificar-se-á aquela, entre as empatadas, que obtiver o maior número de gols entre
elas, em toda a Fase que houve o empate;
c - Persistindo ainda o empate entre algumas dessas Unidades Escolares,
a decisão será por sorteio.
Artigo 153 - Caso haja a necessidade de apurar um vencedor, os critérios
adotados serão os seguintes:
a - Prorrogação de 10 (dez) minutos, divididos em 02 (dois) períodos de
05 (cinco) minutos, sem intervalo;
b - Persistindo o empate na prorrogação, será cobrada uma série de 05
(cinco) penalidades máximas, alternadamente, sendo obrigatória a troca de alunos,
vencendo a equipe que marcar o maior número de gols;
c - Persistindo, ainda, o empate será cobrado tantas penalidades máximas quantas forem necessárias, alternadamente, sendo obrigatória a troca de alunos,
vencendo a equipe que conseguir a primeira vantagem.
Artigo 154 – Na Etapa IV, fase Inter Etapas, as equipes campeãs nas categorias Mirim e Infantil, em ambos os sexos, da Etapa I e da Etapa II, poderão competir
entre si, e a equipe vencedora terá o direito de ocupar vaga na Delegação do Estado
de São Paulo que disputará os Jogos Escolares da Juventude – Etapa Nacional, de responsabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro - COB. Para que a Unidade Escolar seja
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oficialmente ratificada como ocupante da vaga na delegação, deverá obrigatoriamente
entregar aos responsáveis pela competição da Etapa IV, imediatamente após a homologação do resultado final da partida, toda a documentação exigida pelo COB no Regulamento Geral dos Jogos Escolares da Juventude para sua inscrição.
Parágrafo Único – Se a documentação apresentada não atender às exigências necessárias, a Unidade Escolar será substituída pela subsequente, e assim sucessivamente até que sejam atendidas todas as solicitações exigidas para o preenchimento da vaga.
Artigo 155 - A Delegação do Estado na modalidade será composta por
10 (dez) alunos por sexo e mais 01 (um) professor para cada sexo, em cada categoria.
Artigo 156 – A coordenação e execução das competições da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado da Educação e de Esporte, Lazer e
Juventude, além da Federação de Desporto Escolar do Estado de São Paulo.
XXIII – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE GINÁSTICA RÍTMICA
Artigo 157 - As competições de Ginástica Rítmica serão regidas pelas
regras oficiais da Federação Internacional de Ginástica - FIG, reconhecidas pela Confederação Brasileira de Ginástica - CBG, observadas as exceções previstas neste Regulamento.
Artigo 158 – Serão realizadas competições na Etapa III, nas categorias
Mirim e Infantil apenas para o sexo feminino.
Artigo 159 - A competição é aberta à participação de alunas sem graduação mínima estabelecida.
Artigo 160 – O período de realização da modalidade obedecerá ao seguinte formato:
* 1ª Seletiva Regional – 10/05 – Pindamonhangaba;
* 2ª Seletiva Regional – 24/05 – Santos;
* 3ª Seletiva Regional – 14/06 – São Caetano;
* Seletiva Estadual Mirim e Infantil– 10 e 11/08 – Lindóia;
Parágrafo Único – Classificam-se para a Etapa IV, as 05 (cinco) alunas
primeiras colocadas em cada uma das Seletivas Regionais da Etapa III em ambas as
categorias.
Artigo 161 - O Congresso Técnico com os representantes das Unidades
Escolares participantes tratará exclusivamente de assuntos ligados à competição.
Parágrafo Primeiro - O Congresso Técnico será realizado às 09hs00, no local da competição, com presença obrigatória de um representante da Unidade Escolar,
onde serão entregues as fichas de Dificuldade 04 (quatro) vias;
Parágrafo Segundo - O inicio da competição será a após o Congresso Técnico;
Parágrafo Terceiro - Será permitida a permanência das professoras e das
alunas, devidamente inscritas, na área de competição.
Artigo 162 - Provas Individuais da categoria Mirim:
Parágrafo Primeiro - Primeiro exercício: Aparelho Maças - o material
pode ser de plástico ou borracha com 150g cada de 40 a 50 cm de comprimento.
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Parágrafo Segundo - Segundo exercício: Aparelho Fita – Fita confeccionada em material de cetim ou semelhante, com comprimento mínimo de 05 (cinco)
metros, de 04 (quatro) a 06 (seis) centímetros de largura, peso de 35 (trinta e cinco)
gramas.
Estilete com 01 (um) centímetro de diâmetro e 50 (cinquenta) a 60 (sessenta) centímetros de comprimento, confeccionado de material plástico, bambu ou
fibra de vidro.
Artigo 163 - O tempo regulamentar para cada exercício será de 01 (um)
minuto e 15 (quinze) segundos a 01 (um) minuto e 30 (trinta) segundos.
Parágrafo Único - A música com palavras é proibida.
Artigo 164 - Exigências para os exercícios – Aparelhos MAÇAS E FITA.
DIFICULDADE - Valor máximo 06 (seis) pontos.
a) Numero de dificuldades corporais: mínimo de 04 (quatro) e máximo
de 07 (sete) pontos.
b) Valor máximo da dificuldade = 0,40 pontos.
c) Mínimo de 01 (um) passo de dança (08 [oito] segundos para cada passo de dança) valor 0,30 pontos.
Os passos de Dança podem ser de dança de salão, folclore, dança moderna, entre outros, mostrando diferentes padrões rítmicos com o aparelho em movimento durante toda a combinação e executada:
- durante um mínimo de 8 segundos.
- é possível executar dificuldades corporais ou elementos pré-acrobáticos durante os passos de dança.
- transmitindo o caráter e a resposta emocional da musica através dos
movimentos do corpo e do aparelho.
- com deslocamento parcial ou completo.
-coordenados com os grupos fundamentais e outros grupos técnicos do
aparelho – o mínimo exigido é de um grupo fundamental do aparelho.
- sem grandes lançamentos.
d) Máximo de 02 (dois) elementos dinâmicos com rotação (DER) - RISCOS.
O DER consiste de um grande lançamento do aparelho e de:
- mínimo de 02 (duas) rotações do corpo ao redor de qualquer eixo durante o lançamento ou voo do aparelho.
- uma perda do controle visual do aparelho.
- com ou sem passagem pelo solo.
- uma recuperação do aparelho durante ou ao final da(s) rotação(s).
- O valor do DER depende do tipo de lançamento, numero de rotações,
tipo de recuperação e critérios adicionais (ver no código de pontuação).
e) Maestria valor 0,20 pontos.
A maestria consiste de uma combinação de elementos do aparelho e é
valido somente quando executado sem nenhuma penalidade na execução.
Na ficha oficial de dificuldade a Maestria é identificada pela letra M + a
base do aparelho (critérios).
A maestria consiste de 03 (três) componentes (ver as bases e os critérios
no código de pontuação da FIG):
- 01 (uma) base + 02 (dois) critérios.
- 02 (duas) bases + 01 (um) critério.
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f) Na distribuição dos 03 (três) Grupos Corporais a dificuldade deve ser
representada 01 (uma) vez cada (salto, equilíbrio e rotação).
g) Obrigatório no mínimo 01 (um) pivô na ½ ponta, como dificuldade a
mais.
Penalidade:
- 0,50 por cada dificuldade a mais ou a menos de cada grupo corporal.
- 0,30 por ausência do pivô obrigatório ou de uma dificuldade do grupo
corporal.
h) Só pode haver uma dificuldade em tour lent.
* Os elementos com maestria, para serem válidos, devem ser realizados
sem faltas técnicas do aparelho.
EXECUÇÃO (E):
Faltas Artísticas e Faltas Técnicas.
Pontuação = 10 (dez) pontos no máximo, conforme o Código Internacional de Pontuação.
CÁLCULO DA NOTA FINAL:
Somatório da nota de D + E = 16 (dezesseis) pontos no máximo.
Artigo 165 - No caso de empate será classificada a ginasta que obtiver a
maior nota no somatório das notas obtidas pela Banca de Execução.
Artigo 166 - Provas Individuais da Categoria Infantil:
Parágrafo Primeiro - Primeiro exercício - Aparelho ARCO (peso mínimo
300g [material sintético ou madeira] 80 a 90 centímetros de diâmetro).
Parágrafo Segundo - Segundo exercício – Aparelho BOLA peso mínimo
400g (material sintético ou borracha), 18 (dezoito) a 20 (vinte) centímetros de diâmetro.
Parágrafo Terceiro - Terceiro exercício - Aparelho FITA – Fita confeccionada em material de cetim ou semelhante, com comprimento mínimo de 05 (cinco)
metros, de 04 (quatro) a 06 (seis) centímetros de largura, peso de 35 (trinta e cinco)
gramas.
Estilete com 01 (um) centímetro de diâmetro e 50 (cinquenta) a 60 (sessenta) centímetros de comprimento, confeccionado de material plástico, bambu ou
fibra de vidro.
Artigo 167 - O tempo regulamentar para cada exercício será de 01 (um)
minuto e 15 (quinze) segundos a 01 (um) minuto e 30 (trinta) segundos.
Parágrafo Único - A música com palavras é proibida.
FITA.
pontos.

Artigo 168 - Exigências para os exercícios – Aparelhos BOLA, MAÇAS e
DIFICULDADE - Valor máximo 07 (sete) pontos.
a) Dificuldades corporais: mínimo de 06 (seis) e máximo de 09 (nove)

b) Valor máximo da dificuldade = 0,40 pontos.
c) Mínimo de 01 (um) passo de dança, valor 0,30 pontos.
(08 [oito] segundos para cada passo de dança) valor 0,30 pontos.
Os passos de Dança podem ser de dança de salão, folclore, dança moderna, entre outras, mostrando diferentes padrões rítmicos com o aparelho em movimento durante toda a combinação e executada:
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- durante um mínimo de 08 (oito) segundos.
- é possível executar dificuldades corporais ou elementos pré-acrobáticos durante os passos de dança.
- transmitindo o caráter e a resposta emocional da musica através dos
movimentos do corpo e do aparelho.
- com deslocamento parcial ou completo.
- coordenados com os grupos fundamentais e outros grupos técnicos do
aparelho – o mínimo exigido é de um grupo fundamental do aparelho.
- sem grandes lançamentos.
d) Máximo de 03 (três) elementos dinâmicos com rotação (DER) - RISCOS.
O DER consiste de um grande lançamento do aparelho e de:
- mínimo de 02 (duas) rotações do corpo ao redor de qualquer eixo durante o lançamento ou voo do aparelho.
- uma perda do controle visual do aparelho.
- com ou sem passagem pelo solo.
- uma recuperação do aparelho durante ou ao final da(s) rotação(s).
- O valor do DER depende do tipo de lançamento, número de rotações,
tipo de recuperação e critérios adicionais (ver no código de pontuação).
e) Maestria valor 0,20 pontos.
A maestria consiste de uma combinação de elementos do aparelho e é
valido somente quando executado sem nenhuma penalidade na execução.
Na ficha oficial de dificuldade a Maestria é identificada pela letra M + a
base do aparelho (critérios).
A maestria consiste de 03 (três) componentes (ver as bases e os critérios
no código de pontuação da FIG):
- 01 (uma) base + 02 (dois) critérios.
- 02 (duas) bases + 01 (um) critério.
f) Na distribuição dos 03 (três) Grupos Corporais a dificuldade deve ser
representada 01 (uma) vez cada (salto, equilíbrio e rotação).
g) Obrigatório no mínimo 01 (um) pivô na ½ ponta, como dificuldade a
mais.
Penalidade: 0,50 por cada dificuldade a mais ou a menos de cada grupo
corporal, e 0,30 por ausência do pivô obrigatório ou de uma dificuldade do grupo corporal.
h) Só pode haver uma dificuldade em tour lent.
Execução:
Faltas Artísticas e Faltas Técnicas.
Pontuação = 10 (dez) pontos no máximo, conforme o Código Internacional de Pontuação.
Calculo da Nota Final:
Somatório da nota de D + E = 17 (dezessete) pontos no máximo.
Artigo 169 - No caso de empate, será classificada a ginasta que obtiver
a maior nota no somatório das notas obtidas pela Banca de Execução, em ambas as
categorias.
Artigo 170 - A aluna, em ambas as categorias, deverá comparecer ao local de competição com antecedência e devidamente uniformizada. Para ter condição
de participação, antes do início de cada apresentação, a aluna deverá apresentar um
dos documentos exigidos no art. 10;
350

11852 miolo.indd 350

9/4/2014 21:35:12

Parágrafo Único - O aparelho e a malha de competição deverão ser aferidos pela Coordenação de Arbitragem.
Artigo 171 – Na Etapa IV as alunas classificadas por categoria, de cada
Seletiva Regional da Etapa III, competirão entre si, e as 04 (quatro) melhores na categoria Mirim e as 02 (duas) melhores da categoria Infantil, terão o direito de ocupar vaga
na Delegação do Estado de São Paulo que disputará os Jogos Escolares da Juventude
- Etapa Nacional, de responsabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro - COB. Para que a
aluna seja oficialmente ratificada como ocupante da vaga na delegação, deverá obrigatoriamente entregar aos responsáveis pela competição da Etapa IV, imediatamente
após a homologação do resultado final da competição, toda a documentação exigida
pelo COB no Regulamento Geral dos Jogos Escolares da Juventude para sua inscrição.
Parágrafo Único – Se a documentação apresentada não atender às exigências necessárias, a aluna será substituída pela subsequente, e assim sucessivamente
até que sejam atendidas todas as solicitações exigidas para o preenchimento da vaga.
Artigo 172 - A Delegação do Estado será composta por 04 (quatro) alunas
e 01 (uma) professora na categoria Mirim, e 02 (duas) alunas e 01 (uma) professora na
categoria Infantil.
Parágrafo Único - Para a definição da vaga de técnica da Delegação, fica
estabelecido que a mesma seja ocupada pela professora que tiver o maior número de
alunas vencedoras na modalidade. Caso haja mais de 01 (uma) professora com o mesmo número de alunas vencedoras, a escolha será de responsabilidade da Secretaria de
Esporte, Lazer e Juventude e da Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo.
Artigo 173 – A coordenação e execução das competições da modalidade
serão de responsabilidade da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude e da
Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo.
XXIV – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE GOALBALL PARALÍMPICO
Artigo 174 – As competições da modalidade serão regidas pelas regras
oficiais da International Blind Sport Federation - IBSA, observadas as exceções previstas
nesse regulamento.
Artigo 175 – A modalidade é especifica para alunos com deficiência visual e deverá atender as descrições funcionais da IBSA.

feminino.

Artigo 176 – A modalidade obedecerá a seguinte faixa etária e categoria:
a) Categoria Única: de 14 a 19 anos (nascidos a partir de 1994 a 1999);
Parágrafo Primeiro – A modalidade é disputada nos sexos masculino e

Parágrafo Segundo – As inscrições da modalidade deverá ser realizada
através do link https://pt.surveymonkey.com/s/JEESP-PARALIMPIADASESCOLARES2013
no período de 25 de março a 19 de abril.
Artigo 177 – A Seletiva será em formato de treinos que serão realizados
apenas na Etapa III, e obedecerão ao seguinte formato:
* 1º Treino – 29/06 – Campinas;
* 2º Treino – 30/06 – Campinas.
Parágrafo Primeiro – Serão selecionados, conforme as regras das Para351
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limpíadas Escolares 2013 – Etapa Nacional, 10 (dez) alunos, sendo 05 (cinco) de cada
sexo.
Parágrafo Segundo – A definição dos alunos que irão representar o Estado de São Paulo nas Paralimpíadas Escolares 2013 – Etapa Nacional, ficará a cargo do
técnico da Delegação Paulista.
Artigo 178 – A coordenação e execução dos treinamentos da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado de Esporte, Lazer e Juventude e
dos Direitos de Pessoa com Deficiência, além da Federação de Desporto Escolar do
Estado de São Paulo.
XXV – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE HANDEBOL
Artigo 179 – As competições da modalidade serão regidas pelas regras
oficiais da Confederação Brasileira de Handebol - CBH, observadas as exceções previstas neste Regulamento.
Artigo 180 – Serão realizadas competições na Etapa I em todas as categorias em ambos os sexos, e na Etapa II apenas nas categorias Mirim e Infantil em ambos
os sexos.
Artigo 181 - Nas categorias Pré-Mirim e Mirim, cada equipe deverá ter,
obrigatoriamente, a presença de 10 (dez) alunos no início de cada partida.
Parágrafo Primeiro - Cada equipe deverá utilizar no mínimo 10 (dez) alunos ao longo dos 04 (quatro) quartos da partida, sendo que cada aluno poderá jogar
somente em 03 (três) quartos.
Parágrafo Segundo - O aluno que não puder continuar jogando, devido à
lesão, deverá ser legalmente substituído de acordo com o previsto no parágrafo anterior. Se isto não for possível, a equipe terá o direito de fazer uma substituição EXCEPCIONAL, além dos limites da regra. Uma substituição excepcional significa que qualquer
aluno que não está na quadra na hora da lesão pode substituir o aluno lesionado na
partida. O aluno lesionado substituído não está autorizado a retornar à partida.
Parágrafo Terceiro - Uma substituição excepcional não pode ser contada,
em nenhuma hipótese, como uma substituição regular e deverá sempre ser autorizada
pela mesa de controle.
Parágrafo Quarto - O aluno deverá, obrigatoriamente, comunicar à mesa
de controle da partida quando for participar do quarto pela primeira vez.
Parágrafo Quinto - Na categoria Pré-mirim será obrigatório, em todas as
fases e durante toda a partida, que as equipes utilizem no 1º período apenas o sistema
de defesa individual e no 2º período o sistema de defesa 6x0.
Artigo 182 - Para as categorias Pré-Mirim e Mirim as partidas terão a
duração regulamentar de 32 (trinta e dois) minutos, divididos em 04 (quatro) quartos
de 08 (oito) minutos cronometrados.
O intervalo entre os quartos será de 01 (um) minuto e entre o 1º e 2º
períodos será de 05 (cinco) minutos:
Parágrafo Primeiro - Cada equipe terá direito a 01 (um) pedido de tempo
em cada quarto;
Parágrafo Segundo - O reinicio da partida entre os quartos, será no meio
da quadra com posse de bola alternada em cada período {(A - B / B - A) ou (B - A / A B)}.
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Artigo 183 - Para as categorias Infantil e Juvenil não haverá exceções às
regras da modalidade:
Parágrafo Primeiro - As partidas terão a duração de 40 (quarenta) minutos, divididos em 02 (dois) períodos de 20 (vinte) minutos, com intervalo de 05 (cinco)
minutos entre o 1º e 2º períodos;
Parágrafo Segundo - Cada equipe terá direito a 01 (um) pedido de tempo
em cada período, não sendo acumulativo.
Artigo 184 - Os uniformes deverão ser numerados, nas camisas, de 01
(um) a 20 (vinte) - frente e costas:
Parágrafo Primeiro - Na fase Inter-Regional da Etapa III será obrigatório,
conter em todos os uniformes o nome da Unidade Escolar e do Município ao qual ela
pertence, com a sigla do estado (SP);
Parágrafo Segundo - Não será permitido, sob quaisquer hipóteses, o uso
de pincéis, canetas, fitas adesivas e outros.
Artigo 185 - A bola a ser usada será:
* Nas categorias Pré-Mirim Masc./Fem. e Mirim Fem.: Bola Mirim;
* Nas categorias Mirim Masc., Infantil e Juvenil Fem.: Bola Feminina;
* Nas categorias Infantil e Juvenil Masc. = Bola Oficial.
Artigo 186 - Para efeito de classificação, em qualquer das fases, serão
adotados os seguintes critérios:
1 – PONTUAÇÃO
Vitória = 03 (três) pontos
Empate = 02 (dois) pontos
Derrota = 01 (um) ponto
Ausência = 0 (zero) ponto.
2 – DESEMPATE
Entre as equipes empatadas, os critérios adotados serão:
2.1 - Entre 02 (duas) Unidades Escolares, será decidido pelo confronto
direto já realizado entre elas;
a - Persistindo o empate entre duas dessas Unidades Escolares, será classificada a equipe que obtiver o maior número de vitórias nas partidas realizadas pelas
empatadas na Fase em que houve o empate;
b - Persistindo ainda o empate entre duas dessas Unidades Escolares,
será classificada a equipe que obtiver o maior saldo de gols nas partidas realizadas
pelas empatadas na Fase em que houve o empate;
c - Persistindo ainda o empate entre duas dessas Unidades Escolares,
verificar-se-á aquela, entre as empatadas, que obtiver o maior número de gols na Fase
em que houve o empate;
d - Persistindo ainda o empate entre essas duas Unidades Escolares, a
decisão será por sorteio.
2.2 - Entre 03 (três) ou mais Unidades Escolares, a decisão primeira será pelo
número de vitórias nas partidas realizadas entre elas na fase em que houve o empate:
a - Persistindo o empate entre algumas dessas Unidades Escolares, classificar-se-á aquela, entre as empatadas, que obtiver o maior saldo de gols nas partidas
realizadas entre elas, na Fase em que houve o empate;
b - Persistindo ainda o empate entre algumas dessas Unidades Escolares
verificar-se-á aquela, entre as empatadas, que obtiver o maior número de gols entre
elas, em toda a Fase que houve o empate;
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c - Persistindo ainda o empate entre algumas dessas Unidades Escolares,
a decisão será por sorteio.
Artigo 187 - Caso haja necessidade de apurar um vencedor, os critérios
adotados serão os seguintes:
a - Prorrogação de 10 (dez) minutos, divididos em 02 (dois) períodos de
05 (cinco) minutos, sem intervalo;
b - Persistindo o empate serão cobrados tantos tiros de 07 (sete) metros
quantos forem necessários, alternadamente, sendo obrigatória a troca de alunos para
cobrança, vencendo a equipe que conseguir a primeira vantagem.
Artigo 188 – Na fase Inter Etapas da Etapa IV, as equipes campeãs nas
categorias Mirim e Infantil, em ambos os sexos, da Etapa da I e da Etapa II, poderão
competir entre si, e a equipe vencedora terá o direito de ocupar vaga na Delegação do
Estado de São Paulo que disputará os Jogos Escolares da Juventude - Etapa Nacional,
de responsabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro - COB. Para que a Unidade Escolar
seja oficialmente ratificada como ocupante da vaga na delegação, deverá obrigatoriamente entregar aos responsáveis pela competição da Etapa V, imediatamente após a
homologação do resultado final da partida, toda a documentação exigida pelo COB no
Regulamento Geral dos Jogos Escolares da Juventude para sua inscrição.
Parágrafo Único – Se a documentação apresentada não atender às exigências necessárias, a Unidade Escolar será substituída pela subsequente, e assim sucessivamente até que sejam atendidas todas as solicitações exigidas para o preenchimento da vaga.
Artigo 189 - A Delegação do Estado na modalidade será composta por
12 (doze) alunos por sexo e mais 01 (um) professor para cada sexo, em cada categoria.
Artigo 190 – A coordenação e execução das competições da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado da Educação e de Esporte, Lazer e
Juventude, além da Federação de Desporto Escolar do Estado de São Paulo.
XXVI – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE JUDÔ
Artigo 191 - As competições da modalidade serão regidas de acordo com
as regras oficiais da Federação Internacional de Judô - IJF, reconhecidas pela Confederação Brasileira de Judô - CBJ, observadas as exceções previstas neste Regulamento.
Artigo 192 – Serão realizadas competições na Etapa III, nas categorias
Pré-Mirim, Mirim e Infantil em ambos os sexos.
Parágrafo Primeiro – No caso do Judô Paralímpico será realizada uma
única Seletiva na Etapa IV da categoria Mirim, nas categorias “A” e “B” em ambos os
sexos, sendo:
a) Categoria A: de 12 a 15 anos (nascidos a partir de 1998 a 2001);
b) Categoria B: de 16 a 19 anos (nascidos a partir de 1994 a 1997).
Parágrafo Segundo – O Judô Paralímpico é específico para alunos com
deficiência visual (B1, B2 e B3).
Parágrafo Terceiro – As inscrições para os alunos com deficiência deverá
ser realizada através do link https://pt.surveymonkey.com/s/JEESP-PARALIMPIADASESCOLARES2013 no período de 25 de março a 19 de abril.
Parágrafo Quarto – Haverá classificação funcional no dia e local das competições.
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Artigo 193 - A competição será disputada por categorias de peso, em
ambos os sexos, conforme os critérios abaixo determinados.
Categorias de peso da categoria PRÉ-MIRIM:
CATEGORIAS DE PESO
FEMININO
MASCULINO
Super ligeiro (SL)
-28 kg
-28 kg
Ligeiro (LI)
de 28 a 31kg
de 28 a 31kg
Meio leve (ML)
de 31 a 34kg
de 31 a 34kg
Leve (LE)
de 34 a 38kg
de 34 a 38kg
Meio médio (MM)
de 38 a 42kg
de 38 a 42kg
Médio (ME)
de 42 a 47kg
de 42 a 47kg
Meio pesado (MP)
de 47 a 52kg
de 47 a 52kg
Pesado (PE)
+52 kg
+52 kg
Categorias de peso da categoria MIRIM:
CATEGORIAS DE PESO
FEMININO
MASCULINO
Super ligeiro (SL)
-36 kg
-36 kg
Ligeiro (LI)
de 36 a 40kg
de 36 a 40kg
Meio leve (ML)
de 40 a 44kg
de 40 a 44kg
Leve (LE)
de 44 a 48kg
de 44 a 48kg
Meio médio (MM)
de 48 a 53kg
de 48 a 53kg
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Médio (ME)
de 53 a 58kg
de 53 a 58kg
Meio pesado (MP)
de 58 a 64kg
de 58 a 64kg
Pesado (PE)
+64 kg
+64 kg
Categorias de peso da categoria INFANTIL:
CATEGORIAS DE PESO
FEMININO
MASCULINO
Super ligeiro (SL)
-40 kg
-50 kg
Ligeiro (LI)
de 40 a 44kg
de 50 a 55kg
Meio leve (ML)
de 44 a 48kg
de 55 a 60kg
Leve (LE)
de 48 a 52kg
de 60 a 66kg
Meio médio (MM)
de 52 a 57kg
de 66 a 73kg
Médio (ME)
de 57 a 63kg
de 73 a 81kg
Meio pesado (MP)
de 63 a 70kg
de 81 a 90kg
Pesado (PE)
+70 kg
+90 kg
Categorias de peso da categoria “A” PARALÍMPICA:
CATEGORIAS DE PESO FEMININO MASCULINO
Ligeiro (LI) até 44Kg até 55kg
Leve (LE) de 44 a 52kg de 55 a 66kg
Médio (ME) de 52 a 63kg de 66 a 81kg
Pesado (PE) +63kg +81kg
Categorias de peso da categoria “B” PARALÍMPICA:
CATEGORIAS DE PESO FEMININO MASCULINO
Ligeiro (LI) até 48Kg até 60kg
Meio Leve (ML) de 48 a 52kg de 60 a 66kg
Leve (LE) de 52 a 57kg de 66 a 73kg
Meio Médio (MM) de 57 a 63kg de 73 a 81kg
Médio (ME) de 63 a 70kg de 81 a 90kg
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Meio Pesado (MP) de 70 a 78kg de 90 a 100kg
Pesado (PE) +78kg +100kg
Parágrafo Primeiro – Nas categorias Mirim e Infantil o 1º e o 2º colocado
de cada uma das Seletivas Regionais da Etapa III, por categoria de peso e sexo, estarão
classificados para a Etapa IV;
Parágrafo Segundo - Cada aluno só poderá participar de 01 (uma) categoria de peso.
Parágrafo Terceiro - Para que seja realizada a competição, a categoria de
peso deverá ter no mínimo 02 (dois) alunos inscritos.
Caso haja apenas 01 (um) aluno inscrito, o mesmo estará automaticamente classificado para a Etapa IV.
Parágrafo Quarto - Na categoria Mirim, não serão permitidas as técnicas
de estrangulamento e chave de braço.
Artigo 194 - A competição é aberta à participação de alunos com graduação mínima estabelecida, sendo:
CATEGORIA PRÉ-MIRIM
* Feminino - Faixa Azul
* Masculino - Faixa Azul
CATEGORIA MIRIM
* Feminino - Faixa Azul
* Masculino - Faixa Azul
CATEGORIA INFANTIL
* Feminino - Faixa Azul
* Masculino - Faixa Amarela
Artigo 195 – A modalidade será realizada em ambas os sexos, no seguinte
formato:
* 1ª Seletiva Regional – 03/05 – Lins;
* 2ª Seletiva Regional – 04/05 – Mauá;
* 3ª Seletiva Regional – 11/05 – Botucatu;
* 4ª Seletiva Regional – 19/05 – Brotas;
* 5ª Seletiva Regional – 02/06 – Tupã;
* 6ª Seletiva Regional – 08/06 – Fernandópolis;
* 7ª Seletiva Regional – 23/06 – Santa Branca;
* Seletiva Estadual Mirim/Paralímpica – 10 e 11/08 – São Paulo;
* Seletiva Estadual Infantil – 28 e 29/09 – São Paulo
Artigo 196 - O aluno deverá apresentar antes de cada confronto um dos
documentos exigidos no art. 10. Sem a apresentação do mesmo, o aluno estará impossibilitado de participar da competição.
Artigo 197 - O Congresso Técnico da modalidade com os representantes
das Unidades Escolares tratará exclusivamente de assuntos ligados à competição.
Artigo 198 - A pesagem será realizada sob a responsabilidade de Federação Paulista de Judô - FPJ.
Artigo 199 - A pesagem será válida para as competições e obedecerá aos
seguintes critérios:
Parágrafo Primeiro - O aluno deverá apresentar um dos documentos exigidos no art. 10 para subir na balança, seja na pesagem extra-oficial ou oficial;
Parágrafo Segundo - O aluno terá direito de quantas pesagens quiser durante o período estabelecido para pesagem;
Parágrafo Terceiro – Em cada Seletiva Regional da Etapa III, o aluno será
colocado na chave na categoria de seu peso na balança. Na Etapa IV o aluno da catego357
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ria Mirim, poderá subir 01 (uma) categoria de peso, sendo proibido descer de categoria.
Na categoria Infantil o aluno só poderá competir na categoria de peso a
qual disputou na Etapa III.
Parágrafo Quarto - Será eliminado da competição o aluno que não comparecer a pesagem e/ou não atender os limites, mínimo e máximo, da sua categoria de
peso, na classe Infantil.
Parágrafo Quinto - Os alunos poderão pesar de sunga, enquanto as alunas poderão pesar de collant.
Artigo 200 - A responsabilidade das dimensões permitidas no Judogui
(vestimenta de competição) do aluno será, única e exclusivamente, de seu professor.
Artigo 201 – Na Etapa IV os alunos classificados por peso, categoria e
sexo, de cada Seletiva Regional da Etapa III, competirão entre si, e o melhor terá o
direito de ocupar vaga na Delegação do Estado de São Paulo que disputará os Jogos
Escolares da Juventude - Etapa Nacional, de responsabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro - COB. Para que o aluno seja oficialmente ratificado como ocupante da vaga
na delegação, deverá obrigatoriamente entregar aos responsáveis pela competição da
Etapa IV, imediatamente após a homologação do resultado final da competição, toda a
documentação exigida pelo COB no Regulamento Geral dos Jogos Escolares da Juventude para sua inscrição.
Parágrafo Único – Se a documentação apresentada não atender às
exigências necessárias, o aluno será substituído pelo subsequente, e assim sucessivamente até que seja atendida todas as solicitações exigidas para o preenchimento
da vaga.
Artigo 202 - A Delegação do Estado será composta por 08 (oito) alunos
por sexo, sendo 01 (um) aluno em cada peso e mais 02 (dois) professores em cada
categoria.
Parágrafo Único - Para a definição das 02 (duas) vagas de técnico da Delegação, fica estabelecido que as mesmas sejam ocupadas pelos professores que tiverem
o maior número de alunos vencedores na modalidade. Caso haja mais de 02 (dois)
professores com o mesmo número de alunos vencedores, a escolha será de responsabilidade da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude e da Federação Paulista de Judô.
Artigo 203 – A coordenação e execução das competições da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado de Esporte, Lazer e Juventude e
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, além da Federação Paulista de Judô.
XXVII – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE LUTA OLÍMPICA
Artigo 204 - As competições da modalidade serão regidas pelas regras
oficiais da Federação Internacional de Lutas Associadas - FILA, reconhecidas pela Confederação Brasileira de Lutas Associadas - CBLA, observadas as exceções previstas nesse regulamento.
Artigo 205 – Serão realizadas competições na Etapa III, nas categorias
Mirim e Infantil em ambos os sexos, obedecendo ao seguinte formato:
* 1ª Seletiva Regional – 02/05 – Santos;
* 2ª Seletiva Regional – 16/05 – São José dos Campos;
* 3ª Seletiva Regional – 06/06 – São Paulo;
* Seletiva Estadual Mirim e Infantil – 10 e 11/08 – Lindóia;
Artigo 206 - A competição será disputada somente no Estilo Livre individual.
Parágrafo Primeiro - A Unidade Escolar poderá inscrever apenas 01 (um)
professor para ambos os sexos, ficando sem limite para a inscrição de alunos por categoria e sexo.
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Parágrafo Segundo - A competição é aberta à participação de aluno sem
graduação mínima estabelecida.
Parágrafo Terceiro - O aluno deverá apresentar antes de cada combate
seu documento de identificação, conforme estabelecido no art. 10. Sem a apresentação do mesmo, estará impossibilitado de participar do combate.
Artigo 207 - O Congresso Técnico da modalidade com os representantes das Unidades Escolares participantes tratará exclusivamente de assuntos ligados à
competição, como normas gerais, pesagem, ratificação de inscrições, além de outros
assuntos correlatos.
Artigo 208 - Será aplicada a seguinte Pontuação de Classificação para a
competição, quando for utilizado o sistema de disputa por grupo:
Vitória por encostamento (imobilização)
Vitória por encostamento (imobilização)
05 PONTOS
Vitória por 06 pontos de diferença em todo combate.
Vitória por WO.
Vitória por lesão ou intervenção Médica.
04 PONTOS
Vitória por pontos ao final do tempo de combate.
03 PONTOS
Derrota por pontos ao final do tempo de combate, desde que tenha feitos pontos técnicos no combate.
01 PONTO
Parágrafo Primeiro - Cada aluno só poderá participar de 01 (uma) categoria de peso.
Parágrafo Segundo - Para que seja realizada a competição, a categoria de
peso deverá ter no mínimo 02 (dois) alunos inscritos.
Parágrafo Terceiro - Caso haja apenas 01 (um) aluno inscrito, o mesmo
estará automaticamente classificado para a Etapa IV.
Artigo 209 - Serão disputadas as seguintes categorias de peso:
CATEGORIA MIRIM
CATEGORIAS DE PESO
FEMININO
MASCULINO
PESO LEVE (LE)
MENOS DE 35 KG
MENOS DE 40 KG
PESO MÉDIO (ME)
DE 35 KG A MENOS DE 45 KG
DE 40 A MENOS DE 55 KG
PESO PESADO (PE)
DE 45 KG A 60KG
DE 55 KG A 75 KG
CATEGORIA INFANTIL
CATEGORIAS DE PESO
FEMININO
MASCULINO
PESO LEVE (LE)
MENOS DE 45 KG
MENOS DE 50 KG
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PESO MÉDIO (ME)
DE 45 KG A MENOS DE 60 KG
DE 50 A MENOS DE 70 KG
PESO PESADO (PE)
DE 60 KG A 70 KG
DE 70 KG A 100 KG
Parágrafo Primeiro – Os 03 (três) primeiros colocados de cada Seletiva
Regional da Etapa III por categoria, peso e sexo, estarão classificados para a Etapa IV,
única e exclusivamente, para a disputa de vaga na Delegação que representará o Estado
na Etapa Nacional.
Parágrafo Segundo - A pesagem será realizada sob a responsabilidade da
organização, sendo uma específica para o sexo feminino e outra para o masculino, com
a presença de 03 (três) professores a serem sorteados no Congresso Técnico;
Parágrafo Terceiro - Os responsáveis pela pesagem terão a responsabilidade de conferir documentação para a pesagem e realizar o sorteio, através do número
retirado pelo próprio aluno.
Parágrafo Quarto - A pesagem será válida para as competições e obedecerá aos seguintes critérios:
\> O aluno deverá apresentar documento, conforme estipulado no art.
10, para subir na balança, seja na pesagem extra-oficial ou oficial.
\> O aluno que na pesagem oficial, se apresentar com peso superior a da
sua categoria, estará apto apenas a competir na categoria de peso acima. No caso do
aluno da categoria PESADO, o mesmo estará impedido de participar da competição.
\> O aluno que na pesagem oficial, se apresentar com peso inferior a da
sua categoria, estará apto apenas a competir na categoria de peso abaixo. No caso do
aluno da categoria LEVE, o mesmo estará impedido de participar da competição.
\> Caso na pesagem extra-oficial o aluno esteja dentro dos limites mínimos e máximos de sua categoria de peso, sua pesagem será validada.
\> O aluno terá direito apenas a uma única pesagem oficial.
\> Os alunos poderão se pesar de sunga, enquanto as alunas poderão se
pesar de colant/maiô.
Artigo 210 - Nos confrontos com 06 (seis) ou mais participantes, será
utilizado o sistema de eliminatória dupla, onde os vencedores seguem para uma chave
dos vencedores e os perdedores para uma chave de perdedores. O aluno só sairá definitivamente da competição se perder por 02 (duas) vezes.
Artigo 211 - O tempo de luta será de 02 (dois) períodos (rounds) independentes, de 02 (dois) minutos de duração cada período, e com um intervalo de 30
(trinta) segundos entre eles.
Os pontos de um período não são computados para o próximo.
Caso necessário, será realizado um terceiro período de desempate com
ponto de ouro (Golden score) e duração máxima de 02 (dois) minutos.
Artigo 212 – O aluno deverá comparecer ao local de competição com
antecedência e devidamente uniformizado.
Parágrafo Primeiro - Serão considerados uniformes de luta (vestimenta):
\> Feminino – malha de luta ou camiseta, top e short de amarrar por
cima de suplex ou lycra. Nas camisetas ou malha de luta deverão constar obrigatoriamente o nome da Unidade Escolar e do município onde a mesma está localizada.
\> Masculino – malha de luta ou camiseta e short de amarrar. Nas camisetas ou malha de luta deverão constar obrigatoriamente o nome da Unidade escolar e
do município onde a mesma está localizada.
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Parágrafo Segundo - Nas lutas o primeiro aluno a ser chamado deverá
colocar uma tornozeleira (elástico) vermelha e o segundo aluno a ser chamado deverá
colocar uma tornozeleira
(elástico) azul.
Parágrafo Terceiro - Não será permitido uso de qualquer acessório com
parte metálica (ex: anéis, colares, joelheira articulada, grampos de cabelo...).
Parágrafo Quarto – Na Etapa III será obrigatório, em todos os uniformes,
conter o nome da Unidade Escolar e do Município ao qual ela pertence, com a sigla do
estado (SP);
Parágrafo Quinto - Não será permitido, sob quaisquer hipóteses, o uso de
pincéis, canetas, fitas adesivas e outros.
Parágrafo Sexto - O aluno que se apresentar com uniforme fora dos padrões estabelecidos por esse regulamento será impedido de participar da competição.
Artigo 213 - Procedimentos da competição:
Parágrafo Primeiro - A equipe de arbitragem para cada área de luta será
composta por:
\> 01 (um) Árbitro Presidente
\> 01 (um) Árbitro Central
\> 01 (um) Segundo Árbitro
\> 01 (um) Mesário
Parágrafo Segundo - Serão consideradas atribuições de cada integrante
da equipe de arbitragem:
\> Arbitro Presidente:
* Decide entre a pontuação aplicada pelo arbitro central e pelo segundo
árbitro decidindo qual pontuação será anotada oficialmente (voto de minerva).
\> Árbitro Central:
* Autoridade máxima dentro da área de combate, cuja ordem os lutadores deve obedecer imediatamente.
* Marca os pontos que serão anotados pelo mesário caso confirmados
pelo segundo árbitro.
* Marca as irregularidades, caso ocorram.
\> Segundo Árbitro:
* Confirma ou não os pontos computados pelo árbitro central.
\> Mesário:
* Controla o tempo do combate e anota os pontos.
Parágrafo Terceiro - Todas as ações positivas computarão 01 (um) ponto
para o aluno responsável pela ação.
\> Quedas com domínio (acompanhar o oponente até o solo)
\> Conduzir o oponente para fora de área de combate
\> Quando no solo o aluno expuser as escapulas do oponente a menos
de 45º contra o solo (exposição das costas).
\> Falta de combatividade. Caso o aluno seja advertido pelo árbitro central 03 (três) vezes consecutivas, o oponente será beneficiado.
Parágrafo Quarto - Serão consideradas ilegalidades:
\> Segurar na roupa. Será advertido e 01 (um) ponto somado para o oponente. Havendo reincidência será punido com a desclassificação do combate.
\> Chutes, socos, cabeçadas e qualquer outra forma de golpe contundente no oponente. Será punido com a desclassificação do combate.
\> Mordidas e puxões de cabelo. Será punido com a desclassificação do
combate.
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\> Utilização de qualquer técnica de chave ou estrangulamento.
Será punido com a desclassificação do combate.
\> Xingamento, desrespeito ou qualquer outra atitude considerada antidesportiva contra o oponente, equipe de arbitragem e demais presentes. Será punido
com a desclassificação do combate.
Parágrafo Quinto - O período será considerado terminado quando:
\> Um aluno alcançar 03 (três) pontos de diferença sobre seu oponente
\> Terminar o tempo regulamentar.
\> Se o período acabar empatado em numero de pontos será declarado
vencedor do período o aluno que tiver pontuado por ultimo.
\> Caso o período termine o tempo regulamentar em zero a zero este
será declarado empatado.
Parágrafo Sexto - O combate será considerado terminado quando:
\> Um aluno vencer por pontos os 02 (dois) períodos.
\> Ocorrer uma imobilização/encostamento - dominar o oponente com
as 02 (duas) escápulas no tapete.
\> O aluno sofrer uma lesão que o impeça de continuar no combate ou
por intervenção médica.
\> Se cada aluno vencer um período aquele que no somatório dos 02
(dois) períodos tiver mais pontos será declarado vencedor do combate.
\> Caso persista o empate, será realizado um terceiro período e quem
fizer o primeiro ponto será declarado vencedor (ponto de ouro / Golden score).
\> No caso do terceiro período terminar empatado em zero a zero, os
juízes decidirão pelo aluno mais ofensivo.
Artigo 214 - A competição será realizada em uma área de formato quadrado com mínimo de 10 (dez) X 10 (dez) metros e máximo de 12 (doze) X 12 (doze)
metros, com demarcação circular de 07 (sete) metros de diâmetro ao centro.
Parágrafo Primeiro – Os combates serão realizados dentro do circulo com
07 (sete) metros de diâmetro, e qualquer ação fora deste circulo será creditada como
inválida.
Parágrafo Segundo - Na impossibilidade da marcação circular, os combates podem ser realizados em uma área quadrada com 07 (sete) x 07 (sete) metros.
Artigo 215 - A premiação com medalhas obedecerá aos seguintes critérios:
Parágrafo Primeiro - Nos confrontos com até 05 (cinco) participantes serão premiados os classificados em 1º, 2º e um 3º lugar.
Parágrafo Segundo - Nos confrontos com 06 (seis) ou mais participantes
serão premiados os classificados em 1º, 2º e dois 3º lugares.
Artigo 216 – Na Etapa IV os alunos classificados nas categorias Mirim e
Infantil por peso e sexo, de cada Seletiva Regional da Etapa III, competirão entre si, e
o vencedor terá o direito de ocupar vaga na Delegação do Estado de São Paulo que
disputará os Jogos Escolares da Juventude - Etapa Nacional, de responsabilidade do
Comitê Olímpico Brasileiro - COB. Para que o aluno seja oficialmente ratificado como
ocupante da vaga na delegação, deverá obrigatoriamente entregar aos responsáveis
pela competição da Etapa IV, imediatamente após a homologação do resultado final da
competição, toda a documentação exigida pelo COB no Regulamento Geral dos Jogos
Escolares da Juventude para sua inscrição.
Parágrafo Único – Se a documentação apresentada não atender às exigências necessárias, o aluno será substituído pelo subsequente, e assim sucessivamente até que sejam atendidas todas as solicitações exigidas para o preenchimento da
vaga.
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Artigo 217 - A Delegação do Estado será composta por 03 (três) alunos
por sexo sendo 01 (um) aluno para cada peso e mais 01 (um) professor, em cada categoria.
Parágrafo Único - Para a definição da vaga de técnico da Delegação, fica
estabelecido que a mesma seja ocupada pelo professor que tiver o maior número de
alunos vencedores na modalidade. Caso haja mais de 01 (um) professor com o mesmo
número de alunos vencedores, a escolha será de responsabilidade da Secretaria de
Esporte, Lazer e Juventude e da Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo.
Artigo 218 – A coordenação e execução das competições da modalidade
serão de responsabilidade da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude e da
Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo.
XXVIII – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE NATAÇÃO
Artigo 219 - As competições da modalidade serão regidas pelas regras
oficiais da Federação Internacional de Esportes Aquáticos - FINA, reconhecidas pela
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos - CBDA, observadas às exceções previstas neste Regulamento.
Artigo 220 – Serão realizadas competições na Etapa III, nas categorias
Mirim e Infantil em ambos os sexos.
Parágrafo Único – Para os alunos com deficiência física, intelectual e/ou
visual serão realizadas competições na Etapa III e na Etapa IV, nas categorias “A” e “B”
em ambos os sexos.
Artigo 221 - A Unidade Escolar poderá inscrever 02 (dois) alunos por prova.
Parágrafo Primeiro – Para alunos com deficiência física, intelectual e/ou
visual não haverá limite de inscrições.
Parágrafo Segundo – As inscrições dos alunos com deficiência física, intelectual e/ou visual deverá ser realizada através do link https://pt.surveymonkey.com/s/
JEESP-PARALIMPIADASESCOLARES2013 no período de 25 de março a 19 de abril.
Parágrafo Terceiro – Haverá classificação funcional no dia e local das
competições.
Artigo 222 - Cada aluno poderá participar no máximo de 03 (três) provas.
Parágrafo Único – Os alunos com deficiência física, intelectual e/ou visual
deverão participar obrigatoriamente de 02 (duas) provas e terão a possibilidade de
realizar a 3º prova facultativa.
Artigo 223 – Serão realizadas tantas séries quantas forem necessárias,
classificando-se os alunos por tempo, nas seguintes provas previstas:
Categoria Pré-Mirim
* 50 metros livre Feminino e Masculino
* 50 metros costas Feminino e Masculino
* 50 metros peito Feminino e Masculino
* 50 metros borboleta Feminino e Masculino
Categoria Mirim
* 50 metros livre Feminino e Masculino
* 50 metros costas Feminino e Masculino
* 50 metros peito Feminino e Masculino
* 50 metros borboleta Feminino e Masculino
* 100 metros livre Feminino e Masculino
* 100 metros costas Feminino e Masculino
* 100 metros peito Feminino e Masculino
* 100 metros borboleta Feminino e Masculino
* 200 metros livre Feminino e Masculino
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S13 e S14
S13 e S14
S13 e S14

* 200 metros medley Feminino e Masculino
* 400 metros livre Feminino e Masculino
Categoria Infantil
* 50 metros livre Feminino e Masculino
* 50 metros costas Feminino e Masculino
* 50 metros peito Feminino e Masculino
* 50 metros borboleta Feminino e Masculino
* 100 metros livre Feminino e Masculino
* 100 metros costas Feminino e Masculino
* 100 metros peito Feminino e Masculino
* 100 metros borboleta Feminino e Masculino
* 200 metros livre Feminino e Masculino
* 200 metros medley Feminino e Masculino
* 800 metros livre Feminino
* 1500 metros livre Masculino
Categoria Paralímpica “A”:
\> Etapa das Seletivas Regionais e Seletiva Estadual;
Prova Sexo Classes
* 50m Livre Masc./Fem. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,
* 100m Livre Masc./Fem. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,
* 50m Costas Masc./Fem. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,

* 50m Peito Masc./Fem. SB1, SB2, SB3, SB4, SB5, SB6, SB7, SB8, SB9,
SB11, SB12,SB13 e SB14
* 50m Borboleta Masc./Fem. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11,
S12, S13 e S14.
Categoria Paralímpica “B”:
\> Etapa das Seletivas Regionais e Seletiva Estadual;
Prova Sexo Classes
* 50m Livre Masc./Fem. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,
S13 e S14
* 100m Livre Masc./Fem. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,
S13 e S14
* 200m Livre Masc./Fem. S1, S2, S3, S4, S5 e S14
* 400m Livre Masc./Fem. S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12 e S13
* 50m Costas Masc./Fem. S1, S2, S3, S4, S5
* 100m Costas Masc./Fem. S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13 e S14
* 50m Peito Masc./Fem. SB1, SB2, SB3
* 100m Peito Masc./Fem. SB4, SB5, SB6, SB7, SB8, SB9, SB11, SB12, SB13
e SB14
* 50m Borboleta Masc./Fem. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7
* 100m Borboleta Masc./Fem. S8, S9, S10, S11, S12, S13 e S14
Artigo 224 – As Seletivas Regionais na Etapa III, em ambos os sexos, serão
realizadas no seguinte formato:
* 1ª Seletiva Regional – 30/04 – Bauru;
* 2ª Seletiva Regional – 07/05 – São Paulo;
* 3ª Seletiva Regional – 14/05 – Presidente Prudente;
* 4ª Seletiva Regional – 04/06 – Franca;
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* 5ª Seletiva Regional – 11/06 – Campinas;
* 6ª Seletiva Regional – 18/06 – Santos;
* 7ª Seletiva Regional – 25/06 – Araçatuba;
* Seletiva Estadual Mirim e Infantil – 10 e 11/08 – Lindóia.
Artigo 225 – Para os alunos com deficiência física, intelectual e/ou visual
a modalidade será realizada na Etapa III, levando em consideração a maior proximidade
dos inscritos e usando sempre piscina de 25 (vinte e cinco) metros, coberta e aquecida,
no seguinte formato:
* 1ª Seletiva Regional – 15/05 – Dracena;
* 2ª Seletiva Regional – 20/05 – São Paulo;
* 3ª Seletiva Regional – 06/06 – Franca;
* Seletiva Estadual Paralímpico – 05/08 – São Paulo.
Parágrafo Primeiro - Todas as provas serão disputadas em séries finais. As
séries serão organizadas preferencialmente de acordo com a categoria / sexo / área de
deficiência / classe funcional. Na impossibilidade de organizar uma série com alunos da
mesma categoria / sexo / área de deficiência / classe funcional serão formadas séries
múltiplas, sendo cada resultado considerado dentro das suas características, ou seja, todos os resultados serão computados individualmente de acordo com a categoria / sexo /
área de deficiência / classe funcional mesmo em competições de séries múltiplas.
Parágrafo Segundo - Após o término da Etapa III, os 08 (oito) melhores
resultados de acordo com a categoria / sexo /classe funcional / área de deficiência,
serão classificados para a Etapa IV.
Artigo 226 - O prazo final para alteração do “start list” dos alunos por
prova, se dará no Congresso Técnico Específico.
Parágrafo Único - Após o Congresso Técnico Geral a única alteração permitida será o cancelamento de participação do aluno em qualquer prova.
Artigo 227 – O aluno deverá comparecer ao local de competição com
antecedência e devidamente uniformizado. Para ter condição de participação, antes do
início de cada prova, deverá apresentar um dos documentos estabelecidos no art. 10.
Artigo 228 - A competição será realizada em piscina oficial semi-olímpica
(25 metros) ou olímpica (50 metros), de 08 (oito) raias, e a temperatura da água deverá
estar entre 25 (vinte e cinco) e 28 (vinte e oito) graus.
Parágrafo Único - Os balizamentos das séries eliminatórias de cada prova
serão feitos de acordo com os tempos estabelecidos na fase de classificação.
Artigo 229 – Na Etapa IV os alunos primeiros colocados por prova, categoria e sexo, de cada Seletiva Regional da Etapa III, competirão entre si, e o melhor
terá o direito de ocupar vaga na Delegação do Estado de São Paulo que disputará os Jogos Escolares da Juventude - Etapa Nacional, de responsabilidade do Comitê Olímpico
Brasileiro - COB. Para que o aluno seja oficialmente ratificado como ocupante da vaga
na delegação, deverá obrigatoriamente entregar aos responsáveis pela competição da
Etapa IV, imediatamente após a homologação do resultado final da competição, toda a
documentação exigida pelo COB no Regulamento Geral dos Jogos Escolares da Juventude para sua inscrição.
Parágrafo Único – Se a documentação apresentada não atender às exigências necessárias, o aluno será substituído pelo subsequente, e assim sucessivamente até que sejam atendidas todas as solicitações exigidas para o preenchimento da
vaga.
Artigo 230 - A Delegação do Estado será composta por 08 (oito) alunos
por sexo e mais 02 (dois) professores em cada categoria, e a ocupação das vagas obedecerão ao seguinte ordem:
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Categoria Mirim
* 50 metros peito - Masculino e Feminino
* 100 metros livre - Masculino e Feminino
* 100 metros costas - Masculino e Feminino
* 100 metros peito - Masculino e Feminino
* 100 metros borboleta - Masculino e Feminino
* 200 metros livre - Masculino e Feminino
* 200 metros medley - Masculino e Feminino
* 400 metros livre - Masculino e Feminino
Categoria Infantil
* 50 metros peito - Masculino e Feminino
* 100 metros livre - Masculino e Feminino
* 100 metros costas - Masculino e Feminino
* 100 metros peito - Masculino e Feminino
* 100 metros borboleta - Masculino e Feminino
* 200 metros livre - Masculino e Feminino
* 200 metros medley - Masculino e Feminino
* 800 metros livre - Feminino
* 1500 metros livre - Masculino
Parágrafo Primeiro - No caso de o mesmo aluno vencer mais de 01 (uma)
prova a sequência para completar as 08 (oito) vagas por categoria obedecerá a seguinte
ordem:
Categoria Mirim
1º – o primeiro colocado da prova de 50 metros borboleta ambos os
sexos;
2º – o primeiro colocado da prova de 50 metros livre ambos os sexos;
3º - o primeiro colocado da prova de 50 metros costas ambos os sexos;
4º – o segundo colocado da prova de 400 metros livre ambos os sexos;
5º – o segundo colocado da prova de 200 metros medley ambos os sexos.
Categoria Infantil
1º – o primeiro colocado da prova de 50 metros borboleta ambos os
sexos;
2º – o primeiro colocado da prova de 50 metros livre ambos os sexos;
3° - o primeiro colocado da prova de 50 metros costas ambos os sexos;
4° – a segunda colocada da prova de 800 metros livre no Feminino e o
segundo colocado da prova de 1500 metros livre no Masculino;
5º – o segundo colocado da prova de 200 metros medley ambos os sexos.
Parágrafo Segundo – Se mesmo assim não forem completadas todas as
vagas da delegação, ficará a critério dos Técnicos a escolhas dos alunos para completá-las;
Parágrafo Terceiro - Para a definição das 02 (duas) vagas de técnico da
Delegação, fica estabelecido que as mesmas sejam ocupadas pelos professores que
tiverem o maior número de alunos vencedores na modalidade. Caso haja mais de 02
(dois) professores com o mesmo número de alunos vencedores, a escolha será de responsabilidade da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude e da Federação do Desporto
Escolar do Estado de São Paulo.
Artigo 231 – A Etapa IV para os alunos com deficiência
física, intelectual e/ou visual será realizada no dia 10 de agosto na cidade
de São Paulo.
Parágrafo Primeiro – Para a definição da equipe de representará o Estado
nas Paralimpíadas Escolares 2013, será utilizado os seguintes critérios:
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Deficiência Física:
1. Serão selecionados 04 (quatro) alunos por sexo e categoria, totalizando 16 (dezesseis) alunos, sendo 08 (oito) do sexo feminino, 04 (quatro) na categoria A e
04 (quatro) na categoria B. O mesmo acontecerá com o sexo masculino;
2. Em cada sexo e categoria será selecionado, preferencialmente, 01
(um) aluno de cada classe funcional;
3. A seleção dos alunos será baseada nas melhores marcas alcançadas
na Etapa IV, tendo como referência os resultados das Paralimpíadas Escolares de 2010,
2011 e 2012.
Deficiência Intelectual:
1. Serão selecionados 02 (dois) alunos por sexo e categoria totalizando
08 (oito) alunos, sendo 04 (quatro) do sexo feminino, 02 (dois) na categoria A e 02
(dois) na categoria B. O mesmo acontecerá com o sexo masculino;
2. A seleção dos alunos será baseada nas melhores marcas alcançadas
na Etapa IV, tendo como referência os resultados das Paralimpíadas Escolares de 2010,
2011 e 2012.
Deficiência Visual:
1. Serão selecionados 02 (dois) alunos por sexo e categoria totalizando
08 (oito) alunos, sendo 04 (quatro) do sexo feminino, 02 (dois) na categoria A e 02
(dois) na categoria B. O mesmo acontecerá com o sexo masculino;
2. Em cada sexo e categoria será selecionado, preferencialmente, 01
(um) aluno de cada classe funcional;
Parágrafo Segundo - A seleção dos alunos será baseada nas melhores
marcas alcançadas na Etapa IV, tendo como referência os resultados das Paralimpíadas
Escolares de 2010, 2011 e 2012.
Artigo 232 – A coordenação e execução das competições da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado de Esporte, Lazer e Juventude e
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, além da Federação do Desporto Escolar do
Estado de São Paulo.
XXIX – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE TÊNIS EM CADEIRA DE RODA
Artigo 233 - As competições da modalidade serão regidas pelas regras
oficiais da International Tennis Federation - ITF, observadas as exceções previstas neste
Regulamento.
Artigo 234 - A modalidade é especifica para alunos com Deficiência
Física.
Parágrafo Único – As inscrições da modalidade deverá ser realizada através do link https://pt.surveymonkey.com/s/JEESPPARALIMPIADASESCOLARES2013 no
período de 25 de março a 19 de abril.
Artigo 235 – A competição obedecerá as seguintes faixas etárias e categorias:
a) Categoria A: de 12 a 16 anos (nascidos a partir de 1997 a 2001);
b) Categoria B: de 17 a 20 anos (nascidos a partir de 1993 a 1996).
Parágrafo Único – Não haverá disputa por sexo.
Artigo 236 – O formato das disputas será definido conforme o número
de inscritos.
Artigo 237 – A competição acontecerá em Seletiva Única e será realizada
apenas na Etapa III, e obedecerá ao seguinte formato:
* Categoria A – 21/06 – Franca;
* Categoria B – 28/06 – São Paulo;
Parágrafo Único – Serão classificados para representar o Estado de São Paulo
nas Paralimpíadas Escolares 2013 – Etapa Nacional, 04 (quatro) alunos de cada categoria.
367

11852 miolo.indd 367

9/4/2014 21:35:13

Artigo 238 – A coordenação e execução das competições da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado de Esporte, Lazer e Juventude e
dos Direitos de Pessoa com Deficiência, além da Federação de Desporto Escolar do
Estado de São Paulo.
XXX – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE TÊNIS DE MESA
Artigo 239 - As competições da modalidade serão regidas pelas regras
oficiais da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa - CBTM, observadas as exceções
previstas neste Regulamento.
Artigo 240 – Serão realizadas competições por equipe em ambos os
sexos, e em todas as categorias na Etapa I, e nas categorias Mirim e Infantil na
Etapa II.
Parágrafo Único - Antes do início das fases DE, Inter DE e Regional da Etapa I, e Sub Regional e Regional da Etapa II, o professor deverá definir entre os 08 (oito)
alunos inscritos 03 (três) alunos titulares e 01 (um) aluno reserva que participarão da
rodada, identificando o capitão e não podendo haver mais alterações, caso contrário
será obedecida à ordem de inscrição.
Artigo 241 – As competições para os alunos com deficiência física e/ou
intelectual serão realizadas em Seletiva Única na Etapa III, nas categorias “A” e “B” em
ambos os sexos, dividida por deficiência, no seguinte formato:
* Seletiva DI – 21/06 – Piracicaba;
* Seletiva DF – 28/06 – São Paulo;
Parágrafo Primeiro - A competição obedecerá as seguintes faixas etárias
e categorias:
a) Categoria A: de 12 a 15 anos (nascidos a partir de 1998 a 2001);
b) Categoria B: de 16 a 19 anos (nascidos a partir de 1994 a 1997).
Parágrafo Segundo – Para os alunos com deficiência física e/ou intelectual não haverá limite de inscrições.
Parágrafo Terceiro – As inscrições dos alunos com deficiência física e/ou
intelectual deverá ser realizada através do link https://pt.surveymonkey.com/s/JEESP-PARALIMPIADASESCOLARES2013 no período de 25 de março a 19 de abril.
Parágrafo Quarto – Haverá classificação funcional no dia e local das competições.
Parágrafo Quinto – Serão classificados para representar o Estado de São
Paulo nas Paralimpíadas Escolares 2013 – Etapa
Nacional, 16 (dezesseis) alunos, sendo:
* Categoria A – 03 (três) alunos com deficiência Física e 01 (um) aluno
com deficiência Intelectual por sexo;
* Categoria B – 03 (três) alunos com deficiência Física e 01 (um) aluno
com deficiência Intelectual por sexo.
Artigo 242 – Em todas as fases, com exceção da fase Final da Etapa I e
da fase Inter Regional da Etapa II, os jogos serão disputados em até 03 (três) partidas.
Cada partida será disputada em melhor de 05 (cinco) sets de 11 (onze) pontos cada set,
sendo considerado vencedor da partida o aluno que primeiramente vencer 03 (três)
sets. Será vencedor do jogo a equipe que primeiramente vencer 02 (duas) partidas,
obedecendo ao seguinte critério para os alunos:
1ª partida A x A – (confronto de simples);
2ª partida B/C x B/C - (confronto de duplas);
3ª partida B ou C x B ou C – (confronto de simples);
Parágrafo Primeiro – Na 2ª partida (duplas), nenhum dos integrantes da
dupla poderá ter participado da 1ª partida;
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Parágrafo Segundo - Nenhum aluno poderá participar de 02 (duas) partidas de simples em um mesmo jogo;
Parágrafo Terceiro - Cada equipe terá direito a um pedido de tempo por
partida, solicitado pelo professor ou pelo aluno.
Artigo 243 – Nas categorias Mirim e Infantil, na fase Final da Etapa I serão
realizadas competições por equipes e individual em ambos os sexos, podendo cada
Unidade Escolar indicar até 02 (dois) alunos para competição individual.
Parágrafo Primeiro - O sistema de jogos utilizados na competição por
equipes das fases Inter Regional da Etapa II, Final da Etapa I e Inter Etapas da Etapa
IV, será o criado por “Marcel Corbillon”, disputado em melhor de 05 (cinco) partidas,
sendo vencedora do jogo a equipe que alcançar primeiramente 03 (três) vitórias, cuja
estrutura é a seguinte:
1ª partida A x X;
2ª partida B x Y;
3ª partida Duplas;
4ª partida A x Y;
5ª partida B x X;
Parágrafo Segundo – Na 3ª partida (Duplas), de cada jogo, um dos integrantes da dupla não pode ter participado da 1ª partida ou da 2ª partida do confronto;
Parágrafo Terceiro - Na competição individual, nas fases classificatórias,
oitavas e quartas de final, todos os jogos serão disputados em melhor de 03 (três) sets
de 11 (onze) pontos cada;
Parágrafo Quarto – Na competição individual, nas fases Semifinais e Finais, todos os jogos serão disputados em melhor de 05 (cinco) sets de 11 (onze) pontos
cada;
Parágrafo Quinto - A competição individual deverá ser realizada após a
competição por Equipes.
Artigo 244 - As equipes só poderão iniciar uma partida com o número
mínimo de 03 (três) alunos.
Artigo 245 - Até 05 (cinco) minutos antes do início de cada rodada, o professor responsável deverá entregar a escalação de sua equipe, permanecendo no local
de competição até o final da
participação de sua equipe.
Parágrafo Único - Recebidas as escalações, os alunos das equipes assinarão as súmulas no espaço reservado.
Artigo 246 - Todos os alunos deverão levar, em todas as fases, raquetes
para as competições, sendo obrigatórias as revestidas de borracha, nas cores vermelha
e preta.
Parágrafo Único - Em todas as fases deverá ser utilizada a bola branca ou
laranja.
Artigo 247 - Todos os alunos deverão estar devidamente uniformizados
(calção e camisa), sendo obrigatório o uso de tênis com meias:
Parágrafo Primeiro - A partir da fase Inter-Regional da Etapa II será obrigatório, conter em todos os uniformes, o nome da Unidade Escolar e do Município ao
qual ela pertence, com a sigla do estado (SP);
Parágrafo Segundo - Não será permitido, sob quaisquer hipóteses, o uso
de pincéis, canetas, fitas adesivas e outros.
Artigo 248 - Para efeito de contagem de pontos será considerado:
Vitória por mesa = 01 (um) ponto
Derrota por mesa = 00 (zero) ponto
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Artigo 249 - Para efeito de classificação, em qualquer das fases, serão
adotados os seguintes critérios:
1 – PONTUAÇÃO
Vitória = 02 (dois) pontos
Derrota = 01 (um) ponto
Ausência = 00 (zero) ponto.
2 – DESEMPATE
Entre as equipes empatadas, os critérios adotados serão:
2.1 - Entre 02 (duas) Unidades Escolares, será decidido pelo confronto
direto já realizado entre elas;
2.2 - Entre 03 (três) ou mais Unidades Escolares, a decisão será pelo sistema de saldo de jogos entre as empatadas;
a - Persistindo o empate, a decisão será obtida pelo saldo de sets entre
as empatadas;
b - Persistindo o empate, a decisão será pelo saldo de pontos entre as
empatadas;
c - Persistindo o empate, a decisão será pelo maior número de sets vencidos entre as empatadas;
d - Persistindo o empate, a decisão será pelo maior número de pontos
entre as empatadas;
e - Persistindo o empate, a decisão será feita por sorteio.
Artigo 250 – Na fase Inter Etapas da Etapa IV, as equipes campeãs da
Etapa I e da Etapa II, nas categorias Mirim e Infantil, em ambos os sexos, poderão competir entre si, e a equipe vencedora terá o direito de ocupar vaga na Delegação do
Estado de São Paulo que disputará os Jogos Escolares da Juventude – Etapa Nacional,
de responsabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro - COB. Para que a Unidade Escolar
seja oficialmente ratificada como ocupante da vaga na delegação, deverá obrigatoriamente entregar aos responsáveis pela competição da Etapa IV, imediatamente após a
homologação do resultado final da partida, toda a documentação exigida pelo COB no
Regulamento Geral dos Jogos Escolares da Juventude para sua inscrição.
Parágrafo Único – Se a documentação apresentada não atender às exigências necessárias, a Unidade Escolar será substituída pela subsequente, e assim sucessivamente até que sejam atendidas todas as solicitações exigidas para o preenchimento da vaga.
Artigo 251 - A Delegação do Estado na modalidade será composta por 02
(dois) alunos por sexo e mais 01 (um) professor para em cada categoria.
Artigo 252 – A coordenação e execução das competições da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado da Educação, de Esporte, Lazer e
Juventude e dos Direitos da Pessoa com Deficiência, além da Federação de Desporto
Escolar do Estado de São Paulo.
XXXI – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE VOLEIBOL
Artigo 253 – As competições na modalidade serão regidas pelas regras
oficiais da Confederação Brasileira de Voleibol - CBV, observadas as exceções previstas
neste Regulamento.
Artigo 254 – Serão realizadas competições na Etapa I em todas as categorias em ambos os sexos, e na Etapa II apenas nas categorias Mirim e Infantil em ambos
os sexos.
Artigo 255 - As partidas serão disputadas em melhor de 03 (três) sets.
Parágrafo Único – Em todas as fases, somente a disputa de 1º a 4º lugares
será em melhor de 05 (cinco) sets.
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Artigo 256 - Nas categorias Pré-Mirim e Mirim cada equipe deverá ter,
obrigatoriamente, a presença de 09 (nove) alunos no início da partida.
Parágrafo Primeiro - Durante todo o 2º set deverão jogar, obrigatoriamente, 03 (três) alunos que não jogaram o 1º set.
Parágrafo Segundo - O aluno que não puder continuar jogando, devido à
lesão, deverá ser legalmente substituído de acordo com o previsto no parágrafo anterior. Se isto não for possível, a equipe terá o direito de fazer uma substituição EXCEPCIONAL, além dos limites da Regra.
Parágrafo Terceiro - Uma substituição excepcional significa que qualquer
aluno que não está na quadra na hora da lesão, exceto o Líbero ou aquele com quem
trocou, pode substituir o aluno lesionado na partida. O aluno lesionado substituído não
está autorizado a retornar à partida.
Parágrafo Quarto - Uma substituição excepcional não pode ser contada,
em nenhuma hipótese, como uma substituição regular. Caso aconteça uma substituição excepcional no 1º set esse aluno não será considerado participante da partida.
Parágrafo Quinto - As substituições no 3º, 4º e 5º sets serão livres;
Parágrafo Sexto - Na categoria Pré-mirim, em todas as fases e durante
toda a partida, o aluno que estiver na posição de meio de rede (posição 03) não poderá,
em qualquer hipótese, efetuar um ataque, estando a bola acima do bordo superior da
rede;
Parágrafo Sétimo - O intervalo entre os sets será de 01 (um) minuto
quando a disputa for em melhor de 03 (três) sets e de 03 (três) minutos quando a disputa for em melhor de 05 (cinco) sets.
Artigo 257 - Caso algum dos alunos que entraram no 2º set e que não
jogaram o 1º set, não puderem continuar jogando, somente devido à lesão, a substituição deverá ser feita com os reservas que não participaram do 1º set. Caso não haja tal
possibilidade regulamentar será respeitada a substituição excepcional, como previsto
no parágrafo 2º do art. 256.
Artigo 258 - A altura da rede será de:
PRÉ-MIRIM - MIRIM - INFANTIL - JUVENIL
Masculino 2,10m - 2,30m - 2,40m - 2,43m
Feminino 2,00m - 2,15m - 2,20m - 2,24m
Artigo 259 - As camisas do uniforme deverão ser numeradas na frente e
nas costas, sendo obrigatório que esta exigência obedeça a numeração de 01 (um) a
20 (vinte):
Parágrafo Primeiro - A partir da fase Inter-Regional da Etapa II será obrigatório, conter em todos os uniformes, o nome da Unidade Escolar e do Município ao
qual ela pertence, com a sigla do estado (SP);
Parágrafo Segundo - Não será permitido, sob quaisquer hipóteses, o uso
de pincéis, canetas, fitas adesivas e outros.
Artigo 260 - A bola a ser usada em todas as categorias será a oficial.
Artigo 261 - Nas categorias Pré-Mirim e Mirim não haverá a utilização do
jogador “libero”.
Artigo 262 - Para as categorias Infantil e Juvenil não haverá exceções às
regras de jogo.
Artigo 263 - Para efeito de classificação, em qualquer das Fases, serão
adotados os seguintes critérios:
1 – PONTUAÇÃO
Vitória = 02 (dois) pontos
Derrota = 01 (um) ponto
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Ausência = 0 (zero) ponto.
2 – DESEMPATE
Entre as equipes empatadas, os critérios adotados serão:
2.1 - Entre 02 (duas) Unidades Escolares, será decidido pelo confronto
direto já realizado entre elas;
2.2 - Entre 03 (três) ou mais Unidades Escolares, a decisão será pelo sistema de saldo de “sets” nas partidas realizadas entre elas;
a - Persistindo o empate entre algumas dessas Unidades Escolares, a decisão será obtida pelo saldo de pontos nas partidas realizadas entre elas;
b - Persistindo, ainda, o empate entre algumas dessas Unidades Escolares, a decisão será por sorteio.
Artigo 264 – Na fase Inter Etapas da Etapa IV, as equipes campeãs da
Etapa I e da Etapa II, nas categorias Mirim e Infantil, em ambos os sexos, poderão
competir entre si, e a equipe vencedora terá o direito de ocupar vaga na Delegação do Estado de São Paulo que disputará os Jogos Escolares da Juventude – Etapa Nacional, de responsabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro - COB. Para que a
Unidade Escolar seja oficialmente ratificada como ocupante da vaga na delegação,
deverá obrigatoriamente entregar aos responsáveis pela competição da Etapa IV,
imediatamente após a homologação do resultado final da partida, toda a documentação exigida pelo COB no Regulamento Geral dos Jogos Escolares da Juventude
para sua inscrição.
Parágrafo Único – Se a documentação apresentada não atender às exigências necessárias, a Unidade Escolar será substituída pela subsequente, e assim sucessivamente até que sejam atendidas todas as solicitações exigidas para o preenchimento da vaga.
Artigo 265 - A Delegação do Estado na modalidade será composta por
10 (dez) alunos por sexo e mais 01 (um) professor para cada sexo, em cada categoria.
Artigo 266 – A coordenação e execução das competições da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado da Educação e de Esporte, Lazer e
Juventude, além da Federação de Desporto Escolar do Estado de São Paulo.
XXXII – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE VOLEIBOL PARALÍMPICO
Artigo 267 – As competições da modalidade serão regidas pelas regras
oficiais do Voleibol Sentado pela World Organisation Volleyball for Disabled – WOVD.
Parágrafo Primeiro – A modalidade é especifica para alunos com deficiência física.
Parágrafo Segundo – As inscrições da modalidade deverá ser realizada
através do link https://pt.surveymonkey.com/s/JEESP-PARALIMPIADASESCOLARES2013
no período de 25 de
março a 19 de abril.
Artigo 268 – A modalidade obedecerá a seguinte faixa etária e categoria:
a) Categoria Única: de 14 a 20 anos (nascidos a partir de 1993 a 1999);
Parágrafo Único – A modalidade é disputada nos sexos masculino e feminino.
Artigo 269 – A Seletiva será em formato de treinos que serão realizados
apenas na Etapa IV, e obedecerão ao seguinte formato:
* 1º Treino – 03/08 – São Paulo;
* 2º Treino – 04/08 – São Paulo.
Parágrafo Primeiro – Serão selecionados, conforme as regras das Paralimpíadas Escolares 2013 – Etapa Nacional, 20 (vinte) alunos, sendo 10 (dez) de cada
sexo.
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Parágrafo Segundo – A definição dos alunos que irão representar o Estado de São Paulo nas Paralimpíadas Escolares 2013 – Etapa Nacional, ficará a cargo dos
técnicos da Delegação Paulista.
Artigo 270 – A coordenação e execução dos treinamentos da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado de Esporte, Lazer e Juventude e
dos Direitos de Pessoa com Deficiência, além da Federação de Desporto Escolar do
Estado de São Paulo.
XXXIII – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE VOLEI DE PRAIA
Artigo 271 - As competições da modalidade serão regidas pelas regras
oficiais da Federação Internacional de Volleyball – FIVB, adotadas pela Confederação
Brasileira de Voleibol - CBV, observadas as exceções previstas nesse regulamento.
Artigo 272 – Serão realizadas competições na Etapa III,única e exclusivamente na categoria Infantil em ambos os sexos.
Artigo 273 – As competições serão realizadas no seguinte formato:
* 1ª Seletiva Regional – 09/05 – Santos;
* 2ª Seletiva Regional – 23/05 – São José do Rio Preto;
* 3ª Seletiva Regional – 13/06 – Presidente Prudente;
* Seletiva Estadual Infantil – 10 e 11/08 – Lindóia;
Artigo 274 - A Unidade Escolar poderá 01 (uma) dupla masculina e 01
(uma) dupla feminina, e apenas 01 (um) professor para ambas.
Artigo 275 - O sistema de disputa da modalidade obedecerá ao seguinte
formato:
Parágrafo Primeiro - Os jogos serão disputados em melhor de 02 (dois)
sets vencedores, sendo os 02 (dois) primeiros sets de 21 (vinte e um) pontos. Em caso
de empate em 20 (vinte) pontos o set só terminará quando uma das duplas alcançar
a diferença de 02 (dois) pontos, e neste caso, não haverá ponto limite para o término
do set.
Parágrafo Segundo - Em caso de empate em número de sets vencidos
(01x01), será jogado um terceiro set de 15 (quinze) pontos. Havendo empate em 14
(quatorze) pontos neste set, o mesmo só terminará quando uma das duplas alcançar
a diferença de 02 (dois) pontos e, neste caso, não haverá ponto limite para o término
do set.
Parágrafo Terceiro - No caso de uma dupla não comparecer em quadra
no horário programado ou estar em quadra no horário do jogo, mas ficar impossibilitada de iniciar a partida por contusão de aluno, esta será considerada perdedora por
W.O. Parágrafo Quarto - No caso de interrupção da partida por desistência ou desqualificação da dupla, esta será considerada perdedora por W.O.
Artigo 276 - As alturas das redes serão as seguintes:
FEMININA - 2,24m
MASCULINA - 2,43m
Artigo 277 - O sistema de pontuação para determinar a classificação nos
grupos será:
\> Vitória - 02 (dois) pontos.
\> Derrota - 0 (zero) ponto.
Artigo 278 - Os uniformes deverão obedecer à regra da modalidade, ao
regulamento geral e aos seguintes critérios:
Parágrafo Primeiro - O uniforme da dupla masculina consiste em camiseta e short, e da dupla feminina em top e sunquíni.
Parágrafo Segundo - Camisetas regatas e tops numerados em 01 (um) e
02 (dois). O número deve ser colocado na frente e nas costas, obrigatoriamente no cen373
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tro da camiseta e top. A cor e modelo do uniforme da dupla devem ser padronizados e
contrastar com a cor dos números.
Parágrafo Terceiro - Será proibido o uso de uniformes de cor predominante diferente.
Parágrafo Quarto - O aluno poderá jogar com uma bermuda modelo “ciclista” sob o short, desde que sejam da mesma cor.
Parágrafo Quinto - Os alunos poderão jogar com camisas de mangas
compridas ou agasalhos sob o uniforme desde que sejam iguais e autorizados pelo 1ª
árbitro da partida.
Parágrafo Sexto - No short ou no sunquíni a numeração é facultativa, mas
quando houver deverá ser igual ao do uniforme.
Parágrafo Sétimo - O professor deverá utilizar camisa de manga, bermuda ou calça, tênis e meia.
Parágrafo Oitavo - Os alunos que apresentarem-se fora dos padrões de
uniformes estabelecidos nesse artigo serão impedidos de participar.
Parágrafo Nono – Na Etapa III será obrigatório conter em todos os uniformes, o nome da Unidade Escolar e do Município ao qual ela pertence, com a sigla
do estado (SP);
Parágrafo Décimo - Não será permitido, sob quaisquer hipóteses, o uso
de pincéis, canetas, fitas adesivas e outros.
Artigo 279 - No caso de grupos, quando no mesmo grupo 02 (duas) duplas terminarem empatadas, o desempate far-se-á pelo resultado do confronto direto
entre elas na fase.
Artigo 280 - No caso de grupos, quando no mesmo grupo 03 (três) ou
mais duplas terminarem empatadas, o desempate farse-á da seguinte maneira e em
ordem sucessiva de eliminação:
\> Maior saldo de sets
\> Maior saldo de pontos
\> Maior coeficiente de sets average em todos os jogos disputados pelas
duplas na fase.
\> Maior coeficiente de pontos average em todos os jogos disputados
pelas duplas na fase.
\> Sorteio.
Parágrafo Primeiro - Na hipótese da aplicação do critério de pontos ou
sets average, dividir-se-á o número de pontos ou sets pró pelos pontos ou sets contra,
considerando-se classificada a dupla que obtiver maior coeficiente.
Parágrafo Segundo - Quando, para cálculo de pontos ou sets average,
uma dupla não perder nenhum ponto ou set, é ela a classificada, pois é impossível a
divisão por zero, assegurando à dupla sem sets ou pontos sofridos a classificação pelo
critério de pontos ou sets average.
Parágrafo Terceiro - Quando, para cálculo de pontos ou sets average,
mais de uma dupla não perder nenhum set ou ponto, será classificada a dupla que tiver
o número de pontos ou sets mais positivo em todos os jogos disputados na fase, pois
tecnicamente seu resultado será maior.
Artigo 281 - A bola a ser utilizada na competição será de tamanho e peso
oficial.
Artigo 282 - Não será permitido jogar com qualquer objeto que ponha
em risco a integridade física do aluno.
Artigo 283 - A Comissão Técnica da dupla será composta por 01 (um)
professor.
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Artigo 284 - Estará automaticamente suspenso da partida subsequente,
o aluno ou professor que for desqualificado.
Artigo 285 - A entrada dos alunos na quadra para o aquecimento será
feita tão logo ela esteja livre e liberada pela equipe de arbitragem e/ou coordenação
da modalidade.
Parágrafo Primeiro - O aquecimento inicial, a critério de cada dupla, poderá ser feito fora da quadra em local determinado pela Coordenação da competição.
Parágrafo Segundo - O tempo de aquecimento na quadra será determinado previamente no Congresso Técnico da modalidade, pela organização, podendo
ser alterado em função das necessidades que se apresentarem no decorrer do evento.
Artigo 286 – Na Etapa IV as duplas classificadas em 1º e 2º lugares, em
ambos os sexos, de cada Seletiva Regional da Etapa III, competirão entre si, e a vencedora terá o direito de ocupar vaga na Delegação do Estado de São Paulo que disputará
os Jogos Escolares da Juventude - Etapa Nacional, de responsabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro - COB. Para que a dupla seja oficialmente ratificada como ocupante da
vaga na delegação, deverão obrigatoriamente entregar aos responsáveis pela competição da Etapa da Seletiva Estadual, imediatamente após a homologação do resultado
final da competição, toda a documentação exigida pelo COB no Regulamento Geral dos
Jogos Escolares da Juventude para sua inscrição.
Parágrafo Único – Se a documentação apresentada não atender às exigências necessárias, a dupla será substituída pelo subseqüente, e assim sucessivamente até que sejam atendidas todas as solicitações exigidas para o preenchimento da
vaga.
Artigo 287 - A Delegação do Estado será composta de 01 (uma) dupla por
sexo e mais 01 (um) professor.
Parágrafo Único - Para a definição da vaga de técnico da Delegação, fica
estabelecido que a mesma seja ocupada através de um sorteio, realizado pelos responsáveis da competição, entre os professores das duplas vencedoras no masculino e
feminino.
Caso as duplas vencedoras sejam da mesma Unidade Escolar, o professor
responsável da mesma será o técnico da Delegação.
Artigo 288 – A coordenação e execução das competições da modalidade
serão de responsabilidade da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude e da
Federação de Desporto Escolar do Estado de São Paulo.
XXXIV – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE XADREZ
Artigo 289 - As competições da modalidade serão regidas pelas regras
oficiais da Confederação Brasileira de Xadrez - CBX, observadas as exceções previstas
neste Regulamento.
Artigo 290 – Serão realizadas competições na Etapa I em todas as categorias, e na Etapa II nas categorias Mirim e Infantil.
Artigo 291 – Poderão ser inscritos até 08 (oito) alunos, com participação
de 04 (quatros) por rodada.
Parágrafo Único – As equipes somente poderão iniciar qualquer MATCH
quando possuírem o número de tabuleiros não inferior a 51% (cinquenta e um por
cento) dos pontos em disputa.
Artigo 292 - Em todas as fases da Etapa I serão realizadas disputas por
equipe e individual, de ambos os sexos. Na Etapa II será realizada apenas disputa individual, em ambos os sexos.
Parágrafo Primeiro – Na competição por equipe da Etapa I, antes do início das fases DE, Inter DE e Regional, o professor deverá definir entre os 08 (oito) alunos
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inscritos, os 04 (quatro) alunos titulares que participarão da rodada, identificando o
capitão.
Parágrafo Segundo – Para ter direito a participação na competição individual da Etapa I, o aluno terá que obrigatoriamente constar da relação nominal da
Unidade Escolar por equipe.
Parágrafo Terceiro – A não participação da Unidade Escolar na competição por equipe desde a fase DE da Etapa I, inviabilizará a participação dos alunos na
competição individual.
Parágrafo Quarto – Na competição individual da Etapa II, a Unidade Escolar não terá limite de inscrições de alunos.
Artigo 293 - Na fase Final Etapa I das categorias Mirim e Infantil a competição será realizada em 02 (dois) torneios individuais, em ambos os sexos, sendo
um para classificação final por equipes e outro para classificação final individual. Cada
Unidade Escolar classificada por equipe indicará 04 (quatro) alunos para a disputa de
um torneio individual. A classificação final por equipes se dará através da soma dos
resultados dos alunos.
Parágrafo Primeiro - O sistema de disputa na competição individual será
o convencional. Nas fases DE, Inter DE e Regional da Etapa I, e nas fases Sub Regional
e Regional da Etapa II, cada aluno terá 30 (trinta) minutos por partida. Na fase Final da
Etapa I e na fase Inter Regional da Etapa II, cada aluno terá 60 (sessenta) minutos por
partida no Sistema Suíço.
Parágrafo Segundo – Na fase Final da Etapa I, o aluno que estiver classificado tanto por equipe como individual, deverá optar por participar somente em um
dos torneios. Caso ele opte pela disputa individual, a Unidade Escolar poderá substituí-lo por outro aluno, desde que seu nome conste na relação nominal da equipe.
Artigo 294 - Até 05 (cinco) minutos antes do início de cada rodada, na
competição por equipes, nas fases DE, Sub-Regional, Regional e Inter DE da Etapa I, o
professor responsável deverá entregar a escalação de sua equipe por ordem de tabuleiros, não podendo haver mais alterações, caso contrário será obedecida à ordem de
inscrição. Na fase Final o professor confirmará a participação dos alunos no congresso
específico, antes do início da competição.
Parágrafo Único – O professor deverá obrigatoriamente permanecer no
local de competição até o final da participação de sua equipe, assinando a súmula ao
final do match.
Artigo 295 - Os alunos deverão levar, em todas as fases, as peças, tabuleiros e no mínimo 02 (dois) relógios para as competições e apresentar-se devidamente
uniformizados (camisa ou agasalho).
Parágrafo Primeiro - Na fase Inter-Regional da Etapa II será obrigatório,
conter em todos os uniformes o nome da Unidade Escolar e do Município ao qual ela
pertence, com a sigla do estado (SP);
Parágrafo Segundo - Não será permitido, sob quaisquer hipóteses, o uso
de pincéis, canetas, fitas adesivas e outros.
Artigo 296 - As formas de disputa serão de acordo com o art. 18 do Regulamento Geral ou o Sistema Suíço:
Parágrafo Primeiro - Na fase Final e Inter Regional será adotado sistema
Suíço.
Parágrafo Segundo - Para se configurar o W.O. por equipe, o início da
rodada terá a tolerância de 30 (trinta) minutos em relação ao horário programado e
para o W.O. individual será de 30 (trinta) minutos após o início efetivo da rodada, com
o relógio acionado.
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Parágrafo Terceiro - Para se configurar o W.O. na competição individual,
o inicio da rodada terá a tolerância de 60 (sessenta) minutos após o início efetivo da
rodada, com o relógio acionado.
Artigo 297 - Na disputa por equipe da fase Final, cada aluno terá o tempo
de 60 (sessenta) minutos para completar sua partida em Sistema Nocaute, sendo utilizadas para os 05 (cinco) minutos finais as Regras do Xadrez Nocaute da FIDE.
Artigo 298 - Somente na fase Final Etapa I, na competição por equipes e
individual, será obrigatória a anotação das partidas nas planilhas, por todos os concorrentes.
Artigo 299 - Para efeito de classificação individual será considerado:
1 – PONTUAÇÃO:
Vitória por tabuleiro = 01 (um) ponto
Empate = 0,5 (meio) ponto
Derrota = 0 (zero) ponto.
2 – DESEMPATE: O critério de desempate será o seguinte:
2.1 – Entre 02 (duas) Unidades Escolares a decisão será:
a) confronto direto;
b) uma partida relâmpago, onde as brancas jogam com tempo de 6(seis)
minutos e as negras com o tempo de 5 minutos, sendo que as negras jogam pelo empate.
2.2 – Entre 03 (três) ou mais equipes a decisão será:
a) – sonnemborg berg.
b) – maior número de vitórias.
c) – sorteio.
2.3 – Sistema suíço:
a) – Escore acumulado de pontos;
b) – Milésimos FPX;
c) – Milésimos totais.
d) – Sorteio.
Artigo 300 - Para efeito de classificação por equipe, será vencedora aquela que somar a maior pontuação por tabuleiros de todas as partidas em disputa:
a) – Escore acumulado de pontos;
b) – Milésimos FPX;
c) – Milésimos totais.
d) – Sorteio.
1 - PONTUAÇÃO Vitória = 03 (três) pontos
Empate = 02 (dois) pontos
Derrota = 01 (um) ponto
Ausência = 0 (zero) ponto.
2 - DESEMPATE - O critério de desempate será o seguinte:
2.1 – Sistema Schuring entre 02 (duas) Unidades Escolares a decisão será:
a - confronto direto;
b - pontos por tabuleiro;
c - melhor pontuação no 1º tabuleiro;
d - melhor pontuação no 2º tabuleiro;
e - melhor pontuação no 3º tabuleiro;
f - sorteio.
2.2 – Sistema Schuring entre 03 (três) ou mais equipes a decisão será:
a - pontos por tabuleiro;
b - melhor pontuação no 1º tabuleiro;
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c - melhor pontuação no 2º tabuleiro;
d - melhor pontuação no 3º tabuleiro;
e - melhor pontuação no 4º tabuleiro;
f - sorteio.
2.3 - Sistema Suíço:
a - Pontos por tabuleiro;
b - Escore acumulado de pontos por match;
c - Escore acumulado de pontos por tabuleiro;
d - Escore acumulado corrigido de pontos por match;
e - Escore acumulado corrigido de pontos por tabuleiro;
f - Sorteio.
Artigo 301 - A fase Final da Etapa I, na disputa por equipes, os critérios de
desempate será o seguinte:
* Soma dos resultados individuais dos alunos da Unidade Escolar;
* Melhor classificado no torneio individual;
* Sorteio.
Artigo 302 – Na fase Inter Etapas da Etapa IV, os alunos campeões na
competição individual da Etapa I e da Etapa II, nas categorias Mirim e Infantil, em ambos os sexos, poderão competir entre si, e o aluno vencedor terá o direito de ocupar
vaga na Delegação do Estado de São Paulo que disputará os Jogos Escolares da Juventude - Etapa Nacional, de responsabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro - COB. Para
que o aluno seja oficialmente ratificado como ocupante da vaga na delegação, deverá
obrigatoriamente entregar aos responsáveis pela competição da Etapa IV, imediatamente após a homologação do resultado final da partida, toda a documentação exigida
pelo COB no Regulamento Geral dos Jogos Escolares da Juventude para sua inscrição.
Parágrafo Único – Se a documentação apresentada não atender às exigências necessárias, o aluno será substituído pelo subseqüente, e assim sucessivamente até que sejam atendidas todas as solicitações exigidas para o preenchimento da
vaga.
Artigo 303 - A Delegação do Estado na modalidade será composta por 01
(um) aluno por sexo e mais 01 (um) professor em cada categoria.
Parágrafo Único – Para a definição da vaga de técnico da Delegação será
realizado um sorteio pelos responsáveis da competição, entre os 02 (dois) professores
dos alunos vencedores na disputa masculina e feminina. Se os alunos vencedores forem da mesma Unidade Escolar, o professor responsável desses alunos será o técnico
da Delegação.
Artigo 304 – A coordenação e execução das competições da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado da Educação e de Esporte, Lazer e
Juventude, além da Federação de Desporto Escolar do Estado de São Paulo.
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 305 - Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos, em
cada Etapa, pelos responsáveis da organização dos Jogos Escolares do Estado de São
Paulo.
ANEXO 1
MODELO DE OFÍCIO PARA INSCRIÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – em papel timbrado da Unidade Escolar.
OFÍCIO Nº
Assunto: JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO
À COMISSÃO ORGANIZADORA
A Direção da Unidade Escolar vem requerer a inscrição e autorizar a par378

11852 miolo.indd 378

9/4/2014 21:35:14

ticipação dos seu(s) professor( es) e alunos nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo
– JEESP – nos jogos e competições pertinentes à Etapa, categoria, modalidade (s) e
sexo(s)
Abaixo relacionadas:
ETAPA:
CATEGORIA:
MODALIDADES/SEXO: (mencionar as modalidades e sexo)
Nome do (s) professor (es) responsável (eis) / Modalidade e Sexo
(Elencar o nome do professor responsável por cada modalidade e sexo.)
Local e data - Carimbo e assinatura do (a) Direção Escolar

INSTRUÇÃO CONJUNTA CGRH/CGEB, DE 21 DE MAIO DE 2013
Procedimentos referentes à reposição de dias letivos e/ou aulas relativa
ao período de 19 de abril a 10 de maio de 2013
As Coordenadorias de Gestão de Recursos Humanos – CGRH e de Gestão
da Educação Básica – CGEB e a Subsecretaria de Articulação Regional, visando a orientar as autoridades educacionais, professores, pais e comunidades escolar e local sobre
a reposição de aulas relativa ao período de 19 de abril a 10 de maio de 2013, baixam
as seguintes instruções:
I – cada unidade escolar deverá dimensionar as ausências – número
de dias e/ou aulas não ministradas -- ocorridas por funcionários e servidores no referido período, e elaborar Plano de Reposição com início previsto para junho e término até o final do mês de novembro de 2013, encaminhando-o à Diretoria de Ensino para parecer do Supervisor de Ensino e homologação do Dirigente Regional de
Ensino, devendo esse Plano se restringir, exclusivamente, ao exercício das atividades/
atribuições correspondente(s) ao(s) cargo(s)/função(ões) ou posto(s) de trabalho do(s)
respectivo(s) profissional(is).
II – caberá à Diretoria de Ensino analisar e homologar os Planos de Reposição encaminhados pelas respectivas unidades escolares, avaliando-os em sua pertinência e viabilidade, bem como acompanhar o cumprimento das atividades neles
propostas.
III - para fins de reposição, poderão, inclusive em caso de cursos semestrais, serem utilizados o contraturno, uma das semanas de recesso do mês de julho, os
sábados e os dias em que não tiverem sido previstas atividades regulares na unidade
escolar.
IV – o docente, que tenha se ausentado, ao longo do período de 19/04
a 10/05/2013, deverá comunicar formalmente, junto à(s) respectiva(s) unidade(s)
escolar(es), sua disposição em repor os dias e/ou aulas não ministradas.
V - o docente que no período de 19/04 a 10/05/2013, tenha apresentado falta descontável em seus vencimentos/salários, não estará obrigado a efetuar a
respectiva reposição, mas, se o pretender, terá assegurada a compensação financeira
do desconto e o cancelamento das faltas correspondentes, no prontuário funcional,
observadas as cautelas cabíveis.
VI - o docente a que se refere o inciso anterior, cujas aulas tiverem sido,
neste período, ministradas por professor eventual, poderá ter a compensação financeira das faltas descontadas e a regularização de sua frequência no prontuário funcional,
379

11852 miolo.indd 379

9/4/2014 21:35:14

desde que venha a ministrar aulas do Plano de Reposição ou em eventuais impedimentos de outro docente.
VII – o disposto nos incisos anteriores poderá ser igualmente aplicado em
caso de docente que tendo sido posteriormente designado, para função diversa, venha
a exercê-la na Secretaria da Educação.
VIII – para os servidores não docentes que tenham registrado ausências
no período de 19/04 a 10/05/2013, poderão ser elaborados Planos Individuais de Reposição de horas não trabalhadas, com vistas a assegurar o acompanhamento das atividades de reposição de aulas dos docentes.
IX – as unidades escolares, deverão, por meio do Conselho de Escola,
notificar os alunos e os pais sobre a reposição de dias letivos e/ou de aulas, e afixar, em
local visível, as datas e os horários estabelecidos nos respectivos Planos de Reposição.
X - caberá à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica –CGEB, orientar as Diretorias de Ensino, acompanhando-as:
a) no atendimento às disposições que irão assegurar o cumprimento das
reposições, especialmente, quando esse processo não puder se viabilizar nos termos
da presente resolução;
b) na elaboração do consolidado dos planos de reposição das DEs e em
seu recebimento pela CGEB - e,
c) no desenvolvimento das reposições.
XI - caberá à Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, orientar as
Diretorias de Ensino, com relação:
a) aos procedimentos a serem adotados para fins de pagamento das reposições efetuadas;
b) à extinção, no encerramento do ano letivo de 2013, das possibilidades
de compensação financeira e de anulação das faltas registradas nos assentamentos de
vida funcional, previstas nos termos da presente instrução.
XII – Esta Instrução entra em vigor, a partir da data de sua publicação.

(*) COMUNICADO CONJUNTO CIMA/CGEB DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013
Avaliação da Aprendizagem em Processo – Quarta Edição –
Primeiro Semestre de 2013
A Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional em conjunto com a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, considerando a
importância de:
- apoiar as ações de planejamento escolar previstas para o início de 2013
e sua continuidade nas ATPC;
- diagnosticar, por meio de instrumento padronizado, os aspectos da
aprendizagem dos alunos que necessitam de atenção imediata;
- subsidiar as escolas e docentes, com orientações para elaboração de
pautas conjuntas e individuais que resultem em planos de ação para os processos de
recuperação da aprendizagem, especialmente nas disciplinas de Língua Portuguesa e
Matemática;

* Com as alterações introduzidas pelo Comunicado Conj. CIMA/CGEB de 25.2.2013

380

11852 miolo.indd 380

9/4/2014 21:35:14

- ampliar o universo de alunos atendidos, nas edições anteriores, pelo
programa da Avaliação da Aprendizagem em Processo;
Comunicam:
1 – Serão aplicadas provas de Língua Portuguesa e Matemática para os
alunos, da rede estadual regular do 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 1ª,
2ª e 3ª séries do Ensino Médio.
2- As provas, de caráter exclusivamente diagnóstico, se constituem em
instrumentos investigativos da aprendizagem para posterior mobilização de procedimentos, atitudes e conceitos, pela escola e na sala de aula, visando à elaboração e
execução de planos destinados ao apoio imediato para sanar dificuldades dos alunos
objetivando a superação das mesmas.
3- As provas a serem aplicadas terão a seguinte constituição:
a) Língua Portuguesa - 15 questões objetivas;
b) Matemática – 10 questões, sendo a maioria objetivas e algumas dissertativas;
c) Produção Textual
- para o Ensino Fundamental – conto (6º ano), notícia (7º ano), narrativa de aventura (8º ano) e receita (9º ano);
- para o Ensino Médio – artigo de opinião (todas as séries).
4 – As Produções Textuais, descritas no item 3 c, constituirão o produto
final de uma sequência de atividades a ser mediada pelo professor, que poderá utilizar
mais de uma aula para o desenvolvimento da ação.
5 – A aplicação das provas nas escolas se dará no período compreendido
entre 04 e 08 de março, conforme programado pelas unidades, considerando:
a) o professor da própria disciplina, como aplicador;
b) dias diferentes para Língua Portuguesa, Matemática e Produção Textual;
c) preferencialmente aulas duplas.
6- O material de aplicação (provas) será entregue impresso para as Diretorias de Ensino, organizado por escola, contendo:
6.1- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 6o ano do Ensino Fundamental;
6.2- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 7o ano do Ensino Fundamental;
6.3- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 8o ano do Ensino Fundamental;
6.4- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 9o ano do Ensino Fundamental;
6.5- Provas de Língua Portuguesa para turmas da 1ª série do Ensino Médio;
6.6- Provas de Língua Portuguesa para turmas da 2ª série do Ensino Médio;
6.7- Provas de Língua Portuguesa para turmas da 3ª série do Ensino Médio;
6.8- Provas de Matemática para turmas do 6° ano do Ensino Fundamental;
6.9- Provas de Matemática para turmas do 7° ano do Ensino Fundamental;
6.10- Provas de Matemática para turmas do 8° ano do Ensino Fundamental;
6.11- Provas de Matemática para turmas do 9° ano do Ensino Fundamental;
6.12- Provas de Matemática para turmas da 1ª série do Ensino Médio;
6.13- Provas de Matemática para turmas da 2ª série do Ensino Médio;
6.14- Provas de Matemática para turma da 3ª série do Ensino Médio;
6.15- Provas de Produção Textual para turmas do 6º ano do Ensino Funda381
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mental;
mental;
mental;
mental;
e,

6.16- Provas de Produção Textual para turmas do 7º ano do Ensino Funda6.17- Provas de Produção Textual para turmas do 8º ano do Ensino Funda6.18- Provas de Produção Textual para turmas do 9º ano do Ensino Funda6.19- Provas de Produção Textual para turmas da 1ª série do Ensino Médio;
6.20- Provas de Produção Textual para turmas da 2ª série do Ensino Médio;

6.21- Provas de Produção Textual para turmas da 3ª série do Ensino Médio.
7 - As provas mencionadas no item 6 do presente comunicado foram
impressas a partir de quantitativo coletado pelo Sistema de Cadastro de Alunos da
Secretaria, com data base de 21-01-2013, e serão entregues nas Diretorias com
exemplares adicionais por classe/disciplina/ano/série para suprir eventuais alterações numéricas ocorridas em data posterior à do planejamento central da avaliação.
7.1 - as provas em braile e em caracteres ampliados, impressas pelo
Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE, serão entregues nas Diretorias
de Ensino.
7.2 – as provas destinadas aos alunos da Fundação CASA serão impressas pelo Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE, onde ficarão disponibilizadas àquela Fundação que se responsabilizará pela sua retirada e distribuição
para aplicação nas respectivas unidades.
8 - A distribuição das provas impressas, mencionadas no item 6, para
as Diretorias de Ensino, ocorrerá no período de 18 a 28 de fevereiro, devendo as
mesmas se organizarem para a recepção e controle de recebimento e entrega destes materiais para as escolas.
8.1 – Na ocorrência de problemas relacionados à logística da entrega
das provas, contatar, na FDE -Fundação para o Desenvolvimento da Educação/GSU/
DOM-Osasco: Cristiano Cebrian Seguer ou Rafael Lastri (11-3696-2861)
8.2 – Na ocorrência de problemas similares, especificamente relacionados às provas para o atendimento aos alunos com deficiência visual, contatar na
CGEB - Coordenadoria de Gestão da Educação Básica: Suely Bomfim (11-3218-8897
ou 3218-2113).
9 – Complementando as provas será produzido o material “Comentários e Recomendações Pedagógicas”, referente à Avaliação da Aprendizagem em
Processo – Quarta Edição 2013
– destinado aos professores, contendo:
a) quadro de habilidades de referência utilizadas na elaboração dos
itens das provas;
b) orientações necessárias à aplicação das propostas de produção
textual e alguns itens específicos das provas de matemática;
c) orientações para a correção e interpretação de resultados;
d) sugestões de trabalho pedagógico articuladas com a interpretação
dos resultados e com os materiais de apoio ao currículo.
9.1-Os conteúdos destes materiais serão enviados às Diretorias de
Ensino por meio eletrônico, em período anterior ao da aplicação das provas, para
encaminhamento às escolas que procederão à sua impressão conforme as respectivas necessidades, contando com apoio dos NIT quando necessário.
382
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10- As diferentes atividades a serem desenvolvidas no contexto desta
avaliação e do planejamento escolar, devem ser planejadas, executadas e acompanhadas pelas equipes das Diretorias de Ensino e Escolas, destacando as ações dos
Supervisores de Ensino, Professores Coordenadores das Oficinas Pedagógicas, Diretores, Professores Coordenadores e Docentes das unidades escolares, de acordo
com as respectivas atribuições.
_____
NOTA:
A alínea “C” do Item 9 está com a redação dada pelo Comunicado Conj. CIMA/CGEB
de 25.2.2013.

COMUNICADO CONJUNTO CGEB/CGRH, DE 8 DE MAIO DE 2013
Cumprimento a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública movido pelo
Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo – CREF4
A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica e a Coordenadoria de
Gestão de Recursos Humanos, da Secretaria da Educação, em cumprimento a sentença
proferida nos autos da Ação Civil Pública - Processo nº 0000238-13.2012.4.03.6100 –
9ª Vara da Justiça Federal, movida pelo Conselho Regional de Educação Física do Estado
de São Paulo – CREF4, comunicam:
1. Todos os docentes da disciplina de Educação Física da Educação Básica
em atuação na Rede Pública Estadual da Educação de São Paulo deverão obter, obrigatoriamente, o devido registro profissional no Sistema CONFEF/CREFs, de acordo com o
Artigo 1º da Lei 9.696/98, devendo apresentar prova do registro ao Diretor da Unidade
Escolar.
2. Para fins de contratação/nomeação, o docente deverá apresentar o
supracitado registro.
3. Fica obstado ao Estado de São Paulo impedir ou embaraçar a fiscalização do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo CREF4/SP nas
dependências das escolas da Rede Pública Estadual da Educação de São Paulo.
4. A obrigatoriedade do registro aos profissionais da disciplina de Educação Física no Sistema CONFEF/CREF se estende a todos os docentes efetivos e contratados da Rede Pública Estadual da Educação de São Paulo.
____
NOTA:
A Lei nº 9.696/93 encontra-se à pág. 93 do vol. 25 na  Col. de Leg. Fed. de Ens.
Fundamental e Médio – CENP/SE.
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COMUNICADO CONJUNTO EFAP-CGRH-CGEB, DE 16 DE ABRIL DE 2013
Torna pública a relação nominal de escolas que passam a integrar
o Programa Sala de Leitura
A Coordenadora da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores “Paulo Renato de Souza”, com base no Artigo 44, alínea “g” - Inciso III, do Decreto
nº 57.141/2011, a Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos
e a Coordenadora da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica tornam pública
a relação nominal de escolas que passam a integrar o Programa Sala de Leitura nos
termos do artigo 1º da Resolução SE 70, de 21-10-2011 publicada em DOE de 22 de
outubro de 2011.
Caberá ao Dirigente Regional de Ensino adotar as providências necessárias para a seleção de docentes e acompanhar o processo de formalização da atribuição
nas respectivas unidades.
Nº

DIRETORIA DE ENSINO

CIE

UNIDADE ESCOLAR

1

AMERICANA

17224

JOAO XXIII

2

ARARAQUARA

462536

ALTO DE PINHEIROS

3

ARARAQUARA

462330

JOAQUIM PINTO MACHADO JUNIOR - PROFESSOR
MACHADINHO

4

ASSIS

33085

ANTONIO DE BENEDICTIS PROF DR

5

ASSIS

33285

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PROF

6

ASSIS

44490

JOSE DE SOUZA DR

7

ASSIS

33066

LOURENCO LUCIANO CARNEIRO PROF

8

ASSIS

33133

MARIA MAGDALENA DE OLIVEIRA DONA COTA

9

ASSIS

906815

VILA DO LAGO

10

BARRETOS

28022

NARCISO BERTOLINO CAPITAO

11

BARRETOS

36894

VALOIS SCORTECCI

12

BAURU

919019

ADA CARIANI AVALONE PROFA

13

BAURU

901003

ANTONIO FERREIRA DE MENEZES VEREADOR

14

BAURU

25999

ARACY SANTINHO BARBERI PROFA

15

BAURU

40939

CARLOS CHAGAS DR

16

BAURU

25483

CAROLINA LOPES DE ALMEIDA PROFA

17

BAURU

25598

CHRISTINO CABRAL PROF

18

BAURU

25240

EDUARDO VELHO FILHO PROF

19

BAURU

25549

GUIA LOPES

20

BAURU

25987

JOAO BATISTA DE AQUINO PE

21

BAURU

26037

JOAO BATISTA RIBEIRO

22

BAURU

25318

JOSE VIRANDA PROF

23

BAURU

26001

MARIA BATAGLIN DELAZARI

24

BAURU

462724

POUSADA DA ESPERANCA
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25

BAURU

25252

SEBASTIAO INOC ASSUMPCAO PROF

26

BAURU

900217

WALTER BARRETTO MELCHERT PROF

27

CAIEIRAS

5587

ISAIAS LUIZ MATIAZZO

28

CAIEIRAS

5551

JOAQUIM MARQUES DA SILVA SOBRINHO TTE

29

CAPIVARI

462378

SUELY MARIA CACAO AMBIEL BATISTA PROFESSORA

30

CARAPICUIBA

9885

EDGARD DE MOURA BITTENCOURT
DESEMBARGADOR

31

CARAPICUIBA

9854

WILLIAN RODRIGUES REBUA PROFESSOR

32

CATANDUVA

26529

NESTOR SAMPAIO BITTENCOURT DOUTOR

33

CENTRO OESTE

3840

CARLOS MAXIMILIANO PEREIRA DOS SANTOS

34

FERNANDOPOLIS

26897

AFONSO CAFARO

35

FRANCA

23103

JOSE VICENTE MACHADO NETTO DR

36

GUARATINGUETA 1

3079

OLIVEIRA GOMES COMENDADOR

37

ITAPEVA

15118

ARLINDO VIEIRA PADRE

38

ITAPEVA

15519

JOSE VASQUES FERRARI PROFESSOR

39

ITAPEVI

9878

ALAYDE DOMINGUES COUTO MACEDO PROFESSORA

40

ITAPEVI

910485

AMADOR AGUIAR

41

ITAPEVI

923874

ELIANA ANDRES DE ALMEIDA SOUZA PROFESSORA

42

ITAPEVI

48173

ELIZA DE OLIVEIRA RIBEIRO

43

ITAPEVI

902044

IGNES AMELIA OLIVEIRA MACHADO PROFESSORA

44

ITAPEVI

48161

IRACEMA RAUEN MACIEL PROFESSORA

45

ITAPEVI

908836

ITAJAHY FEITOSA MARTINS PROFESSOR

46

ITAPEVI

49025

JARDIM MARIA HELENA I

47

ITAPEVI

908617

JARDIM PAULISTA

48

ITAPEVI

41373

JOAO BATISTA SOLDE

49

ITAPEVI

40551

LENIO VIEIRA DE MORAES PROFESSOR

50

ITAPEVI

918805

LEONOR MENDES DE BARROS

51

ITAPEVI

49013

MANOEL AUGUSTO VIEIRA NETO DESEMBARGADOR

52

ITAPEVI

44933

MARIO JOAQUIM ESCOBAR DE ANDRADE

53

ITAPEVI

44921

MYRTHES THEREZINHA ASSAD VILLELA PROFA

54

ITAPEVI

10443

NACIF AMIN CHALUPE

55

ITAPEVI

10662

OSWALDO SAMMARTINO

56

ITAPEVI

908548

PAULO DE ABREU

57

ITAPEVI

10467

RAUL BRIQUET DOUTOR

58

ITAPEVI

48999

ROMEO MECCA PADRE

59

ITAQUAQUECETUBA

923321

CLOVIS DA SILVA ALVES PROFESSOR

60

ITAQUAQUECETUBA

38428

ERVIN HORVATH DOUTOR
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61

ITAQUAQUECETUBA

912335

FILOMENA HENARES MILANO

62

ITAQUAQUECETUBA

925512

JARDIM ODETE III

63

ITAQUAQUECETUBA

43989

NANCI CRISTINA DO ESPIRITO SANTO PROFESSORA

64

ITAQUAQUECETUBA

7298

SIMON SWITZAR PADRE

65

ITAQUAQUECETUBA

923312

VERA LUCIA LEITE DA COSTA PROFESSORA

66

ITAQUAQUECETUBA

923722

VILA ERCILIA ALGARVE

67

ITAQUAQUECETUBA

446300

VILA URSULINA

68

ITU

15702

ANTONIO BERRETA PROF

69

JALES

27248

AKIO SATORU PROFESSOR

70

JALES

27224

ARTUR HORSTHUIS DOM

71

JALES

28435

CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES

72

JALES

28290

DOMINGOS DONATO RIVELLI

73

JALES

27066

OSCAR ANTONIO DA COSTA

74

JUNDIAI

19720

CONDE DE PARNAIBA

75

JUNDIAI

42705

MARIA JOSE MAIA DE TOLEDO PROFA

76

LESTE 2

46309

TERCIO MORAES PEREIRA VER

77

LIMEIRA

21556

CAROLINA AUGUSTA SERAPHIM PROFESSORA

78

LIMEIRA

909385

IVETE SALA DE QUEIROZ PROFESSORA

79

LIMEIRA

21763

JOSE LEVY CORONEL

80

LIMEIRA

21748

RAUL FERNANDES CHANCELER

81

MARILIA

33728

AMILCARE MATTEI PROF

82

MAUA

985570

CEL JTO A EE MARLENE CAMARGO RIBEIRO

83

MAUA

7882

LEICO AKAISHI PROFESSORA

84

NORTE 1

37710

MILTON DA SILVA RODRIGUES PROFESSOR

85

OURINHOS

34071

APARECIDO GONCALVES LEMOS

86

OURINHOS

40216

BIECIO DE BRITTO

87

OURINHOS

33893

ERNESTO FONSECA DOUTOR

88

OURINHOS

34022

ESMERALDA SOARES FERRAZ PROFESSORA

89

OURINHOS

34009

JULIO MASTRODOMENICO PROFESSOR

90

OURINHOS

34058

MARIA DO CARMO ARRUDA DA SILVA PROFESSORA

91

OURINHOS

38076

TEREZINHA MARIANO MAGNANI PROFESSORA

92

OURINHOS

906839

TOMAZ ORTEGA GARCIA PROFESSOR

93

PINDAMONHANGABA

13365

RYOITI YASSUDA

94

PINDAMONHANGABA

442550

VILA ALBERTINA

95

PRESIDENTE
PRUDENTE

31800

ANNA ANTONIO PROFESSORA
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96

PRESIDENTE
PRUDENTE

31884

CELESTINA DE CAMPOS TOLEDO TEIXEIRA
PROFESSORA

97

PRESIDENTE
PRUDENTE

47673

JOEL ANTONIO DE LIMA GENESIO PROFESSOR

98

SANTO ANDRE

29178

JARDIM RIVIERA

99

SANTOS

11897

ANTONIO ABLAS FILHO DOUTOR

100

SANTOS

11484

WALTER SCHEPPIS PROFESSOR

101

SAO BERNARDO DO
CAMPO

9453

ALEXANDRE GRIGOLLI PADRE

102

SAO BERNARDO DO
CAMPO

41257

FAUSTINA PINHEIRO SILVA PROFESSORA

103

SAO BERNARDO DO
CAMPO

41294

JEAN PIAGET

104

SAO BERNARDO DO
CAMPO

917515

MARIA REGINA DEMARCHI FANANI

105

SAO BERNARDO DO
CAMPO

904971

MARISTELA VIEIRA PROFESSORA

106

SAO BERNARDO DO
CAMPO

913807

OMAR DAIBERT REVERENDO

107

SAO BERNARDO DO
CAMPO

8874

ROBERT KENNEDY SENADOR

108

SAO BERNARDO DO
CAMPO

9465

YOLANDA ASCENCIO PROFESSORA

109

SAO JOSE DO RIO
PRETO

28915

JAMIL KHAUAN PROFESSOR

110

SAO ROQUE

903231

JOSE PINTO DO AMARAL PROFESSOR

111

SERTAOZINHO

127875

YOLANDA LUIZ SICHIERI PROFESSORA

112

SUMARE

462342

JARDIM AMANDA

113

TAUBATE

14254

MONTEIRO LOBATO

114

TAUBATE

14291

NEWTON CAMARA LEAL BARROS
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- XI TEXTOS LEGAIS E NORMATIVOS
REVOGADOS E RESPECTIVOS
REVOGADORES
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TEXTOS LEGAIS E NORMATIVOS REVOGADOS E RESPECTIVOS REVOGADORES VOLUME LXXV
REVOGADOS(AS)

REVOGADORES(AS)

ATO

Nº

DATA

ATO

Nº

DATA

DECRETO

40.722

20.03.1996

Decreto

59.215

21.05.2013

Decreto

45.059

12.07.2000

Decreto

59.215

21.05.2013

Decreto

48.176

23.10.2003

Decreto

59.104

18.04.2013

Decreto

48.796

14.07.2004

Decreto

59.104

18.04.2013

Decreto

51.663

15.03.2007

Decreto

59.215

21.05.2013

Decreto

56.869

22.03.2011

Decreto

58.986

21.03.2013

Decreto

56.875

24.03.2011

Decreto

59.215

21.05.2013

Decreto

57.465

27.10.2011

Decreto

59.215

21.05.2013

Resolução SE

153

29.07.1983

Resolução SE

9

08.02.2013

Resolução SE

30

20.3.2003

Resolução SE

23

18.04.2013

Resolução SE

73

18.11.2011

Resolução SE

14

18.01.2013

Resolução SE

5

19.01.2012

Resolução SE

2

18.01.2013

Resolução SE

18

04.04.2013

Resolução SE

35

03.06.2013

Deliberação CEE

11

1996

Deliberação CEE

120

20.05.2013

Resolução SCP

5

22.01.2009

Resolução SCP

10

02.04.2013

Res. Conj SE/
SELJ/SDPcD

1

23.03.2011

Res. Conj. SE/
SELJ/SDPcD/
SDECT

1

22.03.2013

Res. Conj. SE/
SELJ/SCDPcD
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ÍNDICE ALFABÉTICO, REMISSIVO E POR ASSUNTO – VOLUME LXXV –
1º SEMESTRE DE 2013

01

Afastamento

399

02

Ano Letivo de 2013

399

03

Arte

399

04

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

399

05

Assessoria de Relações Institucionais

399

06

Avaliação da Aprendizagem em Processo

399

07

Avaliação e Seleção de Obras

399

08

Avaliação Especial de Desempenho

399

09

Bonificação Por Resultados – BR

399

10

Cargos

399

11

Centro de Estudos de Línguas – CEL

399

12

Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos - CEEJA

400

13

Certificação Ocupacional

400

14

Ciências Físicas e Biológicas

400

15

IIConferência Estadual de Educação Escolar Indígena

400

16

IV Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente
do Estado de São Paulo

400

17

Conselho Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional Sustentável - Consea-SP

400

18

Convalidação de Estudos

400

19

Convênios

400

20

Curso Médio Técnico

400

21

Cursos de Educação de Jovens e Adultos

400

22

Deliberação CEE

400

23

Dia pela Erradicação do Trabalho Infantil”

400

24

Educação de Jovens e Adultos – EJA

400

25

Educação Física

400

26

Educação Profissional

401

27

Equivalência de Estudos

401

28

Escola de Tempo Integral – ETI

401

29

Exercício

401

30

Expedientes e Processos

401

31

Fórum de Educação do Estado de São Paulo – FEESP

401

395
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32

Funções de Confiança

401

33

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC

401

34

Governança De TIC

401

35

Grupo de Trabalho de Material Excedente- GTMEX

401

36

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)

401

37

Inspeções Médicas

401

38

Jogos Escolares do Estado de São Paulo – JEESP

401

39

Mecanismos de Apoio à Gestão Pedagógica da Escola

402

40

Orientações Técnicas

402

41

Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE

402

42

Parecer CEE

402

43

Passagens Aéreas

402

44

Perfis Profissionais, Competências e Habilidades

402

45

Plano de Benefícios PREVCOM

402

46

Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação – PDDE/2013

402

47

Premiação

402

48

Processo de Atribuição de Classes e Aulas no Ano de 2013

402

49

Processos de Contratação de Serviços Terceirizados

402

50

Programa de Alimentação Saudável

402

51

Programa Ensino Integral

402

52

Programa Ensino Médio Inovador – PROEMI

403

53

Programa Estadual De Atendimento à Pessoa com Deficiência
Intelectual

403

54

Programa Residência Educacional

403

55

Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo

403

56

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à  Docência – Pibid

403

57

Programa “Melhor Gestão, Melhor Ensino”

403

58

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec

403

59

Programa Sala De Leitura

403

60

Promoção

403

61

Readaptados

403

62

Recesso Escolar

403

63

Reconsideração

403

64

Recuperação

403
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65

Recurso

404

66

Regulamento Geral do Sevidor – RGS

404

67

Remoção

404

68

Reposição de Dias Letivos e/ou Aulas

404

69

Sistema Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São
Paulo – BEC/SP

404

70

Transporte Escolar

404

71

Unidades Escolares

404
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404
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ÍNDICE ALFABÉTICO, REMISSIVO E POR ASSUNTO – VOLUME LXXV –
1º SEMESTRE DE 2013
01. AFASTAMENTO
– de professores de Educação Física para atuarem como Coordenadores de Jogos – Comunicado CGEB de 27.3.2013
02. ANO LETIVO DE 2013
– informações e orientações sobre o – Comunicado SE nº 1/13
03. ARTE
– consulta sobre obrigatoriedade de constar aulas de Arte em todos os anos do ensino
fundamental – Par. CEE nº 72/13
04. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
– fluxo para ingresso dos novos servidores da – Instr. SP-PREVCOM/ALESP nº 3/13
05. ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
– detalhamento de atribuição da – Res. SE nº 25/13
06. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM PROCESSO
– Quarta Edição – Primeiro Semestre de 2013 - Comunicado Conjunto CIMA/CGEB de
14 de fevereiro de 2013
07. AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE OBRAS
– chamada Pública para Inscrição de Títulos de Ficção e Não Ficção para o Processo de avaliação e seleção de obras para Alunos e Professores do Ensino Fundamental – Séries Finais
(6º ao 9º ANO) e Ensino Médio, Regular e Educação de Jovens e Adultos – EJA - Comunicado
CGEB publ. em 3 de maio de 2013 Comunicado CISE publ. em 3 de maio de 2013
08. AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO
– regulamentação da Avaliação Especial de Desempenho para fins de estágio probatório dos integrantes das classes de cargos abrangidos pela Lei Complementar nº 1.144,
de 11 de julho de 2011 – Decreto nº 58.855/13; Instrução CGRH nº 2, de 8 de fevereiro
de 2013
– Indicadores de desempenho e outras providências necessárias para fins de aplicação
– Instr. UCRH nº 1/13; Instr. UCRH nº 3/13
09. BONIFICAÇÃO POR RESULTADOS – BR
– normas relativas à BR, instituída pela Lei Complementar nº 1.078, de 17 de dezembro
de 2008 – Res. SE nº21/13
– autorização de pagamento de – Comunicado SE de 3.4.2013
10. CALENDÁRIO ESCOLAR DE 2013
– normas sobre o - Portaria Conjunta CGEB/CGRH/CIMA nº 1, de 22 de fevereiro de
2013
11. CARGOS
– cria, no Quadro da Secretaria da Educação, os – Lei nº 15.058/13
399
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12. CENTRO DE ESTUDOS DE LÍNGUAS – CEL
– criação de – Resoluções SE nºs 10/13; 19/13
13. CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEEJA
– criação, na Secretaria da Educação, de – Decretos nºs 59.082/13; 59.180/1
– Vide CURSOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
14. CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL
– institui, no âmbito da Administração direta e autárquica do Estado de São Paulo, o
processo de – Decreto nº 53.254/08, alterado pelo Decreto nº 59.145/13
15. CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS
– consulta sobre o direito de assumir cargo efetivo na disciplina de – Par. CEE nº 85/13
16. II CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA
– convocação da – Res. SE nº 30/13
17. IV CONFERÊNCIA INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO
PAULO
– informações sobre a - Comunicado CGEB, publ. em 8 de maio de 2013
18. CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - CONSEA-SP
– reorganização do – Decreto nº 59.146/13
19. CONVALIDAÇÃO DE ESTUDOS
– Par. CEE nº 126/13
20. CONVÊNIOS
- celebração de convênios, no âmbito da Administração Centralizada e Autárquica, e
sobre a instrução dos processos respectivos – Decreto nº 59.215/13
21. CURSO MÉDIO TÉCNICO
– oferta, na modalidade integrada, de que trata a Resolução SE 78, de 30.7.2012, de –
Res. SE nº 4/13
22. CURSOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
– organização e o funcionamento dos – Res. SE nº 31/13
– idade mínima para matrícula em – Res. SE nº 38/13
23. DELIBERAÇÃO CEE
– Consulta sobre a – Par. CEE nº 87/13
24. DIA PELA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL”
– instituição do – Lei nº 14.983/13
25. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA
– oferta da educação básica a jovens e adultos, que se encontrem em situação de privação de liberdade, nos estabelecimentos penais do Estado de São Paulo, na modalidade
– Res. Conj. SE/SAP nº 1, de 16 de janeiro de 2013
400
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26. EDUCAÇÃO FÍSICA
– cumprimento a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública movido pelo Conselho Regional De Educação Física do Estado de São Paulo – CREF4 - Comunicado Conjunto CGEB/CGRH, de 8 de maio de 2013
27. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
– técnica de nível médio a distância na Resolução CNE/CEB Nº 6/2012 – Del. CEE nº
120/13; Ind. CEE nº 121/13
28. EQUIVALÊNCIA DE ESTUDOS
– nos termos da Deliberação CEE nº 21/01- Par. CEE nº 86/13
29. ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL – ETI
– reorganização curricular do ensino fundamental, na – Res. SE nº 2/13
30. EXERCÍCIO
– prerrogativa da cessação do exercício da função pública – Instr. Conj. UCRH/SPPREV
nº 1/13
31. EXPEDIENTES E PROCESSOS
– encaminhamento de ao Conselho Estadual de Educação de – Comunicado SE de
6.4.2013
32. FÓRUM DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEESP
– regulamentação do Decreto nº 21.074/83 que institui 0 – Res. SE nº9/13
33. FUNÇÕES DE CONFIANÇA
– publicação dos atos de admissão de pessoal para o exercício de funções de confiança
no âmbito das entidades que especifica – Decreto nº 58.852/13
34. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE/MEC
– transferência de recursos financeiros do PDDE – 2013 – Comunicado COFI PUBL. EM
15.5.2013
35. GOVERNANÇA DE TIC
– diretrizes para aplicação, na Administração Pública Estadual de São Paulo, de – Del.
COETEC nº 1/13
36. GRUPO DE TRABALHO DE MATERIAL EXCEDENTE- GTMEX
– designação de membros do – Res. SE nº 20/13
37. ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB)
– veto total ao Projeto de lei nº 269, de 2012, que obriga os estabelecimentos públicos
de ensino do Estado a enviar, aos pais ou responsáveis pelos alunos, carta informando
os respectivos indicadores do – Mensagem do Gov. nº 7/13
38. INSPEÇÕES MÉDICAS
– realização, pela Secretaria da Educação, de inspeções médicas em servidores do seu
Quadro de Pessoal – Decreto nº 58.032/12, alt. pelo Decreto nº 58.973/13; Res. SE nº
1/13, alt. pela Res. SE nº 44/13
401
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39. JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – JEESP
– instituição dos – Decreto nº 58.986/13; Resolução Conjunta SE/SELJ/SDPCD/SDECT
nº 1, de 22-3-2013
– regulamento geral dos - Portaria Conjunta G-CEL/CGEB/G-SEDPCD/G-SDECT nº1, de
22 de março de 2013
40. MECANISMOS DE APOIO À GESTÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA
– para implementação de ações estabelecidas pelo Programa Educação - Compromisso
de São Paulo – Res. SE nº 3/13, alt. pelas Res. SE nºs 13/13 e 18/13
41. ORIENTAÇÕES TÉCNICAS
– Vide PROGRAMA ENSINO INTEGRAL
42. NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO – CAPE
– atribuições, em diretorias de ensino, do – Res. SE nº 32/13
43. PARECER CEE
– aplicabilidade do Parecer CNE/CEB nº 03/13 – Par. CEE nº 97/13
44. PASSAGENS AÉREAS
– políticas, normas, diretrizes e procedimentos para  regulamentar emissão e utilização, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Estado de São
Paulo, de – Res. SGP nº 10/13
45. PERFIS PROFISSIONAIS, COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
– requeridos dos educadores da rede pública estadual e os referenciais bibliográficos
que fundamentam os exames, concursos e processos seletivos – Res. SE nº 70/10, alterada pela Res. SE nº 37/13
46. PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM
– esclarecimentos de pedidos recebidos pela Fundação de Previdência Complementar
do Estado de São Paulo (SP-PREVCOM) referentes à adesão no – Comunicado SP-PREVCOM, publicado em 11 de maio de 2013
47. PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDDE/2013
– critérios de repasse e execução do – Comunicado COFI publ. em 30.5.2013
48. PREMIAÇÃO
– a participantes de eventos que especifica – Res. SE nº 14/13
49. PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS NO ANO DE 2013
– datas e prazos para a divulgação da classificação dos inscritos e estabelece cronograma e diretrizes para o – Port. CGRH nº 1/13
50. PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
– normas da SE sobre – Res. SE nº 42/13
51. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
– instituição do – Decreto nº 58.861

402
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52. PROGRAMA ENSINO INTEGRAL
– calendário das unidades escolares participantes do – Res. SE nº 5/13
– orientações técnicas a integrantes do Quadro do Magistério – QM, participantes do
– Res. SE nº 6/13
53. PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR – ProEMI
– implementação, nas escolas da rede estadual que oferecem ensino médio, do – Res.
SE nº11/13
54. PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL
– ações do – Res. Conju. SEDPCD, SES, SEE, SEDS, SEERT, SEELJ, SEC, SEJDC, SEDECT nº
1, de 14 de fevereiro de 2013
55. PROGRAMA RESIDÊNCIA EDUCACIONAL
– instituição do – Decreto nº 57.978/12, alterado pelo Decreto nº 59.150/13
– implementação do – Res. SE nº 36/13
56. PROGRAMA DE ESTÍMULO À CIDADANIA FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
– alteração da lei de criação do – Lei nº 14.968/13
57. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID
– implementação, nas unidades da rede estadual de ensino, das ações previstas no –
Res. SE nº 28/13
58. PROGRAMA “MELHOR GESTÃO, MELHOR ENSINO”
– instituição do – Res. SE nº 22/13
59. PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC
– instituição do – Lei nº 12.513/11; Del. CEE nº 118/13; Ind. CEE nº 118/13
60. PROGRAMA SALA DE LEITURA
– relação nominal de escolas que passam a integrar o - Comunicado Conjunto EFAP-CGRH-CGEB, de 16 de abril de 2013
61. PROMOÇÃO
- processo de – Comunicado CGRH publ. em 15.5.2013
62. READAPTADOS
– importância de promover condições para a recuperação e reabilitação laborativa dos
servidores – Res. SGP nº 4/13
63. RECESSO ESCOLAR
– Vide RECUPERAÇÃO
64. RECONSIDERAÇÃO
– pedidos de reconsideração e recursos referentes aos resultados finais de avaliação de
estudantes da educação básica, no Sistema Estadual de Ensino de São Paulo – Del. CEE
nº 120/13; Ind. CEE nº 121/13
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65. RECUPERAÇÃO
– oferta de estudos de reforço e/ou recuperação a alunos das escolas estaduais, no
recesso escolar – Res. SE nº 43/13
66. RECURSO
– pedidos de reconsideração e recursos referentes aos resultados finais de avaliação de
estudantes da educação básica, no Sistema Estadual de Ensino de São Paulo – Del. CEE
nº 120/13; Ind. CEE nº 121/13
– contra avaliação final – Par. CEE nº 132/13; Ind. CEE nº 120/13
67. REGULAMENTO GERAL DO SEVIDOR – RGS
– alteração de dispositivo do Decreto nº 52.850/63 que trata do – Decreto nº 59.032/13
68. REMOÇÃO
– por títulos e por união de cônjuges – Comunicado CGRH nº 3/13
69. REPOSIÇÃO DE DIAS LETIVOS E/OU AULAS
– relativa ao período de 19 de abril a 10 de maio de 2013 - Instrução Conjunta CGRH/
CGEB, de 21 de maio de 2013
70. SISTEMA BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - BEC/SP
– regulamento, para compra de bens, em parcela única e entrega imediata, com dispensa de licitação em razão do valor, do – Decreto nº 59.104/13
– utilização do – Res. SF nº 33/13
71. TRANSPORTE ESCOLAR
– de alunos regularmente matriculados em instituições adequadas para autistas residentes no Estado de São Paulo – Res. SE nº 16/13
72. UNIDADES ESCOLARES
– criação de – Decretos nºs 59.034/13; 59.051/13
73. ZELADORIA
– ocupação de dependências próprias de zeladoria nas unidades escolares da rede estadual de ensino – Res. SE nº 23/13
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TEXTOS LEGAIS E NORMATIVOS CITADOS NESTE VOLUME, NÃO CONSTANTES DAS
COLETÂNEAS DE LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E
MÉDIO – CENP/SE
I - LEGISLAÇÃO FEDERAL
• LEI COMPLEMENTAR
LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04.05. 2000
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal e dá outras providências
• LEIS
LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras
providência
LEI No 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976
Dispõe sobre as Sociedades por Ações
LEI Nº 9.504, DE 30.09.1997
Estabelece normas para as eleições
LEI Nº 12.513, DE 26.10.2011
Institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec); altera
as Leis no 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), no 8.212, de 24
de julho de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui Plano
de Custeio, no 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, e no 11.129, de 30 de junho de 2005, que institui o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem); e dá outras providências
• DECRETO
DECRETO Nº 6.040, DE 07.02.2007
Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais.
DECRETO Nº 5.051, DE 19.04.2004
Promulga a Convenção no 169 da Organização Internacional do Trabalho - OIT sobre
Povos Indígenas e Tribais
II - LEGISLAÇAO ESTADUAL
• LEIS COMPLEMENTARES
LEI COMPLEMENTAR N. 709, DE 14.01.1993
Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado

407

11852 miolo.indd 407

9/4/2014 21:35:15

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.079, DE 17.12.2008
Institui Bonificação por Resultados - BR, no âmbito da Secretaria da Fazenda, da Secretaria de Economia e Planejamento e das autarquias vinculadas.
LEI COMPLEMENTAR Nº 1.157, DE 02.12.2011
Institui Plano de Cargos, Vencimentos e Salários para os servidores das classes que
especifica, e dá providências correlatas
• LEI
LEI Nº 11.346, DE 26.02.2003
Dá denominação de -José Perruci- à passarela de pedestres localizada no km 248 da
Rodovia Washington Luiz, que liga a Avenida São João aos bairros Jardim Cruzado, Esfer
e Jardim América, no Município de Ibaté
• DECRETOS
DECRETO N. 44.723, DE 23.02.2000
Reorganiza a Secretaria do Governo e Gestão Estratégica e dá providências correlatas
DECRETO N. 44.919, DE 19.05.2000
Dispõe sobre o Comitê Estadual de Gestão Pública e dá providências correlatas
DECRETO Nº 48.796, DE 14.07.20004
Autoriza a Secretaria da Fazenda a, representando o Estado, celebrar convênios com
as Universidades Estaduais, com sede e foro no Estado de São Paulo, para utilização
da Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP
DECRETO Nº 51.438, DE 28.12.2006
Cria no Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - CONSEA/
SP, os Grupos de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável que especifica e dá
providências
DECRETO Nº 52.205, DE 27.09.2007
Institui o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo - CAUFESP, aprova o regulamento que o regerá, e dá providências correlatas
DECRETO Nº 52.479, DE 14.12.2007
Institui o Sistema Integrado de Convênios do Estado de São Paulo, objetivando o acompanhamento e gestão de convênios; cria o Certificado de Regularidade do Município
para celebrar Convênios - CRMC, a ser utilizado no âmbito da Administração direta e
autárquica, e dá providências correlatas
DECRETO Nº 52.940, DE 28.04.2008
Dispõe sobre a vinculação do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável - CONSEA-SP, sobre sua reorganização e dá providências correlatas
DECRETO Nº 57.829, DE 02.03.2012
Institui, no âmbito da Administração direta, autárquica e fundacional, o Programa de
Melhoria do Gasto Público - Desperdício Zero e dá providências correlatas
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DECRETO Nº 57.884, DE 19.03.2012
Institui Avaliação de Desempenho Individual e estabelece os critérios relativos à Progressão para os servidores integrantes das classes abrangidas pela Lei Complementar
nº 1.157, de 2 de dezembro de 2011
• DIVERSOS
RESOLUÇÃO SE Nº 12, DE 02.02.022010
Dispõe sobre a criação de Comissão Especial de Análise e Validação de Documentos
de Apoio ao Currículo do Ensino Fundamental e Médio, das escolas estaduais, e dá
providências correlatas
RESOLUÇÃO SE Nº 15, DE 14.03.2013
Altera o artigo 2º da Resolução SE nº 12, de 2 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre
a criação de Comissão Especial de Análise e Validação de Documentos de Apoio ao
Currículo do Ensino Fundamental e Médio, das escolas estaduais
DELIBERAÇÃO CEE Nº 108/11
Dispõe sobre oferecimento, aprovação e validade de Cursos de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão Universitária.
INDICAÇÃO CEE Nº 53/2005
Revisão da Indicação CEE nº 53/2005
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Um núcleo de pessoas
integrando o desenvolvimento
de um sistema
Capa de:
Conrado Troyano Neto

