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APRESENTAÇÃO

Reorganizar a Secretaria da Educação, imprimindo-lhe caracte-
rísticas condizentes com sua função de formular, coordenar e implementar a po-
lítica do Governo do Estado, nos níveis fundamental e médio da educação básica, 
tendo em vista a globalização e os avanços tecnológicos que vivemos, foi o que 
norteou a elaboração do Decreto nº 57.141, de 18 de julho de 2011.

À semelhança do ocorrido com as demais secretarias de governo, o 
novo modelo organizacional prima pela coerência, abrangência, objetividade e atu-
alidade, inobstante a dimensão sui generis que a Secretaria da Educação ostenta.

A magnitude da Pasta da Educação, a complexidade de sua estru-
tura e funcionamento, aliadas a outros fatores, dificultaram e retardaram a mu-
dança radical que ora se impõe. 

Reproduzindo aqui as justificativas técnicas, apresentadas pela 
Fundação do Desenvolvimento Administrativo - Fundap, na proposta de reorgani-
zação da Pasta da Educação, destaca-se o que se segue.

O diagnóstico da estrutura da Secretaria de Estado da Educação, 
cujo decreto de reorganização data de janeiro de 1976, revelou que a Pasta da 
Educação encontrava-se:

a) descaracterizada, com pouca aderência entre as suas atribui-
ções e competências formais e as realizadas na prática;

b) desatualizada, em decorrência do surgimento de novas fun-
ções necessárias para uma gestão moderna; e

c) com superposição de funções e comandos entre órgãos e sérios 
problemas de procedimentos e fluxos de trabalho. 

Em função de necessidades que foram se impondo ao longo de 
três décadas desde a publicação do decreto que estabeleceu sua estrutura, a Se-
cretaria sofreu adaptações, formais e informais - criando novas equipes, transfor-
mando e/ou eliminando órgãos, terceirizando serviços, etc - o que resultou numa 
organização totalmente diversa da original formalmente estabelecida. 

A forma não sistemática como a entidade vinha se adaptando 
para cumprir suas responsabilidades fizeram com que elementos estruturais de 
mesma natureza fossem assumindo contornos diferenciados em razão das cir-
cunstâncias específicas e locais.  Foi o caso das coordenadorias de ensino do inte-
rior e da grande São Paulo (CEI e COGSP) que apresentavam formas de operação 
diferenciadas, bem como estruturas informais diversas. O mesmo pôde ser cons-
tatado nas Diretorias de Ensino, cujos desempenhos dependiam muito mais das 
características do dirigente do que da própria estrutura e organização interna.
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As alternativas de soluções adotadas não conseguiram eliminar 
a dispersão e desarticulação das ações desencadeadas pelos vários órgãos. As al-
terações nas linhas de comando e, consequentemente, nas responsabilidades dos 
órgãos centrais, geraram ruídos de comunicação e indefinições, com graves conse-
quências para as instâncias regionais e escolas. Assim, se por um lado os vários ór-
gãos centrais faziam as mesmas solicitações para as instâncias regionais e escolas, 
por outro, as instâncias regionais não tinham clareza a que órgão central deveriam 
se reportar para esclarecer dúvidas e realizar solicitações específicas. 

Além disso, a estrutura definida no Decreto 7.510/76 foi se mos-
trando desatualizada à medida que novas funções de gestão foram se impondo na 
administração pública. Foi o caso das funções relacionadas à tecnologia da infor-
mação e à avaliação de resultados.  

Com relação a essa última função, ainda que tenha ocorrido um 
grande avanço no sentido de se estabelecer uma cultura de avaliação, com a defini-
ção clara de indicadores de desempenho de alunos, ainda não tinha sido instituída 
uma prática de gestão de qualidade, entendida como processo global, que resul-
tasse também na definição de indicadores das atividades meio, e na decorrente 
criação de rotinas de monitoramento e avaliação. Isso significou que a Secretaria 
da Educação não dispunha de uma grande quantidade de dados dessas atividades, 
disponibilizados através de seus sistemas operacionais, boa parte deles informati-
zados. O que se constatou foi a necessidade de que esses sistemas fossem integra-
dos, que indicadores fossem gerados sistematicamente e que a Secretaria contasse 
com uma estrutura formal responsável para essa nova função. 

O mesmo se aplicou para a área de tecnologia da informação, 
tanto como base de sustentação da gestão de resultados, quanto na constituição 
de um novo canal de comunicação entre os diversos órgãos centrais e os regionais 
e escolas.

Finalmente, até pela inexistência na administração central de 
instâncias que compatibilizassemm as diretrizes específicas de cada órgão e, nos 
próprios órgãos, de áreas que revissem as formas de executá-las, foram frequentes 
os desvios e problemas com procedimentos e fluxos.

A administração de pessoal é uma das áreas onde constante-
mente se pôde identificar esse tipo de problema. Nessa área, além da legislação 
geral emanada do órgão central, a SEE, por força de inúmeros projetos que visa-
vam à melhoria da qualidade de ensino, obrigava-se a adequar sua aplicação às 
particularidades de cada projeto implantado, gerando uma série de novas normas 
e procedimentos nem sempre assimilados pelos órgãos subsetoriais do sistema. 
Além disso, em inúmeros processos de RH, persistia a utilização de formulários e 
replicação em papel, apesar da existência de sistemas informatizados, por falta de 
uma definição formal pelo órgão responsável e o repasse de orientações claras de 
procedimentos para as instâncias executoras. 

Diante do diagnóstico levantado, a nova estrutura foi concebida 
considerando a missão institucional da Secretaria da Educação e os elementos para 
uma administração pública moderna, compatível com o momento atual, quando os 
paradigmas estão sendo revistos e as ações implementadas estão exigindo grande 
agilidade. O novo desenho organizacional – envolvendo estrutura organizacional e 
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funcional para os órgãos centrais e regionais da Secretaria - partiu de premissas 
estabelecidas e discutidas com os dirigentes da pasta. 

 Propiciar as condições necessárias para que o aprendizado ocor-
ra é responsabilidade da Secretaria de Educação e, ao mesmo tempo, seu grande 
desafio. As políticas educacionais do Estado e as metas traçadas refletem a deter-
minação do governo na melhoria da qualidade do ensino.  

Para assegurar os resultados almejados, estão sendo realizados 
pelo Estado investimentos em desenvolvimento de gestão, currículo para o ensino 
fundamental e médio, materiais e formação continuada do magistério baseada nes-
se currículo, infraestrutura e equipamentos das escolas e remuneração por resultado. 

Coerentemente, todo o conjunto de formulações do modelo de 
gestão para a Secretaria de Estado da Educação está centrado em resultados e tem 
por objetivo a criação de um ambiente favorável ao processo de ensino-aprendiza-
gem que se dá no espaço “sala de aula” visando à melhoria do desempenho final 
dos alunos. Assim, esta visão deverá estar presente em toda a cadeia de entregas 
dos serviços públicos de ensino fundamental e médio no Estado de São Paulo.

Nesse novo modelo proposto, a Secretaria de Educação deverá 
produzir, disponibilizar e gerenciar todas as entregas de insumos e orientações que 
garantam condições adequadas ao aprendizado, possibilitando às escolas cumpri-
rem suas metas.

A premissa básica da nova configuração estrutural é a de gestão 
de resultado com foco no desempenho do aluno. A Secretaria deverá ser institu-
cionalmente dirigida para visão de resultados, em todos os níveis e unidades de 
sua estrutura e nos relacionamentos com outras entidades envolvidas, tanto nas 
atividades-meio como nas atividades-fim.

Fixada essa premissa básica, ainda orientam o modelo de gestão 
proposto as seguintes premissas:

• Nível central da Secretaria como “inteligência” do processo – 
fortalecer institucionalmente o nível central da SEE, responsabilizando-o pela for-
mulação de políticas e diretrizes, planejamento e pelo monitoramento dos resulta-
dos e indicadores;

• Modelo de gestão por processos – a estrutura organizacional 
da Secretaria deverá orientar-se por um modelo de gestão por processos, onde se 
busca identificar uma entrada, um processamento que agregue valor e um produto 
entregue a um cliente, sob responsabilidade de um órgão específico. Desta forma, 
deverão ser eliminadas as superposições de funções e comandos no nível central da 
Secretaria e entre esta e outras entidades envolvidas;

• Estruturação e racionalização das unidades regionais de ensino 
– através do redesenho dos processos e da qualificação de suas equipes, direcionar 
seus esforços para a gestão do ensino nas escolas e reforçar sua ação como agente 
responsável pela implementação e monitoramento da política educacional da SEE. 
À nova estrutura cabe ainda desonerar a escola no que diz respeito as suas ativi-
dades administrativas, para que esta possa se concentrar na dinâmica do ensino-
-aprendizagem. 
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As atividades da Secretaria estão baseadas em processos contí-
nuos de agregação e desagregação de recursos e informações e, no novo modelo, 
devem se realizar em três níveis, da seguinte forma:

CENTRAL - As unidades da estrutura central da Secretaria res-
pondem pela “inteligência”, ou seja, formulam as políticas e diretrizes, bem como o 
planejamento, programas, estabelecem metas a serem atingidas e monitoram os 
resultados de maneira global. Esse nível se caracteriza pela decisão, formulação 
e estratégia.

REGIONAL (diretorias de ensino) – O papel do nível regional é o 
de atuar como agente facilitador e de comunicação entre o nível local e o central 
nas entregas de produtos e serviços que as escolas requerem para exercer seu pa-
pel de ensino-aprendizagem. As Diretorias orientam o ensino nas escolas sob sua 
jurisdição, em todos os aspectos, monitoram e avaliam os resultados, e redirecio-
nam as atividades em função das avaliações. Esse nível se caracteriza pela atuação 
tática e operacional.

LOCAL (escolas) – O papel das escolas é o de exercer o processo 
de ensino-aprendizagem, aplicando recursos, materiais e métodos didático-peda-
gógicos e avaliações para assegurar que os alunos obtenham proficiência em ha-
bilidades cognitivas dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Estado nas metas 
definidas especificamente para cada escola. É responsável pela geração primária 
de informações de gestão. Esse nível se caracteriza pela atuação operacional.

A nova estrutura prevê uma administração central qualificada e 
enxuta. Estabelece que cada órgão central deva atuar em um determinado macro-
-processo, evitando, desta forma, as superposições de funções e comandos no nível 
central e na sua interface com os órgãos regionais. As atividades administrativas e 
financeiras ficam concentradas em uma unidade exclusiva para este fim, desoneran-
do as outras unidades centrais para que se concentrem no seu processo específico.

Órgãos Centrais

O primeiro nível hierárquico da Secretaria contempla o gabinete, 
órgãos de assessoria e planejamento e cinco coordenadorias relacionadas aos cin-
co macro-processos fundamentais para a atuação da Secretaria: Coordenadoria de 
Gestão da Educação Básica, Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avalia-
ção Educacional, Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, Coordenadoria de 
Infraestrutura e Serviços Escolares, Coordenadoria de Orçamento e Finanças e Escola 
de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo.

 No Gabinete da Secretaria propõe-se que sejam preservadas as 
estruturas e funções tradicionais da chefia de gabinete (consultoria jurídica, asses-
soria de comunicação) e a criação de uma Assessoria Técnica e de Planejamento, 
que incorpora parte da atual Assessoria Técnica de Planejamento e Controle Educa-
cional - ATPCE, porém com reformulações de estrutura e atribuições.

O Comitê de Políticas Educacionais, que substitui o atual Conse-
lho de Planejamento Educacional – CPE, é o fórum no qual deve ser garantida a 
integração das políticas e estratégias a serem implementadas por todos os órgãos 
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da SEE. Ou seja, uma vez definida a linha de ação educativa - a Política Educacional, 
esta será o fio condutor no estabelecimento das políticas específicas para recur-
sos humanos, recursos materiais e recursos financeiros.  O CPE é presidido pelo 
Secretário da Educação, contando com a participação fixa do Secretário Adjunto, 
do Chefe de Gabinete, dos Coordenadores e do Dirigente da Assessoria Técnica e 
Planejamento, que exercerá o papel de secretariar as reuniões do Comitê. 

Cada uma das coordenadorias exercerá uma função específica, 
evitando dessa forma superposição de funções e comandos no nível central.

A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica tem como res-
ponsabilidade gerir o processo educacional, ou seja, tem a função de viabilizar a 
ação educativa, definindo currículo, materiais didáticos, procedimentos educacio-
nais, e orientando as escolas para a obtenção das metas de desempenho fixadas.

A Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação 
Educacional é o órgão responsável pela coleta e disseminação das informações 
educacionais da Secretaria, pelo monitoramento de suas ações e pela avaliação 
dos resultados obtidos, bem como pela administração dos seus recursos de tecno-
logia da informação e comunicação. 

A Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares é enten-
dida como o órgão responsável por garantir o provimento de materiais e servi-
ços, bem como a adequação dos ambientes físicos nas escolas, que viabilizam e 
compõem o processo educacional. Nessa unidade serão feitas todas as aquisições 
das demais unidades centralizadas e a orientação para as compras realizadas nas 
Diretorias de Ensino e escolas.

A Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos é responsável 
pela gestão dos quadros de pessoal da Secretaria, desde o seu dimensionamento, 
seleção, provimento e desenvolvimento. 

A Coordenadoria de Orçamento e Finanças se responsabiliza pela 
área financeira, desde a programação orçamentária até a execução financeira.

Órgãos Regionais

A estrutura da Diretoria de Ensino foi organizada em três divi-
sões: a) Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar, b) Recursos Humanos 
e c) Administração, Finanças e Infraestrutura. Essas três unidades mantêm uma 
correspondência de função com os órgãos centrais e uma subordinação técnica 
com cada um deles. 

Esta proposta pressupõe que a supervisão de ensino da rede es-
tadual ocorra de forma separada da rede privada.

Instituições Vinculadas e Parceiras:

No cumprimento de suas responsabilidades, a Secretaria de Edu-
cação contará com entidades públicas de apoio operacional, vinculadas à Pasta, 
como a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, ou responsáveis pela 
prestação de serviços especializados para o governo, como a PRODESP.
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A FDE tem o papel de operacionalizar as demandas determina-
das pela Secretaria, especialmente as referentes à infraestrutura da rede escolar, 
por meio das unidades do nível central e das Diretorias de Ensino, ainda que faça 
entregas diretamente nas escolas.

A PRODESP se relacionará com os órgãos gestores dos sistemas 
informatizados da Secretaria, contando com a participação da Coordenadoria de 
Informação e Avaliação, para desenvolvimento, implantação, adequação e integra-
ção de sistemas. Nesse contato é que devem ser traduzidas as demandas das áreas 
usuárias, avaliado os impactos nos sistemas existentes, definido o formato de de-
senvolvimento que melhor atende a Secretaria, as tecnologias e equipamentos de 
informática que serão adotados.

Essas as justificativas técnicas apresentadas para concretização 
da nossa proposta de reorganização da Secretaria de Estado da Educação, hoje 
traduzida pela edição do Decreto nº 57.141/2011.

São Paulo, 19 de julho de 2011.

FERNANDO PADULA NOVAES
Chefe de Gabinete

06807 miolo.indd   10 20/1/2012   14:54:54



11

DECRETO Nº 57.141, DE 18 DE JULHO DE 2011
Reorganiza a Secretaria da Educação e dá providências correlatas

CAPÍTULO I
Disposição Preliminar ............................................................................  15
 
CAPÍTULO II
Do Campo Funcional  ............................................................................  15

CAPÍTULO III
Dos Princípios Organizacionais  .............................................................  16
 
CAPÍTULO IV
Da Estrutura ..........................................................................................  16
SEÇÃO I
Da Estrutura Básica  ...............................................................................  16
SEÇÃO II
Do Detalhamento da Estrutura Básica ...................................................  17
 
CAPÍTULO V
Dos Níveis Hierárquicos .........................................................................  21
 
CAPÍTULO VI
Do Órgão do Sistema de Comunicação do Governo do Estado de 
São Paulo – SICOM  ...............................................................................  24
   
CAPÍTULO VII
Dos Órgãos dos Sistemas de Administração Geral  ...............................  24
SEÇÃO I
Dos Órgãos do Sistema de Administração de Pessoal ...........................  24
SEÇÃO II.
Dos Órgãos dos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária 24
SEÇÃO III
Do Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados ..  24
 
CAPÍTULO VIII
Da Articulação entre as Unidades  ........................................................  25

CAPÍTULO IX
Das Atribuições  .....................................................................................  25

06807 miolo.indd   11 20/1/2012   14:54:54



12

SEÇÃO I
Do Gabinete do Secretário ....................................................................  25 
SUBSEÇÃO I
Da Chefia de Gabinete  ..........................................................................  25
SUBSEÇÃO II
Da Assessoria Técnica e de Planejamento .............................................  26 
SUBSEÇÃO III
Da Assessoria de Relações Institucionais ..............................................  27
SUBSEÇÃO IV
Da Assessoria de Comunicação  ............................................................  28
SUBSEÇÃO V
Da Unidade de Atendimento aos Órgãos de Controle Externo .............  28 
SUBSEÇÃO VI
Da Consultoria Jurídica  .........................................................................  29
SEÇÃO II
Das Unidades Subordinadas ao Chefe de Gabinete  .............................  29
SEÇÃO III
Da Subsecretaria de Articulação Regional  ............................................  32
SEÇÃO IV
Da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores ................  32 
SEÇÃO V
Da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica  ...............................  39
SEÇÃO VI
Da Coordenadoria de Informação, Monitoramento e 
Avaliação Educacional  ..........................................................................  44
SEÇÃO VII
Da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares ....................  48
SEÇÃO VIII
Da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos  ...........................  54
SEÇÃO IX
Da Coordenadoria de Orçamento e Finanças ........................................  57 
SEÇÃO X
Das Diretorias de Ensino........................................................................  60 
SEÇÃO XI
Das Assistências Técnicas e das Assistências Técnicas dos 
Coordenadores  .....................................................................................  70
SEÇÃO XII
Dos Núcleos de Apoio Administrativo  ..................................................  71

CAPÍTULO X
Das Competências  ................................................................................  72

06807 miolo.indd   12 20/1/2012   14:54:54



13

SEÇÃO I
Do Secretário da Educação  ...................................................................  72
SEÇÃO II
Do Secretário Adjunto  ..........................................................................  74
SEÇÃO III
Do Chefe de Gabinete  ..........................................................................  74
SEÇÃO IV
Do Responsável pela Subsecretaria de Articulação Regional  ...............  76
SEÇÃO V
Do Coordenador da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos 
Professores e dos Coordenadores das Coordenadorias ........................  76
SEÇÃO VI
Do Responsável pela Unidade de Atendimento aos Órgãos de 
Controle Externo  ..................................................................................  77
SEÇÃO VII
Dos Diretores dos Departamentos e dos Dirigentes de Unidades 
de Nível Equivalente  .............................................................................  77
SEÇÃO VIII
Dos Dirigentes Regionais de Ensino  ......................................................  78
SEÇÃO IX
Dos Diretores dos Centros de Níveis de Divisão Técnica e de Divisão, 
do Diretor da Secretaria Geral, do Departamento de Apoio Logístico, 
e dos Diretores dos Núcleos  .................................................................  80
SEÇÃO X
Dos Diretores de Escola  ........................................................................  81
SEÇÃO XI
Dos Dirigentes das Unidades e dos Órgãos dos Sistemas de 
Administração Geral.. ............................................................................  81
SUBSEÇÃO I
Do Sistema de Administração de Pessoal  .............................................  81
SUBSEÇÃO II
Dos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária  ................  81
SUBSEÇÃO III
Do Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados ..  82
SEÇÃO XII
Das Competências Comuns ...................................................................  83

CAPÍTULO XI
Dos Órgãos Colegiados  .........................................................................  85
SEÇÃO I
Do Conselho Estadual de Educação – CEE .............................................  85 

06807 miolo.indd   13 20/1/2012   14:54:54



14

SEÇÃO II
Do Conselho Estadual de Alimentação Escolar de São Paulo – CEAE  ...  85
SEÇÃO III
Do Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social ............  86 
SEÇÃO IV
Do Comitê de Políticas Educacionais  ....................................................  86
SEÇÃO V
Do Grupo Setorial de Tecnologia da Informação e 
Comunicação – GSTIC  ...........................................................................  88
SEÇÃO VI
Do Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas ..   88

CAPÍTULO XII
Dos Fundos de Desenvolvimento da Educação  ....................................  88

CAPÍTULO XIII
Das Unidades de Proteção e Defesa do Usuário do Serviço Público .....  89 

CAPÍTULO XIV
Disposições Finais ..................................................................................  89 

CAPÍTULO XV
Disposições Transitórias  .......................................................................  94

06807 miolo.indd   14 20/1/2012   14:54:54



15

DECRETO Nº 57.141, DE 18 DE JULHO DE 2011
Reorganiza a Secretaria da Educação e dá providências correlatas

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais,

Decreta:

CAPÍTULO I
Disposição Preliminar

Artigo 1º - A Secretaria da Educação fica reorganizada nos ter-
mos deste decreto.

CAPÍTULO II
Do Campo Funcional

Artigo 2º - A Educação Básica no Estado de São Paulo, nos ní-
veis de ensino fundamental e médio, constitui o campo funcional da Secretaria 
da Educação, envolvendo:

I - a formulação, coordenação e execução da política educa-
cional do Governo do Estado;

II - a elaboração e implementação do Plano Estadual de Edu-
cação;

III - a execução de atividades de ensino fundamental e médio, 
objetivando o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercí-
cio da cidadania e sua qualificação para o trabalho;

IV - o monitoramento e a avaliação de resultados da educação 
estadual;

V - a assistência escolar ao aluno;
VI - o desenvolvimento do processo educacional e o incentivo 

à integração escola, pais e comunidade;
VII - o desenvolvimento de estudos para melhoria do desem-

penho do Sistema de Ensino do Estado de São Paulo;
VIII - a promoção do intercâmbio de informações e de assis-

tência técnica recíproca com instituições públicas e privadas, nacionais, estran-
geiras ou internacionais;

IX - a gestão dos recursos provenientes da Quota Estadual do 
Salário Educação - QESE e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB;

X - a disponibilização de dependências da Secretaria para se-
diar o Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social, criado pelo 
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artigo 3º do Decreto nº 51.672, de 19 de março de 2007, e o provimento da 
infraestrutura necessária ao seu pleno funcionamento.

CAPÍTULO III
Dos Princípios Organizacionais

Artigo 3º - Orientam a organização da Secretaria da Educação:
I - foco no desempenho dos alunos;
II - formação e aperfeiçoamento contínuo de professores e 

gestores da educação básica;
III - gestão por resultados em todos os níveis e unidades da 

estrutura;
IV - concentração da produção e aquisição de insumos em 

unidades próprias;
V - articulação, entre as unidades centrais da Secretaria e des-

tas com as unidades regionais, no gerenciamento da aplicação de recursos;
VI - integração colegiada das políticas, estratégias e priorida-

des na atuação da Secretaria;
VII - monitoramento e avaliação contínua de resultados;
VIII - atuação regional fortalecida na gestão do ensino;
IX - escolas concentradas no processo de ensino/aprendizagem.

CAPÍTULO IV
Da Estrutura
SEÇÃO I
Da Estrutura Básica

Artigo 4º - A Secretaria da Educação tem a seguinte estrutura 
básica:

I - Gabinete do Secretário;
II - Comitê de Políticas Educacionais;
III - Subsecretaria de Articulação Regional;
IV - Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores 

do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza”;
V - Coordenadoria de Gestão da Educação Básica;
VI - Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avalia-

ção Educacional;
VII - Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares;
VIII - Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos;
IX - Coordenadoria de Orçamento e Finanças;
X - Diretorias de Ensino, identificadas no Anexo deste decreto.
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Artigo 5º - Vinculam-se à Secretaria da Educação:
I - o Conselho Estadual de Educação - CEE;
II - a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE.

SEÇÃO II
Do Detalhamento da Estrutura Básica

Artigo 6º - Integram o Gabinete do Secretário:
I - Chefia de Gabinete;
II - Assessoria Técnica e de Planejamento;
III - Assessoria de Relações Institucionais;
IV - Assessoria de Comunicação;
V - Unidade de Atendimento aos Órgãos de Controle Externo, 

com Corpo Técnico;
VI - Grupo Setorial de Tecnologia da Informação e Comunica-

ção - GSTIC;
VII - Ouvidoria;
VIII - Comissão de Ética.
§ 1º - Integra, ainda, o Gabinete do Secretário a Consultoria 

Jurídica, órgão da Procuradoria Geral do Estado.
§ 2º - A Chefia de Gabinete conta com Assistência Técnica e 

Núcleo de Apoio Administrativo.
§ 3º - A Unidade de Atendimento aos Órgãos de Controle Ex-

terno e a Consultoria Jurídica reportam-se ao Chefe de Gabinete.

Artigo 7º - Subordinam-se ao Chefe de Gabinete:
I - Centro de Cerimonial e Eventos;
II - Grupo de Legislação Educacional, com Corpo Técnico;
III - Departamento de Administração, com:
a) Centro de Comunicações Administrativas, com:
1. Núcleo de Protocolo e Expedição;
2. Núcleo de Documentação e Arquivo;
3. 4 (quatro) Núcleos de Expediente (I a IV);
b) Centro de Transportes;
c) Centro de Zeladoria;
d) Centro de Patrimônio.

Artigo 8º - A Subsecretaria de Articulação Regional conta com 
Corpo Técnico.

Artigo 9º - Integram a Escola de Formação e Aperfeiçoamento 
dos Professores:
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I - Assistência Técnica do Coordenador;
II - Departamento de Programas de Formação e Educação 

Continuada, com:
a) Centro de Formação e Desenvolvimento Profissional de 

Professores da Educação Básica;
b) Centro de Formação e Desenvolvimento Profissional de 

Gestores da Educação Básica;
c) Centro de Avaliação;
d) Centro de Certificação;
III - Departamento de Apoio Logístico, com:
a) Centro de Suporte de Material Didático;
b) Centro de Suporte Operacional;
c) Secretaria Geral;
IV - Departamento de Recursos Didáticos e Tecnológicos de 

Educação a Distância, com:
a) Centro de Infraestrutura e Tecnologia Aplicada;
b) Centro de Criação e Produção;
V - Grupo de Cooperação Técnica e Pesquisa, com Corpo 

Técnico;
VI - Centro de Referência em Educação “Mário Covas” - 

CRE, com:
a) Centro de Biblioteca e Documentação;
b) Centro de Memória e Acervo Histórico;
VII - Núcleo de Apoio Administrativo.

Artigo 10 - Integram a Coordenadoria de Gestão da Educação 
Básica:

I - Assistência Técnica do Coordenador;
II - Departamento de Desenvolvimento Curricular e de Gestão 

da Educação Básica, com:
a) Centro de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais;
b) Centro de Ensino Fundamental dos Anos Finais, do Ensino 

Médio e da Educação Profissional;
c) Centro de Educação de Jovens e Adultos;
d) Centro de Atendimento Especializado, com:
1. Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado - CAPE;
2. Núcleo de Inclusão Educacional;
e) Centro de Estudos e Tecnologias Educacionais;
f) Centro de Projetos Especiais;
g) Centro de Planejamento e Gestão do Quadro do Magis-

tério;
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III - Departamento de Planejamento e Gestão da Rede Escolar 
e Matrícula, com:

a) Centro de Demanda Escolar e Planejamento da Rede Física;
b) Centro de Matrícula;
c) Centro de Gerenciamento da Municipalização do Ensino;
d) Centro de Vida Escolar;
IV - Núcleo de Apoio Administrativo.
Artigo 11 - Integram a Coordenadoria de Informação, Monito-

ramento e Avaliação Educacional:
I - Assistência Técnica do Coordenador;
II - Departamento de Informação e Monitoramento, com:
a) Centro de Informação e Indicadores Educacionais;
b) Centro de Monitoramento de Resultados;
III - Departamento de Avaliação Educacional, com:
a) Centro de Planejamento e Análise de Avaliações;
b) Centro de Aplicação de Avaliações;
IV - Departamento de Tecnologia de Sistemas e Inclusão Digi-

tal, com:
a) Centro de Planejamento e Integração de Sistemas;
b) Centro de Inclusão Digital;
c) Centro de Instalações e Equipamentos;
V - Central de Atendimento, com:
a) Centro de Programação do Atendimento;
b) Centro de Operação do Atendimento;
VI - Núcleo de Apoio Administrativo.

Artigo 12 - Integram a Coordenadoria de Infraestrutura e Ser-
viços Escolares:

I - Assistência Técnica do Coordenador;
II - Departamento de Alimentação e Assistência ao Aluno, 

com:
a) Centro de Serviços de Nutrição;
b) Centro de Supervisão e Controle do Programa de Alimen-

tação Escolar;
c) Centro de Serviços de Apoio ao Aluno, com:
1. Núcleo de Planejamento e Operacionalização de Serviços;
2. Núcleo de Articulação de Iniciativas com Pais e Alunos;
III - Departamento de Gestão de Infraestrutura, com:
a) Centro de Planejamento e Acompanhamento de Obras e 

Serviços de Engenharia;
b) Centro de Equipamentos e Materiais;
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c) Centro de Normatização e Acompanhamento de Utilidades 
Públicas;

IV - Departamento de Suprimentos e Licitações, com:
a) Centro de Planejamento e Normatização de Compras e Li-

citações;
b) Centro de Processamento de Licitações e Contratos;
c) Centro de Logística de Distribuição, com 4 (quatro) Núcleos 

de Armazenamento (I a IV);
d) Centro de Normatização e Controle de Serviços Terceiriza-

dos;
V - Núcleo de Apoio Administrativo.
Artigo 13 - Integram a Coordenadoria de Gestão de Recursos 

Humanos:
I - Assistência Técnica do Coordenador;
II - Departamento de Planejamento e Normatização de Recur-

sos Humanos, com:
a) Centro de Legislação de Pessoal e Normatização;
b) Centro de Planejamento, Estudos e Análises;
c) Centro de Planejamento do Quadro de Gestão da Educação;
d) Centro de Qualidade de Vida;
III - Departamento de Administração de Pessoal, com:
a) Centro de Vida Funcional;
b) Centro de Ingresso e Movimentação;
c) Centro de Cargos e Funções;
d) Centro de Frequência e Pagamento;
IV - Núcleo de Apoio Administrativo.

Artigo 14 - Integram a Coordenadoria de Orçamento e Finan-
ças:

I - Assistência Técnica do Coordenador;
II - Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças 

Públicas;
III - Departamento de Orçamento, com:
a) Centro de Programação Orçamentária;
b) Centro de Execução Orçamentária;
c) Centro de Custos;
IV - Departamento de Finanças, com:
a) Centro de Programação e Execução Financeira das Unida-

des Centrais, com 4 (quatro) Núcleos de Adiantamento (I a IV);
b) Centro de Programação Financeira das Diretorias de En-

sino;
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V - Departamento de Controle de Contratos e Convênios, com:
a) Centro de Acompanhamento e Controle de Contratos;
b) Centro de Convênios, com:
1. Núcleo de Administração de Convênios;
2. Núcleo de Prestação de Contas de Convênios;
VI - Centro de Gestão do FUNDEB;
VII - Núcleo de Apoio Administrativo.

Artigo 15 - Integram a estrutura de cada Diretoria de Ensino:
I - Assistência Técnica;
II - Equipe de Supervisão de Ensino;
III - Núcleo Pedagógico;
IV - Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Es-

colar, com:
a) Núcleo de Vida Escolar;
b) Núcleo de Gestão da Rede Escolar e Matrícula;
c) Núcleo de Informações Educacionais e Tecnologia;
V - Centro de Recursos Humanos, com:
a) Núcleo de Administração de Pessoal;
b) Núcleo de Frequência e Pagamento;
VI - Centro de Administração, Finanças e Infraestrutura, com:
a) Núcleo de Administração;
b) Núcleo de Finanças;
c) Núcleo de Compras e Serviços;
d) Núcleo de Obras e Manutenção Escolar;
VII - Núcleo de Apoio Administrativo;
VIII - Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio;
IX - Centros Especializados de Ensino.

Artigo 16 - As Assistências Técnicas, as Assistências Técnicas 
dos Coordenadores, os Corpos Técnicos e as Equipes de Supervisão de Ensino 
não se caracterizam como unidades administrativas.

CAPÍTULO V
Dos Níveis Hierárquicos

Artigo 17 - As unidades adiante relacionadas têm os seguintes 
níveis hierárquicos:

I - de Coordenadoria:
a) a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores;
b) a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica;
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c) a Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avalia-
ção Educacional;

d) a Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares;
e) a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos;
f) a Coordenadoria de Orçamento e Finanças;
II - de Departamento Técnico:
a) o Grupo de Legislação Educacional e o Departamento de 

Administração, subordinados ao Chefe de Gabinete;
b) os Departamentos, o Grupo de Cooperação Técnica e Pes-

quisa e o Centro de Referência em Educação “Mário Covas” - CRE, da Escola de 
Formação e Aperfeiçoamento dos Professores;

c) os Departamentos da Coordenadoria de Gestão da Educa-
ção Básica;

d) os Departamentos e a Central de Atendimento, da Coorde-
nadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional;

e) os Departamentos da Coordenadoria de Infraestrutura e 
Serviços Escolares;

f) os Departamentos da Coordenadoria de Gestão de Recur-
sos Humanos;

g) os Departamentos da Coordenadoria de Orçamento e Fi-
nanças;

III - de Divisão Técnica:
a) o Centro de Cerimonial e Eventos, subordinado ao Chefe 

de Gabinete;
b) o Centro de Comunicações Administrativas, do Departa-

mento de Administração;
c) os Centros dos Departamentos e do Centro de Referência 

em Educação “Mário Covas” - CRE e a Secretaria Geral do Departamento de 
Apoio Logístico, da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores;

d) os Centros dos Departamentos da Coordenadoria de Ges-
tão da Educação Básica;

e) os Centros dos Departamentos e da Central de Atendimen-
to, da Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional;

f) os Centros dos Departamentos da Coordenadoria de Infra-
estrutura e Serviços Escolares;

g) os Centros dos Departamentos da Coordenadoria de Ges-
tão de Recursos Humanos;

h) os Centros dos Departamentos e o Centro de Gestão do 
FUNDEB, da Coordenadoria de Orçamento e Finanças;

i) os Centros de Informações Educacionais e Gestão da Rede 
Escolar e os Centros de Administração, Finanças e Infraestrutura, das Diretorias 
de Ensino;
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IV - de Divisão:
a) o Centro de Transportes, o Centro de Zeladoria e o Centro 

de Patrimônio, do Departamento de Administração;
b) os Centros de Recursos Humanos das Diretorias de Ensino;
V - de Serviço Técnico:
a) o Núcleo de Documentação e Arquivo, do Centro de Comu-

nicações Administrativas, do Departamento de Administração;
b) os Núcleos do Centro de Atendimento Especializado, do De-

partamento de Desenvolvimento Curricular e de Gestão da Educação Básica;
c) os Núcleos do Centro de Serviços de Apoio ao Aluno, do 

Departamento de Alimentação e Assistência ao Aluno;
d) os Núcleos do Centro de Convênios, do Departamento de 

Controle de Contratos e Convênios;
e) das Diretorias de Ensino:
1. os Núcleos Pedagógicos;
2. os Núcleos de Gestão da Rede Escolar e Matrícula e os Nú-

cleos de Informações Educacionais e Tecnologia, dos Centros de Informações 
Educacionais e Gestão da Rede Escolar;

3. os Núcleos de Obras e Manutenção Escolar, dos Centros de 
Administração, Finanças e Infraestrutura;

VI - de Serviço:
a) o Núcleo de Protocolo e Expedição e os Núcleos de Expediente, 

do Centro de Comunicações Administrativas, do Departamento de Administração;
b) os Núcleos de Armazenamento, do Centro de Logística de 

Distribuição, do Departamento de Suprimentos e Licitações;
c) os Núcleos de Adiantamento, do Centro de Programação 

e Execução Financeira das Unidades Centrais, do Departamento de Finanças;
d) das Diretorias de Ensino:
1. os Núcleos de Vida Escolar, dos Centros de Informações 

Educacionais e Gestão da Rede Escolar;
2. os Núcleos dos Centros de Recursos Humanos;
3. os Núcleos de Administração, os Núcleos de Finanças e os 

Núcleos de Compras e Serviços, dos Centros de Administração, Finanças e In-
fraestrutura;

e) os Núcleos de Apoio Administrativo, da Chefia de Gabinete, 
da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores, das Coordenado-
rias e das Diretorias de Ensino.
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CAPÍTULO VI
 Do Órgão do Sistema de Comunicação do Governo do Estado 
de São Paulo - SICOM

Artigo 18 - A Assessoria de Comunicação é o órgão setorial 
do Sistema de Comunicação do Governo do Estado de São Paulo - SICOM na 
Secretaria da Educação.

CAPÍTULO VII
Dos Órgãos dos Sistemas de Administração Geral
SEÇÃO I
Dos Órgãos do Sistema de Administração de Pessoal

Artigo 19 - A Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos 
é, ressalvadas as atribuições afetas à Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos 
Professores, bem como, no que se refere ao planejamento e à gestão do Quadro 
do Magistério, à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, o órgão seto-
rial do Sistema de Administração de Pessoal na Secretaria da Educação e presta, 
também, serviços de órgão subsetorial para as unidades centrais da Pasta.

Artigo 20 - Os Centros de Recursos Humanos das Diretorias de 
Ensino são órgãos subsetoriais do Sistema de Administração de Pessoal.

SEÇÃO II
 Dos Órgãos dos Sistemas de Administração Financeira e  
Orçamentária

Artigo 21 - A Coordenadoria de Orçamento e Finanças é o ór-
gão setorial dos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária na Se-
cretaria da Educação e presta, também, serviços de órgão subsetorial para as 
unidades centrais da Pasta.

Artigo 22 - Os Núcleos de Finanças, dos Centros de Adminis-
tração, Finanças e Infraestrutura, das Diretorias de Ensino, são órgãos subseto-
riais dos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária.

SEÇÃO III
 Do Sistema de Administração dos Transportes Internos Mo-
torizados
Artigo 23 - O Centro de Transportes, do Departamento de Ad-

ministração, é o órgão setorial do Sistema de Administração dos Transportes 
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Internos Motorizados na Secretaria da Educação e presta, também, serviços de 
órgão subsetorial para as unidades centrais da Pasta.

Artigo 24 - Os Núcleos de Administração, dos Centros de Admi-
nistração, Finanças e Infraestrutura, das Diretorias de Ensino, são órgãos subse-
toriais do Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados.

Artigo 25 - O Centro de Transportes e os Núcleos de Adminis-
tração funcionarão, ainda, como órgãos detentores.

CAPÍTULO VIII
Da Articulação entre as Unidades

Artigo 26 - As atribuições da Secretaria da Educação serão 
exercidas com forte articulação entre as unidades da estrutura, de forma a 
assegurar:

I - a coordenação central no processo de elaboração, consoli-
dação e execução orçamentária;

II - o processo unificado de aquisição de bens e serviços em 
níveis central e regional;

III - o fornecimento e a administração centralizada de serviços 
administrativos comuns;

IV - a orientação técnica e normativa emanada das unidades 
centrais para as correspondentes unidades descentralizadas nas Diretorias de 
Ensino;

V - o esclarecimento e o atendimento das necessidades na 
operacionalização do ensino na região, emanadas das Diretorias de Ensino 
para as unidades centrais responsáveis.

CAPÍTULO IX
Das Atribuições
SEÇÃO I
Do Gabinete do Secretário
SUBSEÇÃO I
Da Chefia de Gabinete

Artigo 27 - A Chefia de Gabinete tem as seguintes atribuições:
I - examinar e preparar o expediente encaminhado ao Titular 

da Pasta, pertinente às unidades subordinadas ao Chefe de Gabinete ou que a 
ele se reportem;
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II - executar as atividades relacionadas às audiências e repre-
sentações do Secretário;

III - organizar e coordenar as atividades do cerimonial do Se-
cretário;

IV - receber, controlar e preparar a correspondência do Secre-
tário;

V - prestar apoio administrativo às Assessorias do Gabinete e 
à Consultoria Jurídica, através do Núcleo de Apoio Administrativo;

VI - produzir informações de sua área de competência que sir-
vam de base à tomada de decisões e ao controle de atividades;

VII - coordenar as atividades do Departamento de Administra-
ção e do Grupo de Legislação Educacional.

Artigo 28 - A Assistência Técnica, além das previstas no artigo 
78 deste decreto, tem as seguintes atribuições:

I - organizar e manter atualizada a agenda do Chefe do Gabi-
nete;

II - preparar minutas da correspondência oficial e de atos ad-
ministrativos e normativos de responsabilidade da Chefia de Gabinete;

III - assistir o Chefe de Gabinete em procedimentos e contatos 
com autoridades;

IV - coordenar e fundamentar o processo decisório das maté-
rias afetas ao Chefe de Gabinete;

V - examinar as demandas da Assessoria Técnico-Legislativa e 
indicar seu encaminhamento;

VI - observar os prazos estabelecidos por lei para encaminha-
mento de respostas às solicitações ou determinações superiores e do público 
em geral.

SUBSEÇÃO II
Da Assessoria Técnica e de Planejamento

Artigo 29 - A Assessoria Técnica e de Planejamento tem as se-
guintes atribuições:

I - assessorar o Secretário no desempenho de suas funções;
II - realizar estudos e desenvolver atividades de apoio técnico 

à execução, ao controle e à avaliação das atividades da Secretaria;
III - emitir pareceres técnicos sobre assuntos relacionados ao 

campo de atuação da Secretaria;
IV - apoiar o Comitê de Políticas Educacionais, exercendo o 

papel de sua Secretaria Executiva;
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V - coordenar a elaboração e consolidar o Plano Estadual de 
Educação;

VI - elaborar:
a) o Plano de Trabalho Anual da Secretaria;
b) relatórios sobre as atividades da Pasta;
VII - planejar e desenvolver atividades e ferramentas que faci-

litem a organização e integração das áreas, submetendo-as ao Comitê de Polí-
ticas Educacionais;

VIII - articular, com as Assistências Técnicas dos Coordena-
dores e das Diretorias de Ensino, a implementação de ações prioritárias, de 
outras demandas da Administração Superior da Secretaria e das decisões do 
Comitê de Políticas Educacionais;

IX - coordenar as atividades de modelagem e melhoria contí-
nua de processos, em articulação com os respectivos gestores e as áreas envol-
vidas em sua execução;

X - consolidar, em articulação com as Assistências Técnicas dos 
Coordenadores, o cronograma anual de trabalho da Secretaria, em especial as 
ações que envolvem as Diretorias de Ensino e as Escolas;

XI - orientar e acompanhar a elaboração de documentos que 
subsidiem a preparação das diretrizes orçamentárias, do orçamento e dos pla-
nos plurianuais;

XII - gerenciar os programas e projetos instituídos no âmbito 
da Secretaria.

SUBSEÇÃO III
Da Assessoria de Relações Institucionais

Artigo 30 - A Assessoria de Relações Institucionais tem as se-
guintes atribuições:

I - assessorar o Secretário em assuntos pertinentes à sua área 
de atuação;

II - prestar informações aos órgãos do Poder Legislativo e de 
outras instâncias de governo;

III - receber parlamentares, autoridades públicas, estaduais e 
municipais, e delegações estrangeiras;

IV - preparar subsídios para a elaboração de acordos técnicos 
envolvendo governos estaduais, municipais e federal;

V - acompanhar e analisar propostas e projetos de leis, de in-
teresse e/ou impacto na educação estadual, em andamento no Poder Legisla-
tivo, mantendo o Secretário informado a respeito.
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SUBSEÇÃO IV
Da Assessoria de Comunicação

Artigo 31 - A Assessoria de Comunicação tem as seguintes 
atribuições:

I - as previstas no artigo 8º do Decreto nº 52.040, de 7 de 
agosto de 2007;

II - assessorar o Secretário e os demais dirigentes da Pasta no 
relacionamento com os órgãos de comunicação;

III - criar e manter canais de comunicação com a mídia;
IV - organizar entrevistas e disponibilizar informações para os 

meios de comunicação;
V - acompanhar a posição da mídia em assuntos de interesse 

da Secretaria, mantendo seu Titular informado a respeito;
VI - elaborar material informativo, reportagens e artigos de 

interesse da Secretaria, para divulgação interna e externa;
VII - criar, elaborar e desenvolver mecanismos para confec-

ção, publicação e distribuição de material de divulgação de assuntos relativos 
à atuação da Pasta;

VIII - normatizar a comunicação e definir padrões para as pu-
blicações da Secretaria;

IX - manter atualizadas as informações relativas à atuação da 
Secretaria no seu sítio e no do Governo do Estado na internet;

X - elaborar, produzir e padronizar material visual de suporte 
às atividades internas e externas da Secretaria.

SUBSEÇÃO V
Da Unidade de Atendimento aos Órgãos de Controle Externo

Artigo 32 - A Unidade de Atendimento aos Órgãos de Controle 
Externo tem, por meio de seu Corpo Técnico, as seguintes atribuições:

I - assessorar o Titular da Pasta em assuntos relacionados às 
demandas de órgãos de controle, em especial dos órgãos de controle externo, 
dirigidas à Secretaria;

II - coordenar a representação da Secretaria perante o Tribu-
nal de Contas do Estado e os demais órgãos de sua responsabilidade de aten-
dimento;

III - acompanhar:
a) os processos de interesse da Secretaria em trâmite nos ór-

gãos de sua responsabilidade de atendimento;
b) as publicações no Diário Oficial do Estado;
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c) junto às áreas envolvidas, a análise e a elaboração de respostas;
IV - consolidar as orientações do Tribunal de Contas do Estado 

e dos demais órgãos de que trata o inciso I deste artigo, que devam ser disse-
minadas às diversas áreas da Secretaria;

V - elaborar notas técnicas pertinentes aos processos em cur-
so no Tribunal de Contas do Estado e nos demais órgãos de sua responsabili-
dade de atendimento, para orientar as áreas da Secretaria quanto às providên-
cias a serem tomadas;

VI - articular com os órgãos jurídicos e os de fiscalização e con-
trole, internos e externos, para:

a) identificar vulnerabilidades dos procedimentos adminis-
trativos;

b) criar procedimentos e orientações preventivas;
VII - propor e fazer cumprir:
a) instruções e/ou orientações normativas referentes à padro-

nização da análise de processos administrativos e à uniformização de práticas 
e procedimentos diante das questões técnicas suscitadas por órgãos de sua 
responsabilidade de atendimento;

b) os prazos para instrução e resposta às demandas dos ór-
gãos de que trata o inciso I deste artigo;

VIII - planejar, elaborar e implantar fluxos e procedimentos 
para entrada e saída das demandas;

IX - cadastrar as solicitações em sistema informatizado de pra-
zos legais e normativos e manter arquivo atualizado das demandas;

X - solicitar às diversas áreas da Secretaria, periodicamente e 
sempre que necessário, relatórios contendo informações sobre o andamento 
dos processos e procedimentos passíveis de fiscalização pelos órgãos de que 
trata o inciso I deste artigo;

XI - outras que lhe forem determinadas pelo Secretário.

SUBSEÇÃO VI
Da Consultoria Jurídica

Artigo 33 - A Consultoria Jurídica tem por atribuição exercer a 
advocacia consultiva do Estado no âmbito da Secretaria da Educação.

SEÇÃO II
Das Unidades Subordinadas ao Chefe de Gabinete

Artigo 34 - O Centro de Cerimonial e Eventos tem as seguintes 
atribuições:
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I - observar e assegurar o cumprimento das normas do Ceri-
monial Público do Estado de São Paulo na Secretaria da Educação;

II - planejar, coordenar e acompanhar a implementação da in-
fraestrutura e da logística necessárias aos eventos da Secretaria;

III - avaliar, encaminhar e responder convites recebidos pela 
Pasta;

IV - fornecer informações necessárias ao Titular da Pasta para 
o contato com autoridades e visitantes;

V - planejar e organizar solenidades, recepções oficiais e ou-
tros eventos da Secretaria;

VI - organizar os calendários de solenidades;
VII - orientar as unidades da Secretaria em relação às normas 

de cerimonial público.

Artigo 35 - O Grupo de Legislação Educacional tem, por meio 
de seu Corpo Técnico, as seguintes atribuições:

I - sistematizar a legislação de ensino federal e estadual de 
interesse da Secretaria;

II - organizar e manter atualizadas as coletâneas de legislação 
federal e estadual de ensino;

III - disponibilizar no sítio da Secretaria a legislação de ensino 
federal e estadual, em vigor para o Estado de São Paulo;

IV - operacionalizar a legislação de ensino;
V - elaborar minutas de atos administrativos, justificativas de 

propostas de decretos e projetos de leis e outros documentos, de interesse da 
Secretaria, que lhe forem solicitados pelo Chefe de Gabinete;

VI - subsidiar:
a) com fundamentação legal, as demandas das unidades ad-

ministrativas da Secretaria;
b) os trabalhos da Assistência Técnica da Chefia de Gabinete, 

em assuntos relacionados à legislação de ensino.

Artigo 36 - O Departamento de Administração tem as seguin-
tes atribuições:

I - normatizar, no âmbito da Secretaria, a execução de ativi-
dades de suporte administrativo nas áreas de comunicações administrativas, 
transportes, zeladoria e patrimônio;

II - planejar e coordenar a prestação de serviços, nas áreas 
especificadas no inciso I deste artigo, para as unidades centrais da Secretaria;

III - orientar as Diretorias de Ensino na aplicação das normas 
de que trata o inciso I deste artigo;
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IV - por meio do Centro de Comunicações Administrativas:
a) através do Núcleo de Protocolo e Expedição, no âmbito das 

unidades centrais da Secretaria:
1. receber, registrar, protocolar, classificar, autuar, expedir e 

controlar a distribuição de papéis e processos;
2. informar sobre a localização e o andamento de papéis, do-

cumentos e processos em trâmite;
3. providenciar, mediante autorização específica, vista de pro-

cessos aos interessados;
4. organizar e viabilizar serviços de malotes, distribuição e en-

trega de correspondência;
b) através do Núcleo de Documentação e Arquivo, prestar ser-

viços de classificação, organização e conservação de arquivos, fornecendo cer-
tidões e cópias de documentos arquivados nas unidades centrais da Secretaria;

c) através dos Núcleos de Expediente, exercer atividades rela-
cionadas a expedição, entrega e guarda temporária de documentos, nas unida-
des centrais localizadas fora do edifício sede da Secretaria;

V - por meio do Centro de Transportes:
a) no âmbito da Secretaria, as previstas no artigo 7º do Decre-

to nº 9.543, de 1º de março de 1977;
b) em relação às unidades centrais da Secretaria:
1. as previstas nos artigos 8º e 9º do Decreto nº 9.543, de 1º 

de março de 1977;
2. propor a especificação das contratações de serviços e aqui-

sições de veículos;
3. controlar o custo e o uso da frota e de serviços motorizados;
VI - por meio do Centro de Zeladoria, em relação às unidades 

centrais da Secretaria:
a) prover serviços gerais, em especial os de limpeza e copa;
b) zelar pela manutenção e conservação dos bens patrimoniais;
c) propor a especificação de materiais e equipamentos para 

os serviços gerais e providenciar sua aquisição;
VII - por meio do Centro de Patrimônio:
a) controlar a depreciação de bens patrimoniais da Secretaria 

e informar às unidades usuárias e à Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços 
Escolares o momento de sua renovação;

b) em relação às unidades centrais da Secretaria:
1. administrar e controlar bens patrimoniais, utilizando-se de 

cadastro, formas de identificação, inventário periódico e baixa patrimonial;
2. providenciar seguro de bens patrimoniais móveis e imóveis 

e promover outras medidas necessárias à sua defesa e preservação;
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3. efetuar o arrolamento de bens inservíveis e sua baixa pa-
trimonial.

Parágrafo único - As atribuições previstas nos incisos I e III des-
te artigo serão exercidas com a participação dos Centros do Departamento de 
Administração.

SEÇÃO III
Da Subsecretaria de Articulação Regional

Artigo 37 - A Subsecretaria de Articulação Regional tem, por 
meio de seu Corpo Técnico, as seguintes atribuições:

I - coordenar, planejar, analisar e acompanhar a implemen-
tação descentralizada de políticas e diretrizes educacionais da Secretaria nas 
Diretorias de Ensino;

II - assessorar o Secretário no atendimento de ocorrências e 
demandas das Diretorias de Ensino;

III - garantir o atendimento de necessidades específicas das 
Diretorias de Ensino, articulando as gestões central e descentralizada da Se-
cretaria;

IV - receber, analisar e consolidar relatórios mensais das Equi-
pes de Supervisão de Ensino;

V - analisar e avaliar o desempenho das Diretorias de Ensino;
VI - manter o Secretário permanentemente informado a res-

peito da atuação das Diretorias de Ensino, inclusive dos resultados da avaliação 
do desempenho de cada uma;

VII - exercer, por determinação do Secretário ou com sua anu-
ência, outras atividades relativas às Diretorias de Ensino.

SEÇÃO IV
Da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores

Artigo 38 - A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Pro-
fessores tem as seguintes atribuições:

I - qualificar os profissionais da educação para o exercício do 
magistério e da gestão do ensino básico, desenvolvendo estudos, planejamen-
tos, programas, avaliação e gerenciamento da execução de ações de formação, 
aperfeiçoamento e educação continuada;

II - desenvolver processos de certificação na educação;
III - acompanhar o estado d’arte na área de sua especialidade, 

identificando e analisando experiências inovadoras e disponibilizando informa-
ções para entidades e profissionais da educação;
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IV - realizar os cursos de formação compreendidos em con-
cursos públicos e processos seletivos de pessoal para a educação, em especial 
o previsto no artigo 7º da Lei Complementar nº 1.094, de 16 de julho de 2009;

V - exercer atividades relativas ao intercâmbio e cooperação 
técnica com entidades nacionais e internacionais em sua área de competência;

VI - disponibilizar infraestrutura e tecnologias de ensino pre-
sencial e a distância para os programas de formação e aperfeiçoamento dos 
profissionais da educação;

VII - reunir e disponibilizar acervos físicos e virtuais de livros e 
outros recursos para o desenvolvimento profissional continuado de professo-
res, especialistas da educação básica e de seus formadores;

VIII - organizar eventos, espaços culturais, museus, ambien-
tes multimídia e locais para exposições relacionados à educação no Estado 
de São Paulo;

IX - manter organizados acervos de memória da educação no 
Estado de São Paulo;

X - manter atualizada a agenda de eventos e oportunidades 
de desenvolvimento profissional para os servidores da Secretaria e divulgar 
informações a respeito;

XI - orientar programas de preservação da memória da educa-
ção pública no Estado de São Paulo;

XII - promover o estabelecimento de parcerias e a celebração 
de convênios com universidades e instituições congêneres para operacionali-
zação das políticas de formação e aperfeiçoamento do pessoal da Secretaria.

Parágrafo único - À Escola cabe, ainda, exercer o previsto no 
artigo 4º do Decreto nº 55.217, de 21 de dezembro de 2009.

Artigo 39 - A Assistência Técnica do Coordenador, além das 
previstas no artigo 78 deste decreto, tem as seguintes atribuições:

I - apoiar e assistir o Coordenador na proposição de políticas e 
na articulação do desenvolvimento dos programas educacionais;

II - assistir o Coordenador nos entendimentos de cooperação 
técnica com universidades e outras entidades de ensino, nacionais e estrangei-
ras, de interesse para o atendimento dos objetivos da Escola.

Artigo 40 - O Departamento de Programas de Formação e 
Educação Continuada tem as seguintes atribuições:

I - participar da formulação das políticas de formação, aperfei-
çoamento e educação continuada dos profissionais da Secretaria;

II - programar e gerenciar a execução dos cursos, sua avalia-
ção e certificação;
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III - prover materiais didáticos e infraestrutura de recursos 
adequados aos cursos;

IV - por meio do Centro de Formação e Desenvolvimento Pro-
fissional de Professores da Educação Básica:

a) desenvolver e executar, diretamente ou por meio de 
entidades contratadas ou conveniadas, programas e cursos para formação 
continuada, atualização e desenvolvimento dos profissionais do Quadro do 
Magistério, em articulação com a Coordenadoria de Gestão da Educação 
Básica;

b) organizar aulas práticas na rede escolar, em articulação 
com as áreas e unidades envolvidas;

c) participar dos processos de seleção de pessoal para o Qua-
dro do Magistério;

V - por meio do Centro de Formação e Desenvolvimento Pro-
fissional de Gestores da Educação Básica:

a) desenvolver e executar, diretamente ou por meio de enti-
dades contratadas ou conveniadas, programas e cursos para formação conti-
nuada, atualização e desenvolvimento dos profissionais dos demais quadros 
da Secretaria, em articulação com a Coordenadoria de Gestão de Recursos 
Humanos;

b) executar programas e cursos de gestão da educação e ges-
tão escolar;

c) articular-se com outras entidades públicas na área de for-
mação e desenvolvimento da gestão pública, com vista à realização de pro-
gramas de desenvolvimento em gestão de recursos para os profissionais da 
Secretaria;

d) participar dos processos de seleção de pessoal para os de-
mais quadros da Secretaria;

VI - por meio do Centro de Avaliação:
a) propor a definição:
1. do perfil de competências gerais e específicas para profes-

sores das diferentes etapas, modalidades e disciplinas da educação básica da 
rede estadual destinado a referenciar os descritores utilizados em avaliações, 
concursos, provas, exames e certificações;

2. de metodologias e indicadores para avaliação da efetivida-
de das ações educacionais de responsabilidade da Escola, em articulação com 
os Centros de Formação e Desenvolvimento Profissional;

b) analisar os resultados das avaliações de desempenho dos 
alunos da educação básica na rede estadual e os indicadores de desempenho, 
para subsidiar programas de formação e aperfeiçoamento de professores e es-
pecialistas;

06807 miolo.indd   34 20/1/2012   14:54:56



35

c) desenvolver sistemas de avaliação, em especial de aprendi-
zado e de reação, com vista ao melhor aproveitamento dos cursos ministrados 
pela Escola;

d) articular-se com as demais unidades da Escola na proposi-
ção de melhorias e aperfeiçoamento dos programas educacionais, com base 
nas avaliações efetuadas;

VII - por meio do Centro de Certificação:
a) desenvolver estudos e propor metodologias e procedimen-

tos para certificar conhecimentos e práticas de ensino/aprendizado para pro-
fissionais da educação considerando o perfil de competência descrito;

b) promover o desenvolvimento e a aplicação de processos de 
certificação aos profissionais da educação, diretamente ou por meio de entida-
des especializadas;

c) emitir e entregar os títulos de certificação de competências 
profissionais;

d) avaliar os resultados dos processos de certificação e cola-
borar no planejamento de programas educacionais.

Parágrafo único - O Departamento de Programas de Formação 
e Educação Continuada tem, ainda, por meio dos Centros de que tratam os 
incisos IV e V deste artigo, em suas respectivas áreas de atuação, as seguintes 
atribuições:

1. elaborar calendários dos cursos ofertados;
2. preparar, providenciar e distribuir materiais didáticos de 

cursos presenciais e a distância.

Artigo 41 - O Departamento de Apoio Logístico tem as seguin-
tes atribuições:

I - planejar e produzir materiais didáticos e prestar os serviços 
de apoio e de infraestrutura necessários à execução dos cursos dos programas 
de educação de responsabilidade da Escola;

II - por meio do Centro de Suporte de Material Didático:
a) produzir ou providenciar a produção de materiais didáticos 

utilizados nos programas educacionais da Escola;
b) receber dos Centros de Formação e Desenvolvimento Pro-

fissional, do Departamento de Programas de Formação e Educação Continua-
da, o material didático referente aos cursos programados e providenciar sua 
edição na forma da legislação em vigor e dos padrões definidos para a Escola;

c) reproduzir e organizar materiais didáticos para distribuição 
aos participantes das disciplinas dos cursos e programas ministrados pela Escola;

d) manter arquivo dos materiais didáticos, providenciar sua 
entrega e zelar pela permanente atualização dos respectivos controles;
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III - por meio do Centro de Suporte Operacional:
a) providenciar e gerenciar instalações e demais recursos de 

apoio necessários à execução dos programas educacionais da Escola;
b) proceder ao registro dos bens patrimoniais e mantê-los sob 

sua guarda;
c) manter e disponibilizar as instalações para execução dos 

programas educacionais da Escola;
d) apoiar:
1. a execução de programas educacionais da Escola no que se 

refere à organização de salas, disponibilização de materiais, equipamentos de 
apoio e outros itens que se fizerem necessários;

2. a organização de eventos, providenciando e atuando dire-
tamente nas atividades de suporte durante sua realização, como inscrições no 
local, distribuição de materiais, alimentação e outras atividades necessárias ao 
êxito desses eventos;

e) administrar instalações próprias, para sediar cursos, even-
tos e outras atividades de educação continuada de servidores dos quadros da 
Secretaria;

f) providenciar a contratação de espaços, profissionais e enti-
dades especializadas, necessários à execução de programas de capacitação de 
responsabilidade da Escola, mantendo cadastro atualizado a respeito;

g) providenciar a aquisição, manter a guarda e distribuir mate-
riais e equipamentos de apoio necessários às atividades da Escola;

h) providenciar e supervisionar a execução de serviços gerais, 
como limpeza, manutenção de instalações e do mobiliário;

IV - por meio da Secretaria Geral:
a) administrar listas de frequência, distribuição de materiais 

didáticos e emissão de certificados;
b) organizar e manter atualizados cadastros de:
1. alunos e docentes;
2. programas e cursos;
c) matricular alunos e controlar sua frequência;
d) providenciar a confecção e expedir atestados, certidões, 

certificados, diplomas e outros documentos assemelhados;
e) solicitar e arquivar documentação de alunos e docentes;
f) controlar o cumprimento de carga horária dos cursos e dis-

ciplinas;
g) dar publicidade e fazer cumprir atos e decisões administra-

tivas referentes à execução dos programas educacionais da Escola;
h) documentar programas realizados, avaliações e outras in-

formações necessárias para construir a memória institucional da Escola;
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i) exercer outras atividades próprias de secretaria geral de 
escola.

Artigo 42 - O Departamento de Recursos Didáticos e Tecnoló-
gicos de Educação a Distância tem as seguintes atribuições:

I - planejar e coordenar estudos, pesquisas, criação e produ-
ção de programas de educação a distância;

II - gerenciar a infraestrutura de equipamentos e demais re-
cursos tecnológicos necessários;

III - por meio do Centro de Infraestrutura e Tecnologia Aplicada:
a) elaborar projetos para uso pedagógico de novas tecnolo-

gias em programas de formação e desenvolvimento profissional;
b) administrar a Rede do Saber e demais bases tecnológicas 

de uso educacional;
c) pesquisar, modelar e manter atualizadas as tecnologias em 

educação a distância utilizadas na Escola;
d) organizar e monitorar a execução dos programas de educa-

ção a distância;
e) monitorar e garantir a disponibilidade dos equipamentos, 

aplicativos e métodos das redes educacionais para execução dos programas de 
educação a distância;

f) garantir condições técnicas de funcionamento pedagógico 
de mídias de suporte virtual e sua conectividade e compatibilidade com os 
sistemas e equipamentos adotados na Escola;

g) programar e providenciar a manutenção, evolução e ade-
quação permanente da infraestrutura de educação a distância para atender as 
necessidades da Secretaria;

h) orientar e capacitar as Diretorias de Ensino na utilização 
das redes educacionais;

i) especificar equipamentos e aplicativos das redes educacio-
nais, com vista à sua aquisição;

j) atender aos usuários da rede de educação a distância;
IV - por meio do Centro de Criação e Produção:
a) definir a abordagem, o formato e o modelo de educação a 

distância de acordo com a concepção pedagógica de cada programa de forma-
ção e desenvolvimento profissional oferecido nessa modalidade;

b) planejar os recursos necessários de suporte aos programas 
educacionais;

c) formatar e produzir cursos, conteúdos e materiais para pro-
gramas educacionais, utilizando diferentes mídias e tecnologias de educação 
a distância;
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d) desenvolver tutoriais e orientar a utilização dos recursos de 
educação a distância disponibilizados;

e) planejar, providenciar, instalar, coordenar e operar os re-
cursos tecnológicos utilizados nos cursos de educação a distância;

f) selecionar e capacitar docentes, tutores e outros formado-
res para atuarem nos diferentes cursos ou programas de educação a distância.

Artigo 43 - O Grupo de Cooperação Técnica e Pesquisa tem, 
por meio de seu Corpo Técnico, as seguintes atribuições:

I - prospectar e propor acordos de cooperação técnica com 
entidades nacionais e internacionais em matéria de interesse do desenvolvi-
mento dos profissionais da educação básica;

II - manter atualizado o registro do estado d’arte na área de 
formação e desenvolvimento profissional do magistério e da gestão da educa-
ção básica;

III - realizar e conduzir estudos e pesquisas em formação e 
desenvolvimento profissional de professores e especialistas em educação, di-
retamente e em parcerias com entidades especializadas;

IV - identificar, analisar e registrar experiências de melhores 
práticas de formação e desenvolvimento profissional e promover sua divulga-
ção junto às instituições profissionais formadoras;

V - promover:
a) a difusão das melhores práticas de ensino na educação bá-

sica recomendadas pela Coordenadoria de Gestão da Educação Básica;
b) acordos e parcerias com universidades e outras entidades edu-

cacionais para a realização dos programas de interesse da formação e do desen-
volvimento profissional na educação básica, em todas as instâncias da Secretaria.

Artigo 44 - O Centro de Referência em Educação “Mário Co-
vas” - CRE tem as seguintes atribuições:

I - planejar e coordenar serviços de documentação, organiza-
ção e disponibilização de acervo técnico e memória;

II - desenvolver programas de incentivo à leitura;
III - por meio do Centro de Biblioteca e Documentação:
a) executar e controlar serviços de biblioteca, incluindo inde-

xação, catalogação, circulação interna e externa de livros, periódicos, revistas e 
jornais de interesse da educação básica no Estado de São Paulo;

b) organizar e administrar biblioteca convencional e digital e 
manter acervo bibliográfico destinado a consultas e pesquisas;

c) atender educadores e alunos, orientar pesquisas e disponi-
bilizar consultas ao acervo convencional e digital;
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d) promover e participar, em articulação com a Coordenado-
ria de Gestão da Educação Básica, de projetos especiais de incentivo à leitura 
na rede escolar;

e) oferecer serviços de empréstimos e reprodução de docu-
mentos de seu acervo;

f) padronizar publicações institucionais produzidas pela Esco-
la e demais unidades da Secretaria, de acordo com as normas vigentes;

g) coordenar e gerenciar sistemas de bibliotecas e salas de 
leitura escolares, em articulação com as unidades centrais da Secretaria res-
ponsáveis pela gestão da educação;

h) realizar pesquisas e análises para seleção de novas obras 
com vista à atualização do acervo bibliográfico da Escola;

i) propor a assinatura de periódicos e publicações especializa-
das, preparar sinopses e divulgá-las;

j) selecionar e divulgar em sítios, portais e outros meios de co-
municação digital, matéria de interesse dos profissionais da educação básica;

IV - por meio do Centro de Memória e Acervo Histórico:
a) propor projetos de preservação da história, da memória e 

do patrimônio histórico das escolas da rede estadual e orientar seu desenvolvi-
mento, em articulação com as unidades responsáveis pela gestão da educação 
na Secretaria;

b) manter acervos da memória e de referência no ensino pú-
blico em São Paulo;

c) promover exposições de obras, coletâneas, coleções, publi-
cações, fotografias e outros registros sobre a memória da educação;

d) monitorar visitas às exposições organizadas pelo Centro;
e) preservar e disponibilizar para consulta o acervo histórico 

da Escola Caetano de Campos;
f) em articulação com a Coordenadoria de Gestão da Educa-

ção Básica:
1. orientar a preservação da memória da educação na rede 

escolar;
2. planejar e realizar concursos e prêmios educacionais para 

alunos e educadores da rede pública estadual de ensino.

SEÇÃO V
Da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica

Artigo 45 - A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica 
tem as seguintes atribuições:

I - elaborar, atualizar e normatizar o currículo da educação 
básica;
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II - propor diretrizes e normas pedagógicas;
III - prospectar, identificar, selecionar, elaborar e especificar 

materiais e recursos pedagógicos;
IV - prospectar, avaliar e definir tecnologias para uso pedagó-

gico na educação básica;
V - implementar e gerenciar as ações educacionais na rede;
VI - dimensionar e definir o perfil do Quadro do Magistério;
VII - articular o desenvolvimento do Quadro do Magistério 

com a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores;
VIII - analisar e avaliar os resultados do ensino e propor medi-

das para correção de rumos e aprimoramento.
Parágrafo único - À Coordenadoria de Gestão da Educação Bá-

sica cabe, ainda, o gerenciamento e a supervisão pedagógica da Escola Virtual 
de Programas Educacionais do Estado de São Paulo - EVESP, criada pelo Decre-
to nº 57.011, de 23 de maio de 2011.

Artigo 46 - A Assistência Técnica do Coordenador, além das 
previstas no artigo 78 deste decreto, tem as seguintes atribuições:

I - organizar informações do gerenciamento da educação dis-
poníveis na Secretaria e criar mecanismos que incentivem sua utilização pelos 
profissionais da Pasta;

II - participar da definição de políticas, diretrizes e parâmetros 
para processos de avaliação de desempenho do ensino fundamental e médio;

III - avaliar:
a) programas e ações, subsidiando a formulação de políticas 

para a melhoria da educação;
b) em colaboração com as respectivas áreas, políticas educa-

cionais vigentes do ensino fundamental e médio, à vista dos resultados dos 
processos de avaliação de desempenho;

IV - organizar e manter registros de estudos e pesquisas e fo-
mentar seu intercâmbio e uso.

Artigo 47 - O Departamento de Desenvolvimento Curricular e 
Gestão da Educação Básica tem as seguintes atribuições:

I - planejar e coordenar a elaboração do currículo, a formula-
ção de políticas e normas pedagógicas e a avaliação de desempenho da Edu-
cação Básica;

II - planejar o Quadro do Magistério;
III - desenvolver estudos em tecnologias educacionais;
IV - por meio do Centro de Ensino Fundamental dos Anos 

Iniciais, do Centro de Ensino Fundamental dos Anos Finais, do Ensino Mé-
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dio e da Educação Profissional, do Centro de Educação de Jovens e Adultos 
e do Centro de Atendimento Especializado, nas suas respectivas áreas de 
especialização:

a) elaborar, atualizar e normatizar o currículo;
b) elaborar e propor diretrizes e normas pedagógicas;
c) orientar as Diretorias de Ensino e as escolas na implemen-

tação do currículo e das normas e diretrizes pedagógicas;
d) desenvolver materiais didáticos para alunos e docentes, 

orientando sua utilização;
e) elaborar:
1. instrumentos de avaliação do currículo e do processo de 

ensino-aprendizagem, orientando sua aplicação;
2. normas e procedimentos de supervisão e coordenação pe-

dagógica para os diferentes níveis e modalidades de ensino;
f) especificar recursos didáticos e paradidáticos necessários e 

orientar sua aplicação;
g) propor a definição de políticas, diretrizes e parâmetros para 

processos de avaliação de desempenho do ensino fundamental e médio, em 
articulação com a Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação 
Educacional;

h) analisar os resultados das avaliações do ensino, sugerindo a 
adoção de medidas para correção de rumos e aprimoramento;

V - por meio do Centro de Estudos e Tecnologias Educacionais:
a) desenvolver:
1. estudos e pesquisas sobre inovações em tecnologias edu-

cacionais aplicadas ao processo de ensino-aprendizagem e seus impactos na 
prática pedagógica das escolas estaduais de ensino fundamental e médio;

2. estudos sobre alternativas e adequação do uso de recursos 
informatizados no ambiente escolar, levando em consideração os educandos, 
a escola, o professor e seus efeitos no processo de aprendizagem;

b) identificar, analisar e registrar experiências de melhores 
práticas na educação básica e promover sua difusão em articulação com a Es-
cola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores;

c) propor a definição de estratégias para a introdução de no-
vas tecnologias na prática pedagógica da rede escolar estadual;

d) articular com a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos 
Professores programas de formação em tecnologias educacionais para os pro-
fessores da rede estadual;

VI - por meio do Centro de Projetos Especiais:
a) avaliar a adequação da implementação de projetos espe-

ciais considerando as políticas e diretrizes da Secretaria;
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b) coordenar e orientar a implantação de projetos especiais 
de acordo com o calendário escolar e o currículo definido pela Secretaria;

c) acompanhar e controlar a execução do Programa Escola da 
Família, instituído pelo Decreto nº 48.781, de 7 de julho de 2004, e de outros 
projetos especiais;

d) desenvolver, em parceria com as entidades envolvidas, sis-
temática de avaliação dos resultados dos projetos especiais;

VII - por meio do Centro de Planejamento e Gestão do Quadro 
Magistério:

a) estudar e propor o dimensionamento e acompanhar a situ-
ação do Quadro do Magistério, face às necessidades decorrentes da organiza-
ção curricular do ensino fundamental e médio;

b) especificar os perfis profissionais do Quadro do Magistério 
para a realização de processos seletivos e concursos públicos;

c) propor a definição de critérios e procedimentos para a sele-
ção, admissão e movimentação interna do Quadro do Magistério;

d) diagnosticar as necessidades de aperfeiçoamento e desen-
volvimento dos integrantes do Quadro do Magistério;

e) em relação aos programas de aperfeiçoamento e desenvol-
vimento dos integrantes do Quadro do Magistério, acompanhar, articulando-
-se com a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores:

1. o desenvolvimento e a execução;
2. a construção de indicadores de efetividade;
3. as avaliações de aprendizado e de efetividade.
Parágrafo único - O Departamento de Desenvolvimento Cur-

ricular e de Gestão da Educação Básica tem, ainda, as seguintes atribuições:
1. por meio do Centro de Ensino Fundamental dos Anos Fi-

nais, do Ensino Médio e da Educação Profissional e do Centro de Educação de 
Jovens e Adultos, modelar programas de educação profissional e articular sua 
execução com entidades especializadas nessa modalidade de ensino;

2. por meio do Centro de Atendimento Especializado, através 
do Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado - CAPE e do Núcleo de Inclusão 
Educacional, nas respectivas áreas de atuação:

a) desenvolver materiais didático-pedagógicos adequados, 
orientando sua aplicação;

b) especificar condições de acesso, instalações, mobiliário e 
equipamentos;

c) acompanhar, orientar e prestar atendimento pedagógico a 
alunos, pais e professores;

d) articular com a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos 
Professores a formação continuada do magistério em educação de alunos com 
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necessidades especiais, educação indígena e outras modalidades específicas;
e) manter registros de dados dos alunos com necessidades 

especiais e de alunos indígenas, quilombolas e outros que requeiram atenção 
específica no ensino fundamental e médio;

f) propor a celebração de convênios com entidades especia-
lizadas para atender as demandas de educação de alunos com necessidades 
especiais e de inclusão educacional na rede escolar da Secretaria e operacio-
nalizar sua execução;

g) produzir e orientar a confecção de material didático especí-
fico para atender a educação especial e promover sua divulgação e distribuição 
para a rede estadual de ensino.

Artigo 48 - O Departamento de Planejamento e Gestão da 
Rede Escolar e Matrícula tem as seguintes atribuições:

I - planejar, coordenar e normatizar:
a) o dimensionamento da rede escolar e matrícula;
b) o acompanhamento e controle da vida escolar dos alunos;
c) o gerenciamento do processo de municipalização do ensino;
II - por meio do Centro de Demanda Escolar e Planejamento 

da Rede Física:
a) dimensionar as necessidades de atendimento escolar e 

consolidar a demanda por vagas;
b) planejar e elaborar o plano de ampliação e construção de 

escolas;
c) propor a definição das necessidades pedagógicas para sub-

sidiar a elaboração dos padrões construtivos das unidades escolares;
d) acompanhar a execução do plano de ampliação e constru-

ção de escolas;
III - por meio do Centro de Matrícula:
a) propor o estabelecimento do calendário escolar e dos pro-

cedimentos do processo de matrícula;
b) organizar e gerenciar o processo de matrícula;
c) orientar as Diretorias de Ensino e as Escolas na operaciona-

lização do processo de matrícula;
IV - por meio do Centro de Gerenciamento da Municipaliza-

ção do Ensino:
a) propor e elaborar plano de municipalização do ensino;
b) preparar normas, orientações e materiais e realizar reuni-

ões com os municípios;
c) elaborar convênios de municipalização do ensino em articu-

lação com o Centro de Convênios;
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d) desenvolver estudos de impacto da municipalização em 
cada situação específica;

e) acompanhar e orientar o processo de municipalização;
f) apoiar e dar assistência aos municípios na gestão do ensino 

municipalizado;
V - por meio do Centro de Vida Escolar:
a) propor medidas e viabilizar estudos para acompanhamento 

efetivo e divulgação dos alunos concluintes de cursos em sistema informatiza-
do específico;

b) propor o estabelecimento de normas e critérios de acom-
panhamento dos Núcleos de Vida Escolar, dos Centros de Informações Educa-
cionais e Gestão da Rede Escolar, das Diretorias de Ensino;

c) acompanhar e viabilizar estudos visando à normatização do 
histórico escolar dos alunos;

d) emitir pareceres em processos de convalidação ou equiva-
lência de estudos realizados no exterior;

e) orientar as comissões de verificação de vida escolar, das 
Diretorias de Ensino, de alunos de escolas cassadas ou extintas, para emissão 
de documentos.

SEÇÃO VI
 Da Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avalia-
ção Educacional

Artigo 49 - A Coordenadoria de Informação, Monitoramento e 
Avaliação Educacional tem as seguintes atribuições:

I - organizar e gerenciar sistemas de informação na área edu-
cacional, abrangendo estatísticas, avaliações e indicadores de gestão;

II - propor, elaborar, divulgar e orientar a implementação de 
normas e procedimentos referentes aos sistemas informatizados da Secretaria;

III - integrar e dar suporte aos sistemas informatizados e ban-
cos de dados da Secretaria;

IV - definir e administrar os recursos de informação, informá-
tica e comunicação digital da Secretaria;

V - analisar resultados de avaliações e informações do sistema 
de ensino, realizar diagnósticos e elaborar recomendações para subsidiar a for-
mulação das políticas, programas e projetos educacionais, em articulação com 
a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica;

VI - promover a disseminação das informações técnicas, de 
ordem legal e outras referentes à educação básica;

VII - articular-se com instituições nacionais, estrangeiras e in-
ternacionais, em sua área de atuação.
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Artigo 50 - A Assistência Técnica do Coordenador, além das 
previstas no artigo 78 deste decreto, tem as seguintes atribuições:

I - assistir o Coordenador nos processos de avaliação educa-
cional;

II - acompanhar:
a) a divulgação de resultados de avaliações conduzidas pela 

Coordenadoria;
b) o resultado dos programas e da inclusão digital;
III - pesquisar, participar de eventos e articular com outras en-

tidades a atualização em tecnologias de avaliação e monitoramento.

Artigo 51 - O Departamento de Informação e Monitoramento 
tem as seguintes atribuições:

I - planejar e coordenar a produção, organização e utilização 
de sistemas de informações da educação básica da Secretaria;

II - por meio do Centro de Informação e Indicadores Educa-
cionais:

a) propor e coordenar a política de coleta e disseminação de 
informações do sistema de ensino da educação básica no Estado;

b) coletar, sistematizar e produzir informações, estatísticas e 
indicadores da educação;

c) implantar e gerir sistemas de informações, de estatísticas e 
de indicadores educacionais;

d) organizar e coordenar os levantamentos institucionais obri-
gatórios;

e) formatar indicadores de desempenho nas atividades edu-
cacionais e de gestão de recursos na Secretaria;

III - por meio do Centro de Monitoramento de Resultados:
a) analisar resultados de avaliações e informações do sistema 

de ensino, realizar diagnósticos e elaborar recomendações para subsidiar a for-
mulação das políticas, programas e projetos educacionais;

b) monitorar, por meio de informações e indicadores, políticas 
e projetos educacionais da Secretaria;

c) realizar estudos e pesquisas em articulação com a Coorde-
nadoria de Gestão da Educação Básica;

d) prestar atendimento aos profissionais da educação quanto 
ao uso das informações na gestão da educação.

Artigo 52 - O Departamento de Avaliação Educacional tem as 
seguintes atribuições:

I - por meio do Centro de Planejamento e Análise de Avaliações:
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a) propor a definição de parâmetros e mecanismos para re-
alização de processos de avaliação de desempenho do ensino fundamental e 
médio, em articulação com a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica;

b) planejar, organizar e coordenar processos de avaliação de 
desempenho da educação básica, nos sistemas avaliativos estaduais, nacionais 
e internacionais, no âmbito do Estado;

c) analisar e consolidar os resultados das avaliações educacio-
nais aplicadas;

d) realizar análises e estudos sobre avaliações de desempe-
nho da educação básica;

e) manter intercâmbio com entidades externas à Secretaria 
com atuação na área de avaliação de desempenho;

f) tratar os dados, gerar relatórios e disseminar informações 
das avaliações educacionais;

II - por meio do Centro de Aplicação de Avaliações:
a) organizar e coordenar o processo de aplicação das avalia-

ções;
b) orientar sobre mecanismos e processos de aplicação de 

avaliações;
c) gerenciar sistemas e bancos de dados e resultados dos sis-

temas de avaliação;
d) consolidar os resultados das avaliações.

Artigo 53 - O Departamento de Tecnologia de Sistemas e In-
clusão Digital tem as seguintes atribuições:

I - gerir recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação 
Digital, envolvendo sistemas informatizados, infraestrutura tecnológica e ges-
tão de intranet-internet da Secretaria;

II - por meio do Centro de Planejamento e Integração de Sis-
temas:

a) acompanhar a evolução das tecnologias de informática e co-
municação e garantir a incorporação das inovações tecnológicas pertinentes;

b) propor:
1. o estabelecimento de interfaces com órgãos e entidades 

externas ligadas ao planejamento dos recursos de tecnologia da informação;
2. conteúdos e programas de desenvolvimento de pessoal na 

área de tecnologia da informação;
c) orientar o desenvolvimento, a adequação, a operação e a 

integração dos sistemas informatizados de apoio e gestão da educação;
d) participar do planejamento da área de tecnologia da infor-

mação da Secretaria;
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e) coordenar a integração dos diversos sistemas informatiza-
dos da Secretaria, em conjunto com os órgãos gestores da Pasta;

f) especificar padrões para sistemas e aplicativos;
g) gerenciar:
1. o relacionamento da Secretaria com fornecedores de siste-

mas e aplicativos;
2. tecnicamente, os contratos de fornecimento na área de sis-

temas e aplicativos;
3. o controle de segurança de acesso aos sistemas da Secre-

taria;
III - por meio do Centro de Inclusão Digital:
a) disseminar os recursos de tecnologia da informação para os 

usuários da Secretaria;
b) propor a definição de padrões para desenvolvimento de 

sítios, portais e outros meios de comunicação digital, pelas unidades da Se-
cretaria;

c) gerenciar o uso de recursos de comunicação digital;
d) especificar conteúdos e programas de desenvolvimento de 

pessoal na área de tecnologia da informação;
IV - por meio do Centro de Instalações e Equipamentos:
a) avaliar as necessidades de aquisição de equipamentos e 

aplicativos pelas unidades da Secretaria e elaborar as especificações para sua 
aquisição;

b) gerenciar:
1. as redes de comunicação da Secretaria e os recursos de co-

municação digital;
2. tecnicamente, os contratos de fornecimento de equipa-

mentos;
c) planejar e dimensionar os recursos de informática da Se-

cretaria;
d) especificar padrões para:
1. equipamentos de informática e seu uso;
2. serviços de instalação, suporte e manutenção de equipa-

mentos, redes e aplicativos;
e) acompanhar a evolução tecnológica de equipamentos de 

informática e de comunicação.
Parágrafo único - O Departamento de Tecnologia de Siste-

mas e Inclusão Digital tem, ainda, por meio de seus Centros, observada a 
área de atuação de cada um, a atribuição de dar assistência às unidades da 
Secretaria.
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Artigo 54 - A Central de Atendimento tem as seguintes atri-
buições:

I - planejar e coordenar o processo de atendimento ao usuário 
da Secretaria, de forma presencial e eletrônica;

II - por meio do Centro de Programação do Atendimento:
a) estabelecer interface com órgãos da Secretaria para obten-

ção de informações específicas;
b) elaborar e preparar conteúdos na forma adequada para 

disseminação, providenciando sua disponibilização ao usuário;
c) analisar os questionamentos, solicitações de informações 

e sugestões obtidas no processo de atendimento para subsidiar as ações da 
Secretaria;

d) realizar estudos e análises para aprimoramento da área de 
atendimento, incorporando os avanços tecnológicos pertinentes;

III - por meio do Centro de Operação do Atendimento:
a) atender o público interno e externo, prestando informa-

ções e esclarecimentos sobre matéria relacionada à educação e ao funciona-
mento da Secretaria;

b) operar os sistemas de comunicação de atendimento;
c) coordenar equipes para atendimento presencial;
d) orientar o usuário no encaminhamento de reclamações e 

denúncias para a Ouvidoria da Secretaria;
e) elaborar registros dos atendimentos realizados nas diversas 

modalidades;
f) avaliar constantemente o processo de atendimento e apon-

tar necessidades de recursos tecnológicos e humanos para sua melhoria;
g) manter atualizada e capacitar a equipe de atendimento, em 

articulação com a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores.

SEÇÃO VII
Da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares

Artigo 55 - A Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Esco-
lares tem as seguintes atribuições:

I - implementar o plano de obras da Secretaria e os programas 
de manutenção da rede escolar;

II - elaborar termos de referências para as licitações;
III - consolidar as necessidades, planejar e especificar o forne-

cimento de mobiliário, bens e equipamentos para as unidades da Secretaria;
IV - acompanhar a execução dos contratos de obras, serviços 

e fornecimentos escolares;
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V - especificar materiais, serviços, e demais suprimentos para 
as unidades da Secretaria;

VI - elaborar e executar processos de licitação de materiais, 
bens e serviços;

VII - estabelecer padrões:
a) para aquisição, manutenção e reposição de mobiliário, 

bens e equipamentos escolares;
b) de consumo de serviços de utilidades públicas e acompa-

nhar o cumprimento de metas pelas unidades da Secretaria;
c) para contratação e gerenciamento de serviços terceirizados;
VIII - desenvolver e operacionalizar programas de atendimen-

to aos alunos, como merenda escolar, transporte, saúde e acessibilidade, em 
articulação com as demais áreas de governo;

IX - apoiar e orientar a organização e o funcionamento das 
Associações de Pais e Mestres - APMs, Grêmios Escolares, Conselhos Esco-
lares e demais órgãos de articulação com a comunidade para prestação de 
serviços aos alunos, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão da Educa-
ção Básica.

Artigo 56 - A Assistência Técnica do Coordenador, além das 
previstas no artigo 78 deste decreto, tem as seguintes atribuições:

I - apoiar o Coordenador em suas atividades de suprimentos;
II - pesquisar e disponibilizar estudos e informações sobre 

avanços tecnológicos em mobiliário e equipamentos de uso escolar;
III - acompanhar e apoiar a articulação da Coordenadoria com 

outras entidades, para programação e prestação de serviços de atenção aos 
alunos da rede estadual.

Artigo 57 - O Departamento de Alimentação e Assistência ao 
Aluno tem as seguintes atribuições:

I - planejar e coordenar planos e programas de alimentação e 
assistência aos alunos da rede estadual de ensino;

II - formular políticas para atividades associativas de pais, alu-
nos e professores;

III - executar programas de alimentação escolar;
IV - por meio do Centro de Serviços de Nutrição:
a) elaborar:
1. estudos, pesquisas, planos e programas na área de alimen-

tação escolar, ouvidas as Diretorias de Ensino e as unidades centrais da Secre-
taria envolvidas com programas educacionais;

2. normas e procedimentos para execução do programa de 
alimentação escolar;
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b) programar e coordenar a execução do programa de alimen-
tação escolar no Estado, envolvendo a definição de cardápios, compra e arma-
zenagem de alimentos, dentre outras atividades;

c) fiscalizar a qualidade da alimentação servida nas escolas 
dentro do programa de alimentação escolar de sua responsabilidade, de forma 
a assegurar os cardápios definidos e a qualidade de produtos e da preparação 
especificados;

d) articular-se com:
1. os municípios, na execução do programa de alimentação 

escolar no Estado, prestando-lhes o apoio necessário para esse fim;
2. órgãos e entidades envolvidos em programas de alimenta-

ção escolar;
V - por meio do Centro de Supervisão e Controle do Programa 

de Alimentação Escolar:
a) gerenciar a execução, na conformidade do Decreto nº 

55.080, de 25 de novembro de 2009, dos termos de adesão relacionados aos 
convênios de descentralização do Programa de Alimentação Escolar;

b) supervisionar e fiscalizar normas e padrões definidos para 
execução dos programas de alimentação escolar;

c) acompanhar, controlar e realizar a prestação de contas da 
aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 
FNDE no Estado de São Paulo;

d) elaborar os demonstrativos de execução física e financeira 
do Programa de Alimentação Escolar no Estado;

e) apoiar o funcionamento do Conselho Estadual de Alimenta-
ção Escolar de São Paulo - CEAE;

VI - por meio do Centro de Serviços de Apoio ao Aluno:
a) desenvolver estudos e pesquisas sobre necessidades de 

apoio aos alunos nas diferentes regiões do Estado e propor ações de atendi-
mento, em articulação com o Centro de Projetos Especiais, do Departamento 
de Desenvolvimento Curricular e de Gestão da Educação Básica;

b) propor a definição de diretrizes e coordenar, com Municí-
pios e outras entidades públicas, a prestação de serviços de apoio ao aluno;

c) através do Núcleo de Planejamento e Operacionalização de 
Serviços, para garantir a prestação de serviços de apoio aos alunos:

1. propor a definição de políticas e diretrizes para prestação 
de serviços como transporte e saúde;

2. realizar levantamento de necessidades na rede escolar, 
bem como planejar e articular seu atendimento;

3. programar a prestação de serviços como transporte, segu-
rança, saúde e distribuição de material escolar, articulando-se com outras Se-
cretarias de Estado e entidades, quando for o caso;
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4. especificar a contratação de serviços e aquisição de bens 
para implementação de programas;

5. fiscalizar a execução dos serviços contratados, a qualidade 
de cada um e os respectivos impactos;

d) através do Núcleo de Articulação de Iniciativas com Pais e 
Alunos:

1. propor a definição de políticas, diretrizes e normas para ati-
vidades associativas de pais, alunos, professores e comunidades em torno das 
escolas estaduais;

2. articular-se com o Centro de Projetos Especiais sobre inicia-
tivas associativas envolvendo atividades de atenção ao aluno;

3. apoiar iniciativas de articulação das comunidades com as 
escolas e a constituição de organizações e associações de pais, alunos e pro-
fessores para o exercício de atividades em escolas, como Associações de Pais e 
Mestres - APMs, Grêmios Estudantis e Conselhos Escolares;

4. acompanhar o funcionamento, avaliar e propor alterações 
em atividades associativas envolvendo as escolas estaduais.

Artigo 58 - O Departamento de Gestão de Infraestrutura tem 
as seguintes atribuições:

I - planejar, gerir, acompanhar e normatizar:
a) obras e demais serviços de engenharia;
b) padrões de materiais, equipamentos e serviços de utilida-

des públicas;
II - por meio do Centro de Planejamento e Acompanhamento 

de Obras e Serviços de Engenharia:
a) especificar padrões para construção, ampliação e reforma 

de unidades escolares, de acordo com a orientação da Coordenadoria de Ges-
tão da Educação Básica;

b) elaborar o plano de obras da Secretaria;
c) consolidar o plano de manutenção das escolas e acompa-

nhar sua implementação, em estreita articulação com as Diretorias de Ensino;
d) acompanhar:
1. a elaboração dos projetos de obras e serviços;
2. a contratação e execução das obras e dos serviços;
III - por meio do Centro de Equipamentos e Materiais:
a) especificar, propor a padronização e programar o supri-

mento de mobiliário, equipamentos e materiais de uso das escolas e das de-
mais unidades da Secretaria;

b) propor o estabelecimento de critérios de manutenção e re-
posição de material permanente;
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c) programar e elaborar procedimentos para reposição do 
material permanente e para prestação de serviços;

d) verificar se os materiais adquiridos estão de acordo com as 
especificações e programar a logística de distribuição;

e) gerenciar processos de registro de preços de sua respon-
sabilidade;

f) realizar levantamentos de materiais para atualização dos 
fornecimentos;

IV - por meio do Centro de Normatização e Acompanhamento 
de Utilidades Públicas, em relação ao consumo de serviços de utilidades públicas:

a) propor o estabelecimento de padrões a serem adotados no 
âmbito da Secretaria;

b) acompanhar sua evolução nas unidades da Secretaria;
c) levantar e avaliar produtos, equipamentos, métodos e téc-

nicas disponíveis para sua otimização, propondo a adoção daqueles considera-
dos adequados para esse fim e orientando a implementação de cada um;

d) propor, implementar e acompanhar ações visando ao cum-
primento das pertinentes metas de governo.

Artigo 59 - O Departamento de Suprimentos e Licitações tem 
as seguintes atribuições:

I - planejar, coordenar, normatizar e acompanhar a gestão de 
suprimentos da Secretaria;

II - por meio do Centro de Planejamento e Normatização de 
Compras e Licitações:

a) elaborar:
1. normas e diretrizes para realização de compras e contra-

tações no âmbito da Secretaria, propondo as modalidades e formas legais e 
administrativas que melhor atendam ao interesse da administração pública;

2. os termos de referências e editais de contratação de pro-
jetos, obras, serviços de engenharia, serviços em geral e suprimento de mate-
riais e equipamentos, em estreito entendimento com as áreas interessadas e 
de acordo com as especificações por elas elaboradas;

3. minutas de contratos referentes à execução de projetos, 
obras e fornecimentos de materiais e serviços;

4. normas, modelos de editais e orientações para licitações no 
âmbito da Secretaria;

b) orientar as áreas interessadas na elaboração das especifica-
ções de materiais e serviços;

III - por meio do Centro de Processamento de Licitações e 
Contratos:
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a) processar as licitações até a homologação do vencedor do 
certame;

b) elaborar minutas de contratos;
c) coordenar o processo de licitação e exercer a função de Ór-

gão Gerenciador, a que alude o artigo 2º, inciso III, do Decreto nº 47.945, de 
16 de julho de 2003, com a redação dada pelo artigo 1º, inciso I, do Decreto nº 
51.809, de 16 de maio de 2007, em relação ao sistema de registro de preços de 
materiais e serviços de uso comum pelas unidades da Secretaria;

d) assistir as Diretorias de Ensino no processamento de licita-
ções;

e) executar as aquisições compreendidas no Programa de Ali-
mentação Escolar;

IV - por meio do Centro de Logística de Distribuição:
a) coordenar a logística de distribuição de equipamentos e 

materiais na Secretaria, desde o fornecedor até as unidades de destino final;
b) analisar a composição dos estoques com o objetivo de veri-

ficar sua correspondência às necessidades efetivas;
c) fixar níveis de estoque mínimo, máximo e ponto de repo-

sição;
d) preparar pedidos de compras para composição ou reposi-

ção de estoques;
e) controlar o atendimento, pelos fornecedores, das enco-

mendas efetuadas, comunicando, à unidade responsável pela aquisição, os 
atrasos e outras irregularidades cometidas;

f) receber, conferir, guardar e distribuir os materiais adquiri-
dos;

g) controlar o estoque e a distribuição do material armazenado;
h) manter atualizados os registros de entrada e saída e de va-

lores dos materiais em estoque;
i) realizar balancetes mensais e inventários físicos e de valor 

do material estocado;
j) elaborar levantamentos estatísticos de consumo para subsi-

diar a elaboração anual do orçamento;
k) efetuar e analisar a curva de utilização de materiais e verifi-

car a existência de materiais em desuso ou excedentes;
l) especificar a contratação de serviços logísticos em todas as 

suas etapas;
m) programar as entregas de materiais e equipamentos e con-

trolar sua execução;
n) através dos Núcleos de Armazenamento, exercer atividades 

relativas a recebimento, conferência, guarda, distribuição e controle de mate-
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riais, para atendimento de unidades centrais da Secretaria, localizadas fora do 
seu edifício sede;

V - por meio do Centro de Normatização e Controle de Servi-
ços Terceirizados:

a) desenvolver:
1. padrões para a especificação da contratação de serviços na 

Secretaria;
2. indicadores de desempenho para avaliação de fornecedo-

res de serviços terceirizados;
b) orientar as Diretorias de Ensino na contratação de serviços 

terceirizados;
c) propor a elaboração de cadernos de serviços terceirizados 

junto à Secretaria de Gestão Pública;
d) orientar e instruir as Diretorias de Ensino na fiscalização da 

execução de serviços terceirizados.

SEÇÃO VIII
Da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos

Artigo 60 - A Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos 
tem, por meio das unidades integrantes da sua estrutura, na conformidade das 
disposições desta seção e observado o previsto no artigo 19 deste decreto, as 
seguintes atribuições:

I - no âmbito da Secretaria:
a) planejar, gerenciar, coordenar, controlar e, quando for o 

caso, executar as atividades inerentes à administração de recursos humanos;
b) as previstas nos artigos 4º a 11 do Decreto nº 52.833, de 24 

de março de 2008;
II - no âmbito das unidades centrais da Secretaria, as previstas 

nos artigos 14 a 19 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008.
§ 1º - As atribuições previstas nos artigos 4º e 5º do Decreto 

nº 52.833, de 24 de março de 2008, serão exercidas, em consonância com as 
respectivas áreas de atuação, por intermédio:

1. da Assistência Técnica do Coordenador;
2. do Departamento de Planejamento e Normatização de Re-

cursos Humanos, do Departamento de Administração de Pessoal e das unida-
des integrantes da estrutura de cada um.

§ 2º - As atribuições previstas nos artigos 14 e 15 do Decreto 
nº 52.833, de 24 de março de 2008, serão exercidas por intermédio do De-
partamento de Administração de Pessoal e das unidades integrantes de sua 
estrutura, em consonância com as respectivas áreas de atuação.
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Artigo 61 - À Assistência Técnica do Coordenador, além das 
atribuições previstas no artigo 78 e observadas as disposições do § 1º do artigo 
60, ambos deste decreto, cabe:

I - promover a articulação entre as unidades da Coordenado-
ria e destas com as demais unidades da Secretaria;

II - elaborar relatórios e consolidar informações para subsidiar 
decisões da Administração Superior em matéria de recursos humanos.

Artigo 62 - Ao Departamento de Planejamento e Normatiza-
ção de Recursos Humanos, observadas as disposições do § 1º do artigo 60 des-
te decreto, cabe:

I - por meio do Centro de Legislação de Pessoal e Normatização:
a) exercer o previsto no artigo 10 do Decreto nº 52.833, de 24 

de março de 2008;
b) participar da elaboração de políticas, diretrizes, normas e 

manuais de procedimentos referentes à administração de pessoal;
c) subsidiar as áreas envolvidas nos processos anuais de atri-

buição de classes e aulas;
II - por meio do Centro de Planejamento, Estudos e Análises:
a) exercer o previsto nos seguintes dispositivos do Decreto nº 

52.833, de 24 de março de 2008:
1. artigo 6º, incisos I a VII e X, observado o disposto no inciso 

III deste artigo;
2. artigo 7º;
b) realizar estudos:
1. em gestão de recursos humanos na educação, propondo 

medidas e ações de adequação;
2. com vista à melhoria constante nos procedimentos opera-

cionais e de gestão de recursos humanos na Secretaria, promovendo a adoção 
de medidas para esse fim;

c) orientar o desenvolvimento e a integração dos sistemas in-
formatizados de gestão de pessoal;

d) analisar o impacto da implantação de planos e programas 
nos quadros de pessoal da Secretaria, articulando, com as áreas envolvidas e a 
Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores, a adoção de medidas 
para os ajustes necessários;

III - por meio do Centro de Planejamento do Quadro de Ges-
tão da Educação:

a) estudar e propor o dimensionamento e acompanhar a situ-
ação do Quadro de Gestão da Educação, face às necessidades decorrentes da 
organização da Secretaria;
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b) especificar os perfis profissionais do Quadro de Gestão da 
Educação, para a realização de processos seletivos e concursos públicos;

c) propor a definição de critérios e procedimentos para se-
leção, admissão e movimentação interna do Quadro de Gestão da Educação;

d) diagnosticar as necessidades de aperfeiçoamento e desen-
volvimento dos integrantes do Quadro de Gestão da Educação;

e) em relação aos programas de aperfeiçoamento e desen-
volvimento dos integrantes do Quadro de Gestão da Educação, acompanhar, 
articulando-se com a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores:

1. o desenvolvimento e a execução;
2. a construção de indicadores de efetividade;
3. as avaliações de aprendizado e de efetividade.
IV - por meio do Centro de Qualidade de Vida:
a) exercer o previsto nos seguintes dispositivos do artigo 9º do 

Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008:
1. inciso I, alínea “b”;
2. inciso III, alínea “b”;
3. inciso XI, na parte relativa à qualidade de vida dos recursos 

humanos;
b) desenvolver programas para readaptação de servidores.

Artigo 63 - Ao Departamento de Administração de Pessoal, 
observadas as disposições dos §§ 1º e 2º do artigo 60 deste decreto, cabe:

I - por meio do Centro de Vida Funcional:
a) exercer o previsto nos seguintes dispositivos do Decreto nº 

52.833, de 24 de março de 2008:
1. artigo 11, incisos I a III e V;
2. artigos 17 e 19, incisos III a VII e IX a XIII, ressalvado o dis-

posto no inciso IV, alínea “a”, item 2, deste artigo;
b) propor a definição de normas e procedimentos relativos à 

administração de vida funcional;
c) indicar necessidades de desenvolvimento de sistemas in-

formatizados de administração de vida funcional ou de ajustamentos naqueles 
em funcionamento;

d) conferir e ratificar documentação de processos de conta-
gem de tempo e de aposentadoria;

II - por meio do Centro de Ingresso e Movimentação:
a) exercer o previsto nos seguintes dispositivos do Decreto nº 

52.833, de 24 de março de 2008:
1. artigo 6º, incisos VIII e IX;
2. artigo 8º;
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b) planejar, instruir e orientar os processos anuais de atribui-
ção de classes e aulas das escolas, conjuntamente com o Departamento de 
Planejamento e Normatização de Recursos Humanos, orientando as Diretorias 
de Ensino quanto à sua gerência e desenvolvimento;

III - por meio do Centro de Cargos e Funções, exercer o previs-
to nos seguintes dispositivos do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008:

a) artigo 6º, inciso XI;
b) artigo 16;
IV - por meio do Centro de Frequência e Pagamento:
a) exercer o previsto nos seguintes dispositivos do Decreto nº 

52.833, de 24 de março de 2008:
1. artigo 11, inciso IV;
2. artigos 18 e 19, incisos I, II, VI, na parte relativa a providên-

cias para inserção de servidores no sistema de folha de pagamento de pessoal, 
e VIII;

b) articular-se com o órgão responsável pelo sistema estadual 
de processamento da folha de pagamento de pessoal, para melhoria do res-
pectivo processo.

SEÇÃO IX
Da Coordenadoria de Orçamento e Finanças

Artigo 64 - A Coordenadoria de Orçamento e Finanças tem, 
por meio das unidades integrantes da sua estrutura, na conformidade das dis-
posições desta seção, as seguintes atribuições:

I - no âmbito da Secretaria:
a) planejar, gerenciar, coordenar, controlar e, quando for o caso, 

executar as atividades inerentes à administração financeira e orçamentária;
b) as previstas no artigo 9º do Decreto-Lei nº 233, de 28 de 

abril de 1970;
c) controlar os recursos financeiros de fundos estaduais e fe-

derais destinados ao ensino fundamental e médio no Estado de São Paulo;
II - no âmbito das unidades centrais da Secretaria, as previstas 

no artigo 10 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970;
III - preparar expedientes a serem encaminhados ao Tribunal 

de Contas do Estado e acompanhar a aprovação das despesas efetuadas.

Artigo 65 - À Assistência Técnica do Coordenador, além das 
atribuições previstas no artigo 78 deste decreto, cabe:

I - promover a articulação entre as unidades da Coordenado-
ria e destas com as demais unidades da Secretaria;
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II - elaborar relatórios e consolidar informações relativas à ad-
ministração financeira e orçamentária, para:

a) subsidiar decisões da Administração Superior;
b) atender solicitações de órgãos de Governo, em especial os 

de controle interno e externo;
III - acompanhar auditorias dos órgãos de controle interno e 

externo.

Artigo 66 - Ao Departamento de Orçamento cabe:
I - por meio do Centro de Programação Orçamentária, exercer 

o previsto nos artigos 9º, inciso I, alíneas “b”, “c” e “d”, e 10, inciso I, alínea “a”, 
do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970;

II - por meio do Centro de Execução Orçamentária:
a) exercer o previsto no artigo 10, inciso I, alínea “c”, do Decre-

to-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970;
b) orientar, acompanhar e avaliar a execução orçamentária, 

inclusive remanejamentos internos, créditos suplementares, antecipação e 
contingenciamentos;

III - por meio do Centro de Custos:
a) exercer o previsto nos artigos 9º, inciso I, alíneas “e” e “f”, e 

10, inciso I, alínea “b”, do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970;
b) desenvolver estudos e promover a implantação de siste-

mas de apuração de custos visando ao acompanhamento e à otimização da 
aplicação de recursos da Secretaria.

Parágrafo único - Ao Departamento de Orçamento cabe, ain-
da, exercer, por meio do Centro de Programação Orçamentária e do Centro de 
Execução Orçamentária, em suas respectivas áreas de atuação, o previsto no 
artigo 9º, inciso I, alínea “a”, do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970.

Artigo 67 - Ao Departamento de Finanças cabe:
I - por meio do Centro de Programação e Execução Financeira 

das Unidades Centrais:
a) exercer o previsto nos artigos 9º, inciso II, alínea “b”, e 10 

do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970;
b) dar baixa de responsabilidade nos sistemas competentes, 

emitindo documentos de reserva de recursos, liquidação, guias de recolhimen-
to e anulação dos saldos de adiantamentos;

c) providenciar atendimento às solicitações e aos requerimen-
tos dos órgãos de controle interno e externo;

d) através dos Núcleos de Adiantamento, para atendimento 
das unidades centrais da Secretaria localizadas fora do seu edifício sede, exer-
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cer atividades relacionadas ao regime de adiantamento, regulamentado pelo 
Decreto nº 53.980, de 29 de janeiro de 2009;

II - por meio do Centro de Programação Financeira das Dire-
torias de Ensino:

a) supervisionar a elaboração da programação financeira das 
Diretorias de Ensino;

b) controlar a disponibilidade financeira das Diretorias de En-
sino.

Parágrafo único - Ao Departamento de Finanças cabe, ainda, 
por meio dos Centros a que se refere este artigo, em suas respectivas áreas de 
atuação:

1. exercer o previsto no artigo 9º, inciso II, alíneas “a” e “c”, do 
Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970;

2. manter registros para demonstração da execução financei-
ra de contratos e convênios.

Artigo 68 - Ao Departamento de Controle de Contratos e Con-
vênios cabe:

I - planejar, coordenar e promover a normatização dos contra-
tos e convênios da Secretaria;

II - por meio do Centro de Acompanhamento e Controle de 
Contratos:

a) acompanhar a execução financeira de contratos de forneci-
mento de bens e serviços;

b) verificar a conformidade dos faturamentos para pagamento 
de serviços e fornecimentos executados e atestados pela unidade responsável;

c) controlar e providenciar revisões, aditamentos, reajustes, 
repactuações, aplicação de multas, rescisões, prorrogações e encerramento de 
contratos;

III - por meio do Centro de Convênios:
a) através do Núcleo de Administração de Convênios:
1. propor normas, padrões de termos de convênios e orienta-

ções para sua elaboração na Secretaria;
2. apoiar as unidades da Secretaria na elaboração de termos 

de convênios;
3. acompanhar a execução e manter controle dos convênios 

firmados, até seu encerramento;
4. controlar e providenciar revisões, aditamentos, reajustes, 

repactuações, aplicação de multas, rescisões, prorrogações e encerramento de 
convênios;

5. manter, em arquivo, cópias de termos de convênios da Se-
cretaria;
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b) através do Núcleo de Prestação de Contas de Convênios:
1. controlar as prestações de contas envolvidas na execução 

de convênios firmados por intermédio da Secretaria;
2. orientar e consolidar as prestações de contas de convênios;
3. reunir e manter, pelo prazo legal pertinente, a documenta-

ção relativa à prestação de contas de convênios.

Artigo 69 - Ao Centro de Gestão do FUNDEB cabe:
I - gerir os recursos provenientes do Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação - FUNDEB;

II - transferir, para as contas individuais e específicas dos Mu-
nicípios que celebrarem convênio com o Estado, os recursos correspondentes;

III - elaborar registros contábeis e demonstrativos gerenciais 
mensais, atualizados, relativos aos recursos repassados e recebidos do FUN-
DEB;

IV - manter os documentos referidos no inciso III deste artigo 
permanentemente à disposição:

a) do Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle So-
cial, criado pelo artigo 3º do Decreto nº 51.672, de 19 de março de 2007;

b) dos órgãos estaduais de controle interno e externo;
V - apoiar o Conselho Estadual de Acompanhamento e Con-

trole Social;
VI - dar publicidade, mensalmente, mediante publicação no 

Diário Oficial do Estado e por via eletrônica, do total de recursos financeiros 
recebidos e executados à conta do FUNDEB.

SEÇÃO X
Das Diretorias de Ensino

Artigo 70 - As Diretorias de Ensino têm, em suas respectivas 
áreas de circunscrição e em articulação com as unidades centrais da Secretaria, 
as seguintes atribuições:

I - gerir:
a) o processo de ensino-aprendizagem no cumprimento das 

políticas, diretrizes e metas da educação;
b) as atividades administrativas, financeiras e de recursos hu-

manos, que lhes forem pertinentes;
II - monitorar os indicadores de desempenho das escolas para 

o atendimento das metas da Secretaria;
III - supervisionar e acompanhar o funcionamento das esco-

las, observando:
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a) o cumprimento de programas e políticas;
b) o desenvolvimento do ensino;
c) a disponibilidade de material didático e de recursos hu-

manos;
IV - subsidiar a elaboração dos regimentos das escolas;
V - assistir e acompanhar a direção das escolas, em especial 

quanto a instalações físicas, equipamentos, mobiliários e serviços de atendi-
mento aos alunos;

VI - supervisionar e orientar as escolas com relação às ativida-
des e registros de vida escolar dos alunos, executando o que couber à Diretoria 
de Ensino;

VII - dimensionar as necessidades de atendimento escolar e 
consolidar a demanda por vagas;

VIII - propor e acompanhar:
a) a execução do plano de obras da Diretoria de Ensino;
b) a prestação de serviços aos alunos;
IX - apoiar e acompanhar o processo de municipalização do 

ensino;
X - orientar:
a) a aplicação dos sistemas de avaliação do desempenho da 

educação básica;
b) os levantamentos censitários;
c) os demais levantamentos de informações e pesquisas;
XI - gerenciar serviços de informática aplicados à educação, 

bem como organizar e manter atualizados portais eletrônicos;
XII - implementar, em articulação com a Escola de Formação 

e Aperfeiçoamento dos Professores, programas de educação continuada de 
docentes e demais servidores da Diretoria de Ensino;

XIII - especificar materiais, serviços, equipamentos e demais 
suprimentos das escolas e da Diretoria de Ensino, em articulação com as uni-
dades centrais da Secretaria, responsáveis;

XIV - articular as atividades do Núcleo Pedagógico com as 
da Equipe de Supervisão de Ensino, para garantir unidade e convergência na 
orientação às escolas.

Artigo 71 - As Assistências Técnicas, além das previstas no arti-
go 78 deste decreto, têm, no âmbito das Diretorias de Ensino a que pertencem, 
as seguintes atribuições:

I - coordenar a elaboração do plano de trabalho da Diretoria 
de Ensino em conformidade com a política educacional da Secretaria;

II - participar:
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a) do planejamento de atividades da rede escolar da área de 
circunscrição da Diretoria de Ensino no atendimento das diretrizes e metas da 
Secretaria;

b) dos processos de municipalização do ensino, em apoio ao 
Centro de Gerenciamento da Municipalização do Ensino, do Departamento de 
Planejamento e Gestão da Rede Escolar e Matrícula, da Coordenadoria de Ges-
tão da Educação Básica;

III - apoiar no atendimento e recepção de autoridades públi-
cas, missões e outros visitantes à Diretoria de Ensino, orientando-se pelas nor-
mas específicas da Secretaria para essa matéria;

IV - receber e atender notificações judiciais para prestar infor-
mações em mandado de segurança e demais intimações judiciais encaminha-
das à Diretoria de Ensino, providenciando seu andamento conforme definido 
nas normas e demais orientações das unidades centrais da Secretaria.

Parágrafo único - O disposto no inciso IV deste artigo não se 
aplica ao recebimento de citações e notificações nas ações propostas contra 
a Fazenda do Estado, competência do Procurador Geral do Estado prevista no 
artigo 6º, inciso V, da Lei Complementar nº 478, de 18 de julho de 1986.

Artigo 72 - As Equipes de Supervisão de Ensino têm, por meio 
dos Supervisores de Ensino que as integram, as seguintes atribuições:

I - exercer, por meio de visita, a supervisão e fiscalização das 
escolas incluídas no setor de trabalho que for atribuído a cada um, prestando 
a necessária orientação técnica e providenciando correção de falhas adminis-
trativas e pedagógicas, sob pena de responsabilidade, conforme previsto no 
inciso I do artigo 9º da Lei Complementar nº 744, de 28 de dezembro de 1993;

II - assessorar, acompanhar, orientar, avaliar e controlar os 
processos educacionais implementados nas diferentes instâncias do Sistema;

III - assessorar e/ou participar, quando necessário, de comis-
sões de apuração preliminar e/ou de sindicâncias, a fim de apurar possíveis 
ilícitos administrativos;

IV - nas respectivas instâncias regionais:
a) participar:
1. do processo coletivo de construção do plano de trabalho da 

Diretoria de Ensino;
2. da elaboração e do desenvolvimento de programas de edu-

cação continuada propostos pela Secretaria para aprimoramento da gestão 
escolar;

b) realizar estudos e pesquisas, dar pareceres e propor ações 
voltadas para o desenvolvimento do sistema de ensino;

c) acompanhar a utilização dos recursos financeiros e mate-
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riais para atender às necessidades pedagógicas e aos princípios éticos que nor-
teiam o gerenciamento de verbas públicas;

d) atuar articuladamente com o Núcleo Pedagógico:
1. na elaboração de seu plano de trabalho, na orientação e 

no acompanhamento do desenvolvimento de ações voltadas à melhoria da 
atuação docente e do desempenho dos alunos, à vista das reais necessidades 
e possibilidades das escolas;

2. no diagnóstico das necessidades de formação continuada, 
propondo e priorizando ações para melhoria da prática docente e do desem-
penho escolar dos alunos;

e) apoiar a área de recursos humanos nos aspectos pedagógi-
cos do processo de atribuição de classes e aulas;

f) elaborar relatórios periódicos de suas atividades relaciona-
das ao funcionamento das escolas nos aspectos pedagógicos, de gestão e de 
infraestrutura, propondo medidas de ajuste necessárias;

g) assistir o Dirigente Regional de Ensino no desempenho de 
suas funções;

V - junto às escolas da rede pública estadual da área de cir-
cunscrição da Diretoria de Ensino a que pertence cada Equipe:

a) apresentar à equipe escolar as principais metas e projetos 
da Secretaria, com vista à sua implementação;

b) auxiliar a equipe escolar na formulação:
1. da proposta pedagógica, acompanhando sua execução e, 

quando necessário, sugerindo reformulações;
2. de metas voltadas à melhoria do ensino e da aprendizagem 

dos alunos, articulando-as à proposta pedagógica, acompanhando sua imple-
mentação e, quando necessário, sugerindo reformulações;

c) orientar:
1. a implementação do currículo adotado pela Secretaria, 

acompanhando e avaliando sua execução, bem como, quando necessário, re-
direcionando rumos;

2. a equipe gestora da escola na organização dos colegiados 
e das instituições auxiliares das escolas, visando ao envolvimento efetivo da 
comunidade e ao funcionamento regular, conforme normas legais e éticas;

d) acompanhar e avaliar o desempenho da equipe escolar, 
buscando, numa ação conjunta, soluções e formas adequadas ao aprimora-
mento do trabalho pedagógico e administrativo da escola;

e) participar da análise dos resultados do processo de avalia-
ção institucional que permita verificar a qualidade do ensino oferecido pelas 
escolas, auxiliando na proposição e adoção de medidas para superação de fra-
gilidades detectadas;
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f) em articulação com o Núcleo Pedagógico, diagnosticar as 
necessidades de formação continuada, propondo e priorizando ações para a 
melhoria do desempenho escolar dos alunos, a partir de indicadores, inclusive 
dos resultados de avaliações internas e externas;

g) acompanhar:
1. as ações desenvolvidas nas horas de trabalho pedagógico 

coletivo - HTPC, realizando estudos e pesquisas sobre temas e situações do 
cotidiano escolar, para implementação das propostas da Secretaria;

2. a atuação do Conselho de Classe e Série, analisando os te-
mas tratados e o encaminhamento dado às situações e às decisões adotadas;

h) assessorar a equipe escolar:
1. na interpretação e no cumprimento dos textos legais;
2. na verificação de documentação escolar;
i) informar às autoridades superiores, por meio de termos de 

acompanhamento registrados junto às escolas e outros relatórios, as condi-
ções de funcionamento pedagógico, administrativo, físico, material, bem como 
as demandas das escolas, sugerindo medidas para superação das fragilidades, 
quando houver;

VI - junto às escolas da rede particular de ensino, às munici-
pais e às municipalizadas da área de circunscrição da Diretoria de Ensino a que 
pertence cada Equipe:

a) apreciar e emitir pareceres sobre as condições necessárias 
para autorização e funcionamento dos estabelecimentos de ensino e cursos, 
com base na legislação vigente;

b) analisar e propor a homologação dos documentos necessá-
rios ao funcionamento dos estabelecimentos de ensino;

c) orientar:
1. escolas municipais ou municipalizadas onde o município não 

conta com sistema próprio de ensino, em aspectos legais, pedagógicos e de gestão;
2. os responsáveis pelos estabelecimentos de ensino quanto 

ao cumprimento das normas legais e das determinações emanadas das au-
toridades superiores, principalmente quanto aos documentos relativos à vida 
escolar dos alunos e aos atos por eles praticados;

d) representar aos órgãos competentes, quando constatados 
indícios de irregularidades, desde que esgotadas orientações e recursos sane-
adores ao seu alcance.

Artigo 73 - Os Núcleos Pedagógicos, unidades de apoio à ges-
tão do currículo da rede pública estadual de ensino, que atuam preferencial-
mente por intermédio de oficinas pedagógicas, em articulação com as Equipes 
de Supervisão de Ensino, têm as seguintes atribuições:
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I - implementar ações de apoio pedagógico e educacional que 
orientem os professores na condução de procedimentos relativos a organiza-
ção e funcionamento do currículo nas modalidades de ensino;

II - orientar os professores:
a) na implementação do currículo;
b) na utilização de materiais didáticos e paradidáticos;
III - avaliar a execução do currículo e propor os ajustes neces-

sários;
IV - acompanhar e orientar os professores em sala de aula, 

quando necessário, para garantir a implementação do currículo;
V - implementar e acompanhar programas e projetos educa-

cionais da Secretaria relativos à área de atuação que lhes é própria;
VI - identificar necessidades e propor ações de formação con-

tinuada de professores e de professores coordenadores no âmbito da área de 
atuação que lhes é própria;

VII - participar da implementação de programas de formação 
continuada, em articulação com a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos 
Professores;

VIII - acompanhar e apoiar reuniões pedagógicas realizadas 
nas escolas;

IX - promover encontros, oficinas de trabalho, grupos de es-
tudos e outras atividades para divulgar e capacitar professores na utilização de 
materiais pedagógicos em cada disciplina;

X - participar do processo de elaboração do plano de trabalho 
da Diretoria de Ensino;

XI - elaborar o plano de trabalho do Núcleo para melhoria da 
atuação docente e do desempenho dos alunos;

XII - orientar, em articulação com o Centro de Atendimento 
Especializado, do Departamento de Desenvolvimento Curricular e de Gestão 
da Educação Básica, as atividades de educação especial e inclusão educacional 
no âmbito da área de atuação que lhes é própria;

XIII - acompanhar o trabalho dos professores em suas disci-
plinas e as metodologias de ensino utilizadas em sala de aula para avaliar e 
propor ações de melhoria de desempenho em cada disciplina;

XIV - organizar o acervo de materiais e equipamentos didáti-
co-pedagógicos;

XV - articular com o Centro de Biblioteca e Documentação, 
do Centro de Referência em Educação “Mário Covas” - CRE, e com as escolas a 
implantação e supervisão das salas de leitura;
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XVI - analisar os resultados de avaliações internas e externas e 
propor medidas para melhoria dos indicadores da educação básica, no âmbito 
da área de atuação que lhes é própria.

Artigo 74 - Os Centros de Informações Educacionais e Gestão 
da Rede Escolar têm as seguintes atribuições:

I - por meio de seus Núcleos de Vida Escolar:
a) orientar as escolas quanto a:
1. atividades e registros de vida escolar dos alunos;
2. expedição, organização e guarda de certificados, diplomas 

e outros documentos dos alunos, de acordo com as normas vigentes;
b) verificar:
1. os históricos escolares e documentos afins, encaminhando 

aos superiores hierárquicos os casos suspeitos de irregularidade;
2. a regularidade da expedição de documentação referente 

aos cursos de educação de jovens e adultos;
c) organizar arquivo de currículo das escolas, inclusive das ex-

tintas;
d) receber e verificar os documentos que instruem a expedi-

ção de diplomas e tomar as providências necessárias para registro;
II - por meio de seus Núcleos de Gestão da Rede Escolar e 

Matrícula:
a) dimensionar as necessidades de atendimento escolar, bem 

como consolidar a demanda por vagas;
b) operacionalizar o processo de matrícula de alunos na rede 

estadual, em articulação com o Centro de Matrícula, do Departamento de 
Planejamento e Gestão da Rede Escolar e Matrícula, apoiando seu gerencia-
mento;

c) prestar informações e orientações aos pais sobre matrícula, 
transferências e outros eventos de vida escolar, sempre que solicitadas;

d) propor o plano de ampliação e construção de novas es-
colas;

e) assistir os municípios participantes do programa de muni-
cipalização do ensino;

III - por meio de seus Núcleos de Informações Educacionais e 
Tecnologia:

a) gerenciar:
1. os recursos e serviços de inclusão digital;
2. os recursos e ambientes tecnológicos de informática;
b) participar de sistemas de avaliação, externos e internos, em 

apoio às unidades centrais da Secretaria, responsáveis;
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c) definir prioridades e acompanhar a execução de ativida-
des que requeiram uso simultâneo dos recursos informatizados da Diretoria 
de Ensino;

d) organizar e manter atualizados portais eletrônicos, dentro 
dos padrões definidos pela Coordenadoria de Informação, Monitoramento e 
Avaliação Educacional;

e) administrar os processos de coleta de informações na Dire-
toria de Ensino e nas escolas sob sua circunscrição;

f) apoiar e acompanhar pesquisas, aplicação de avaliações 
estaduais, nacionais e internacionais de desempenho da educação e outras 
informações solicitadas pelas unidades centrais da Secretaria;

g) apoiar as escolas na área de tecnologia da informação.

Artigo 75 - Os Centros de Recursos Humanos têm as seguintes 
atribuições:

I - as previstas nos artigos 14 e 15 do Decreto nº 52.833, de 24 
de março de 2008;

II - apoiar a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Pro-
fessores na execução de programas de desenvolvimento profissional;

III - implementar programas de qualidade de vida definidos 
pela Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, apoiando seu gerencia-
mento;

IV - orientar e apoiar as escolas da rede pública estadual da 
área de circunscrição da Diretoria de Ensino a que pertence cada Centro no 
desempenho:

a) das atribuições previstas no parágrafo único do artigo 22 do 
Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008;

b) de outras atividades da área de administração de pessoal, a 
elas afetas diante de necessidades específicas da Secretaria;

V - por meio de seus Núcleos de Administração de Pessoal:
a) do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008, as previstas 

nos artigos 16, 17 e 19, incisos III a VII e IX a XIII, ressalvado o disposto no inciso 
VI deste artigo;

b) acompanhar:
1. o processo de atribuição de classes e aulas, efetuando as 

complementações necessárias;
2. o absenteísmo nas unidades escolares, propondo medidas 

de correção;
c) controlar as rotinas de administração de pessoal;
d) solicitar:
1. o preenchimento de vagas existentes;

06807 miolo.indd   67 20/1/2012   14:54:57



68

2. avaliações médico-periciais, nos casos de readaptação ou 
de aposentadoria por invalidez;

e) acompanhar e controlar os processos de readaptação de 
servidores;

VI - por meio de seus Núcleos de Frequência e Pagamento, as 
previstas nos artigos 18 e 19, incisos I, II, VI, na parte relativa a providências 
para inserção de servidores no sistema de folha de pagamento de pessoal, e 
VIII, do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008.

Parágrafo único - As atribuições de que tratam os incisos I a 
IV deste artigo serão exercidas, no que couber, por meio dos Núcleos integran-
tes da estrutura de cada Centro, em consonância com as respectivas áreas de 
atuação.

Artigo 76 - Os Centros de Administração, Finanças e Infraes-
trutura têm as seguintes atribuições:

I - orientar e apoiar as escolas da rede pública estadual da 
área de circunscrição da Diretoria de Ensino a que pertence cada Centro no 
exercício de atividades de administração e infraestrutura e na realização de 
procedimentos financeiros, a elas afetos;

II - por meio de seus Núcleos de Administração:
a) em relação a comunicações administrativas:
1. receber, registrar, protocolar, classificar, autuar, expedir e 

controlar a distribuição de papéis e processos;
2. informar sobre a localização e o andamento de papéis, do-

cumentos e processos em trâmite;
3. providenciar, mediante autorização específica, vista de pro-

cessos aos interessados, bem como o fornecimento de certidões e cópias de 
documentos arquivados;

4. organizar e viabilizar serviços de malotes, distribuição e en-
trega de correspondência;

5. arquivar papéis e processos;
b) em relação à administração patrimonial:
1. administrar e controlar bens patrimoniais, utilizando-se de 

cadastro, formas de identificação, inventário periódico e baixa patrimonial;
2. providenciar seguro de bens patrimoniais móveis e imóveis 

e promover outras medidas necessárias à sua defesa e preservação;
3. efetuar o arrolamento de bens inservíveis e sua baixa pa-

trimonial;
c) em relação às atividades de zeladoria:
1. prover e fiscalizar serviços gerais, em especial os de limpeza 

e copa;
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2. zelar pela manutenção e conservação dos bens patrimo-
niais;

3. propor a especificação de materiais e equipamentos para 
os serviços gerais e providenciar sua aquisição;

d) em relação ao Sistema de Administração dos Transportes 
Internos Motorizados:

1. as previstas nos artigos 8º e 9º do Decreto 9.543, de 1º de 
março de 1977;

2. propor a especificação das contratações de serviços e aqui-
sições de veículos;

3. controlar o custo e o uso da subfrota e de serviços motori-
zados;

III - por meio de seus Núcleos de Finanças:
a) as previstas no artigo 10 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de 

abril de 1970;
b) dar baixa de responsabilidade nos sistemas competentes, 

emitindo documentos de reserva de recursos, liquidação, guias de recolhimen-
to e anulação dos saldos de adiantamentos;

c) providenciar atendimento às solicitações e aos requerimen-
tos dos órgãos de controle interno e externo;

d) manter registros para demonstração da execução financei-
ra de contratos e convênios;

e) zelar pela regularidade dos procedimentos relacionados ao 
regime de adiantamento, regulamentado pelo Decreto nº 53.980, de 29 de 
janeiro de 2009, e do uso dos recursos financeiros concedidos para esse fim 
às escolas;

IV - por meio de seus Núcleos de Compras e Serviços:
a) elaborar termos de referências e especificar materiais, ser-

viços, equipamentos e demais suprimentos das escolas e da Diretoria de Ensi-
no, para sua aquisição de acordo com as orientações das unidades centrais da 
Secretaria;

b) propor e acompanhar a prestação de serviços ao aluno, re-
ferentes, em especial, a alimentação, transporte e segurança;

c) processar as licitações até a homologação do vencedor do 
certame;

d) elaborar minutas de contratos;
e) gerir contratos ou convênios de fornecimento de bens, ma-

teriais e serviços;
f) coordenar a logística de distribuição de equipamentos e 

materiais na Diretoria de Ensino, desde o fornecedor até as unidades de des-
tino final;
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g) analisar a composição dos estoques com o objetivo de veri-
ficar sua correspondência às necessidades efetivas;

h) fixar níveis de estoque mínimo, máximo e ponto de repo-
sição;

i) preparar pedidos de compras para composição ou reposição 
de estoques;

j) controlar o atendimento, pelos fornecedores, das encomen-
das efetuadas, comunicando, ao Diretor do Centro, os atrasos e outras irregu-
laridades cometidas;

k) receber, conferir, guardar e distribuir os materiais adquiridos;
l) controlar o estoque e a distribuição do material armaze-

nado;
m) manter atualizados os registros de entrada e saída e de 

valores dos materiais em estoque;
n) realizar balancetes mensais e inventários físicos e de valor 

do material estocado;
o) elaborar levantamentos estatísticos de consumo para sub-

sidiar a elaboração anual do orçamento;
p) efetuar e analisar a curva de utilização de materiais e veri-

ficar a existência de materiais em desuso ou excedentes;
V - por meio de seus Núcleos de Obras e Manutenção Escolar:
a) consolidar o plano de obras e de manutenção das escolas e 

acompanhar sua execução;
b) assistir as escolas na definição das necessidades de ade-

quação, manutenção e reforma de instalações;
c) fiscalizar a execução de serviços terceirizados;
d) inspecionar as obras e os serviços de construção, reforma e 

manutenção nas escolas;
e) acompanhar a evolução do consumo de utilidades públicas 

nas escolas e as ações para sua otimização, de acordo com as orientações da 
Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares.

Artigo 77 - As escolas estaduais terão sua organização discipli-
nada por decreto, que definirá o regimento escolar.

SEÇÃO XI
Das Assistências Técnicas e das Assistências Técnicas dos Co-

ordenadores

Artigo 78 - As Assistências Técnicas e as Assistências Técnicas 
dos Coordenadores têm as seguintes atribuições comuns:
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I - assistir o dirigente da unidade no desempenho de suas atri-
buições;

II - garantir a articulação das ações das unidades que integram 
a estrutura da área assistida;

III - colaborar na implementação do modelo de gestão por re-
sultados, de forma integrada com a Assessoria Técnica e de Planejamento;

IV - em articulação com a Assessoria Técnica e de Planejamento:
a) preparar documentos técnicos e informações para subsi-

diar a elaboração do plano de trabalho anual da Secretaria;
b) apoiar as unidades, que integram a estrutura da área assis-

tida, na implementação de ações prioritárias e de outras demandas da Admi-
nistração Superior;

V - gerar informações consolidadas da unidade para subsidiar 
a Assessoria Técnica e de Planejamento na elaboração do cronograma anual de 
trabalho e no atendimento a demais necessidades da Secretaria;

VI - coordenar, consolidar a proposta e acompanhar a execu-
ção orçamentária da unidade;

VII - instruir e informar processos e expedientes que lhes fo-
rem encaminhados;

VIII - participar da elaboração de relatórios de atividades da 
unidade;

IX - acompanhar e participar da avaliação das atividades refe-
rentes à área de atuação da unidade;

X - produzir informações gerenciais para subsidiar as decisões 
do dirigente da unidade;

XI - propor a elaboração de normas e manuais de procedi-
mentos;

XII - realizar estudos, elaborar relatórios e emitir pareceres 
sobre assuntos relativos à sua área de atuação.

SEÇÃO XII
Dos Núcleos de Apoio Administrativo

Artigo 79 - Os Núcleos de Apoio Administrativo têm as seguin-
tes atribuições junto às unidades a que pertencem:

I - receber, registrar, distribuir e expedir papéis e processos;
II - preparar o expediente;
III - exercer atividades relacionadas a frequência, férias, licen-

ças e afastamentos dos servidores;
IV - prever, requisitar, guardar e distribuir o material de con-

sumo;
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V - manter registro do material permanente e comunicar à 
unidade competente a sua movimentação;

VI - desenvolver outras atividades características de apoio ad-
ministrativo.

CAPÍTULO X
Das Competências
SEÇÃO I
Do Secretário da Educação

Artigo 80 - O Secretário da Educação, além de outras que lhe 
forem conferidas por lei ou decreto, tem as seguintes competências:

I - em relação ao Governador e ao próprio cargo:
a) propor:
1. a política e as diretrizes a serem adotadas pela Secretaria;
2. a divulgação de atos e atividades da Secretaria;
b) assistir o Governador no desempenho de suas funções re-

lacionadas com as atividades da Secretaria;
c) submeter à apreciação do Governador, observadas as dis-

posições do Decreto nº 51.704, de 26 de março de 2007:
1. projetos de leis ou de decretos que versem sobre matéria 

pertinente à área de atuação da Secretaria;
2. assuntos de interesse de unidades subordinadas ou do ór-

gão e da entidade vinculados à Secretaria;
d) manifestar-se sobre assuntos que devam ser submetidos 

ao Governador;
e) referendar os atos do Governador relativos à área de atua-

ção da Secretaria;
f) comparecer perante a Assembleia Legislativa do Estado ou 

suas comissões especiais para prestar esclarecimentos, espontaneamente ou 
quando regularmente convocado;

g) providenciar, observada a legislação em vigor, a instrução 
dos expedientes relativos a requerimentos e indicações sobre matéria per-
tinente à Secretaria, dirigidos ao Governador pela Assembleia Legislativa do 
Estado;

h) cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos e as deci-
sões das autoridades superiores;

II - em relação às atividades gerais da Secretaria:
a) administrar e responder pela execução dos programas, pro-

jetos e ações da Secretaria, de acordo com a política e as diretrizes fixadas pelo 
Governador;

06807 miolo.indd   72 20/1/2012   14:54:57



73

b) fixar a área territorial de cada Diretoria de Ensino;
c) expedir:
1. atos e instruções para a boa execução dos preceitos da 

Constituição do Estado, das leis e dos regulamentos, no âmbito da Secretaria;
2. as determinações necessárias à manutenção da regularida-

de dos serviços;
d) decidir sobre:
1. as proposições encaminhadas pelos dirigentes das unida-

des subordinadas e do órgão e da entidade vinculados à Secretaria;
2. os pedidos formulados em grau de recurso;
e) avocar ou delegar atribuições e competências, por ato ex-

presso, observada a legislação vigente;
f) praticar todo e qualquer ato ou exercer quaisquer das atri-

buições ou competências das unidades, das autoridades ou dos servidores su-
bordinados;

g) designar:
1. servidor para responder pelo expediente da Chefia de Gabi-

nete, nos impedimentos legais e temporários, bem como ocasionais, do Chefe 
de Gabinete da Secretaria;

2. os responsáveis pela Subsecretaria de Articulação Regional 
e pela Unidade de Atendimento aos Órgãos de Controle Externo;

3. o responsável pela coordenação da Escola Virtual de Pro-
gramas Educacionais do Estado de São Paulo - EVESP;

4. os membros do Grupo Setorial de Planejamento, Orçamen-
to e Finanças Públicas e os integrantes de sua Equipe Técnica;

5. os membros do Grupo Setorial de Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação - GSTIC;

h) criar comissões não permanentes e grupos de trabalho;
i) estimular o desenvolvimento profissional dos servidores da 

Secretaria;
j) autorizar:
1. entrevistas de servidores da Secretaria à imprensa em ge-

ral, sobre assuntos da Pasta;
2. a divulgação de assuntos da Secretaria, quando não torna-

dos públicos em congressos, palestras, debates ou painéis;
3. a instalação e o funcionamento de estabelecimentos priva-

dos de ensino médio e fundamental;
k) especificar os órgãos de que trata o inciso I do artigo 32 

deste decreto;
l) apresentar relatório anual das atividades da Secretaria;
m) aprovar os planos, programas e projetos da entidade vin-
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culada à Secretaria, face às políticas básicas traçadas pelo Estado no setor;
n) definir as unidades junto às quais atuarão os Núcleos de 

Expediente, os Núcleos de Armazenamento e os Núcleos de Adiantamento;
III - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as 

previstas nos artigos 23, 24, inciso I, e 39 do Decreto nº 52.833, de 24 de março 
de 2008;

IV - em relação aos Sistemas de Administração Financeira e 
Orçamentária, as previstas no artigo 12 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril 
de 1970;

V - em relação ao Sistema de Administração dos Transportes 
Internos Motorizados, as previstas no artigo 14 do Decreto nº 9.543, de 1º de 
março de 1977;

VI - em relação à administração de material e patrimônio:
a) as previstas:
1. nos artigos 1º, 2º, 3º e 5º do Decreto nº 31.138, de 9 de 

janeiro de 1990, alterado pelos Decretos nº 33.701, de 22 de agosto de 1991, 
nº 34.544, de 14 de janeiro de 1992, e nº 37.410, de 9 de setembro de 1993;

2. no artigo 3º do Decreto nº 47.297, de 6 de novembro de 
2002;

b) autorizar:
1. a transferência de bens, exceto imóveis, inclusive para ou-

tras Secretarias de Estado;
2. o recebimento de doações de bens móveis e serviços, sem 

encargos;
3. a locação de imóveis;
c) decidir sobre a utilização de próprios do Estado.

SEÇÃO II
Do Secretário Adjunto

Artigo 81 - O Secretário Adjunto, além de outras que lhe fo-
rem conferidas por lei ou decreto, tem, em sua área de atuação, as seguintes 
competências:

I - responder pelo expediente da Secretaria, nos impedimen-
tos legais e temporários, bem como ocasionais, do Titular da Pasta;

II - representar o Secretário, quando for o caso, junto a auto-
ridades e órgãos;

III - assessorar o Secretário no desempenho de suas funções.

SEÇÃO III
Do Chefe de Gabinete
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Artigo 82 - O Chefe de Gabinete além de outras que lhe forem 
conferidas por lei ou decreto, tem, em sua área de atuação, as seguintes com-
petências:

I - em relação às atividades gerais:
a) assessorar o Secretário no desempenho de suas funções;
b) propor ao Secretário o programa de trabalho e as altera-

ções que se fizerem necessárias;
c) coordenar, orientar e acompanhar as atividades das unida-

des subordinadas;
d) baixar normas de funcionamento das unidades subordina-

das;
e) responder às consultas e notificações formuladas por ór-

gãos da administração pública sobre assuntos de sua competência;
f) solicitar informações a outros órgãos e entidades da admi-

nistração pública;
g) encaminhar papéis, processos e expedientes diretamen-

te aos órgãos competentes para manifestação sobre os assuntos neles tra-
tados;

h) decidir sobre pedidos de certidões e vista de processos;
i) criar comissões não permanentes e grupos de trabalho;
j) autorizar estágios em unidades subordinadas;
II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as 

previstas nos artigos 29 e 30 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008;
III - em relação à administração de material e patrimônio:
a) as previstas:
1. nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro 

de 1990, alterados pelo Decreto nº 33.701, de 22 de agosto de 1991, quanto a 
qualquer modalidade de licitação;

2. no artigo 3º do Decreto nº 47.297, de 6 de novembro de 
2002;

b) assinar editais de concorrência;
c) autorizar:
1. a transferência de bens móveis entre as unidades da estru-

tura básica da Secretaria;
2. mediante ato específico, autoridades subordinadas a requi-

sitarem transporte de material por conta do Estado;
3. a locação de imóveis;
d) decidir sobre a utilização de próprios do Estado;
IV - em relação à tecnologia da informação, indicar o gestor de 

banco de dados dos sistemas sob sua responsabilidade.
Parágrafo único - Ao Chefe de Gabinete compete, ainda:
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1. responder pelo expediente da Secretaria nos impedimen-
tos simultâneos, legais e temporários, bem como ocasionais, do Titular da Pas-
ta e do Secretário Adjunto;

2. substituir o Secretário Adjunto em seus impedimentos le-
gais e temporários, bem como ocasionais.

SEÇÃO IV
Do Responsável pela Subsecretaria de Articulação Regional

Artigo 83 - O responsável pela Subsecretaria de Articulação 
Regional, além de outras que lhe forem conferidas por lei ou decreto, tem, em 
sua área de atuação, as seguintes competências:

I - as previstas nas alíneas “a”, “b”, “e” e “f” do inciso I do ar-
tigo 82 deste decreto;

II - coordenar, orientar, acompanhar e avaliar periodicamente 
as atividades da unidade, respondendo pelos resultados alcançados;

III - manter as autoridades superiores permanentemente in-
formadas sobre o andamento das atividades da unidade;

IV - fazer observar a regularidade dos serviços, expedindo as 
necessárias determinações ou representando às autoridades superiores, con-
forme o caso.

SEÇÃO V
 Do Coordenador da Escola de Formação e Aperfeiçoamento 
dos Professores e dos Coordenadores das Coordenadorias

Artigo 84 - O Coordenador da Escola de Formação e Aperfei-
çoamento dos Professores e os Coordenadores das Coordenadorias, além de 
outras que lhes forem conferidas por lei ou decreto, têm, em suas respectivas 
áreas de atuação, as seguintes competências:

I - em relação às atividades gerais, as previstas no inciso I do 
artigo 82 deste decreto;

II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as 
previstas no artigo 29 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008;

III - em relação à administração de material:
a) as previstas:
1. nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro 

de 1990, alterados pelo Decreto nº 33.701, de 22 de agosto de 1991, quanto a 
qualquer modalidade de licitação;

2. no artigo 3º do Decreto nº 47.297, de 6 de novembro de 
2002;
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b) assinar editais de concorrência;
c) autorizar, mediante ato específico, autoridades subordina-

das a requisitarem transporte de material por conta do Estado;
IV - em relação à tecnologia da informação, indicar o gestor de 

banco de dados dos sistemas sob a responsabilidade de cada um.

Artigo 85 - Ao Coordenador da Escola de Formação e Aperfei-
çoamento dos Professores compete, ainda, propor:

I - normas procedimentais para orientar as atividades admi-
nistrativas, didáticas e disciplinares da Escola;

II - o planejamento, a execução e o monitoramento dos pro-
gramas educacionais de responsabilidade da Escola;

III - as alterações que se fizerem necessárias no Regimento 
Interno da Escola, aprovado mediante decreto específico, com vista ao aprimo-
ramento e à atualização permanentes de suas disposições.

Artigo 86 - Ao Coordenador de Orçamento e Finanças compe-
te, ainda, em relação ao Sistema Integrado de Administração Financeira para 
Estados e Municípios - SIAFEM-SP, no âmbito da Secretaria, normatizar e defi-
nir os níveis de acesso para consultas e registros.

SEÇÃO VI
 Do Responsável pela Unidade de Atendimento aos Órgãos 
de Controle Externo

Artigo 87 - O responsável pela Unidade de Atendimento aos 
Órgãos de Controle Externo, além de outras que lhe forem conferidas por lei ou 
decreto, tem, em sua área de atuação, as seguintes competências:

I - as previstas nos incisos II a IV do artigo 83 deste decreto;
II - propor o programa de trabalho e as alterações que se fize-

rem necessárias.

SEÇÃO VII
 Dos Diretores dos Departamentos e dos Dirigentes de Unida-
des de Nível Equivalente

Artigo 88 - Os Diretores dos Departamentos, o Diretor do Gru-
po de Legislação Educacional, o Diretor do Grupo de Cooperação Técnica e 
Pesquisa, o Diretor do Centro de Referência em Educação “Mário Covas” e o 
Diretor da Central de Atendimento, além de outras que lhes forem conferidas 
por lei ou decreto, têm, em suas respectivas áreas de atuação, as seguintes 
competências:
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I - em relação às atividades gerais:
a) as previstas nas alíneas “f” e “h” a “j” do inciso I do artigo 

82 deste decreto;
b) assistir a autoridade superior no desempenho de suas 

funções;
II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as 

previstas no artigo 31 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008.
Artigo 89 - Ao Diretor do Departamento de Administração, ao 

Diretor do Departamento de Suprimentos e Licitações e ao Diretor do Departa-
mento de Controle de Contratos e Convênios compete, ainda:

I - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, exer-
cer o previsto no artigo 33 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008;

II - em relação à administração de material:
a) exercer o previsto:
1. nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro 

de 1990, alterados pelo Decreto nº 33.701, de 22 de agosto de 1991, exceto 
quanto à licitação na modalidade de concorrência;

2. no artigo 3º do Decreto nº 47.297, de 6 de novembro de 
2002, observado o disposto em seu parágrafo único;

b) assinar editais de concorrência;
c) autorizar, mediante ato específico, autoridades subordina-

das a requisitarem transporte de material por conta do Estado.

SEÇÃO VIII
Dos Dirigentes Regionais de Ensino

Artigo 90 - Os Dirigentes Regionais de Ensino, além de outras 
que lhes forem conferidas por lei ou decreto, têm, em suas respectivas áreas 
de atuação, as seguintes competências:

I - em relação às atividades gerais:
a) as previstas nas alíneas “f” e “h” a “j” do inciso I do artigo 

82 deste decreto;
b) assistir o Secretário e o responsável pela Subsecretaria de 

Articulação Regional no desempenho de suas funções;
c) apresentar propostas:
1. relativas aos recursos humanos, materiais e financeiros ne-

cessários à manutenção e à expansão do ensino;
2. de criação ou extinção de unidades de ensino;
3. de integração de escolas;
4. de distribuição da rede física;
5. de instalações de cursos autorizados;
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d) apresentar ao Secretário, por meio do responsável pela 
Subsecretaria de Articulação Regional, relatório consolidado das condições do 
ensino das escolas, com informações apresentadas pelos Supervisores de Ensi-
no, de acordo com o modelo e a periodicidade definidos;

e) concluir os processos de verificação de vida escolar irregular;
II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal:
a) as previstas nos artigos 31 e 33 do Decreto nº 52.833, de 24 

de março de 2008;
b) submeter ao Secretário a designação e a dispensa de servi-

dor para funções de:
1. Assistente do Dirigente;
2. direção dos Centros e dos Núcleos da Diretoria de Ensino;
c) convocar servidores de unidades subordinadas para pres-

tação de serviços na sede da Diretoria de Ensino, mediante autorização do Se-
cretário;

d) designar Supervisores de Ensino para, diante de necessida-
des específicas, exercer ou gerenciar atividades em unidades que integram a 
Diretoria de Ensino;

e) propor a autorização, cessação ou prorrogação de afasta-
mento de servidores, quando se tratar de:

1. missão ou estudo de interesse do serviço público;
2. participação em congressos ou outro certames culturais, 

técnicos ou científicos;
3. participação em provas de competições desportivas, desde 

que haja requisição da autoridade competente;
f) encaminhar solicitação de passagens aéreas para servidor, 

de acordo com a legislação pertinente;
g) solicitar providências para instauração de inquérito policial;
h) aprovar o quadro anual de estagiários das escolas, nos ter-

mos da legislação pertinente;
i) zelar pelo cumprimento da legislação em vigor relativa a es-

tagiários nas escolas;
j) propor:
1. cursos e outras atividades que visem ao aperfeiçoamento 

do pessoal docente, técnico e administrativo;
2. convênios para melhor consecução dos objetivos fixados 

para o sistema escolar;
III - em relação à administração de material:
a) as previstas:
1. nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro 

de 1990, alterados pelo Decreto nº 33.701, de 22 de agosto de 1991, exceto 
quanto à licitação na modalidade de concorrência;
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2. no artigo 3º do Decreto nº 47.297, de 6 de novembro de 
2002, observado o disposto em seu parágrafo único;

b) assinar editais de concorrência;
c) autorizar, mediante ato específico, autoridades subordina-

das a requisitarem transporte de material por conta do Estado.

SEÇÃO IX
 Dos Diretores dos Centros de Níveis de Divisão Técnica e de 
Divisão, do Diretor da Secretaria Geral, do Departamento de 
Apoio Logístico, e dos Diretores dos Núcleos

Artigo 91 - Aos Diretores dos Centros de níveis de Divisão Téc-
nica e de Divisão, ao Diretor da Secretaria Geral, do Departamento de Apoio 
Logístico, e aos Diretores dos Núcleos, em suas respectivas áreas de atuação, 
além de outras competências que lhes forem conferidas por lei ou decreto, 
cabe orientar e acompanhar o andamento das atividades das unidades e/ou 
dos servidores subordinados.

Artigo 92 - Aos Diretores dos Centros de níveis de Divisão 
Técnica e de Divisão e ao Diretor da Secretaria Geral, do Departamento de 
Apoio Logístico, compete, ainda, em relação ao Sistema de Administração 
de Pessoal, exercer o previsto no artigo 34 do Decreto nº 52.833, de 24 de 
março de 2008.

Artigo 93 - Aos Diretores dos Centros adiante identificados, 
em suas respectivas áreas de atuação, compete, ainda:

I - do Departamento de Administração:
a) Diretor do Centro de Comunicações Administrativas, expe-

dir certidões de peças de autos arquivados;
b) Diretor do Centro de Patrimônio, autorizar a baixa de bens 

patrimoniais, na forma da lei;
II - do Departamento de Suprimentos e Licitações:
a) Diretor do Centro de Processamento de Licitações e Contra-

tos, assinar convites e editais de tomada de preços;
b) Diretor do Centro de Logística de Distribuição, aprovar a 

relação de materiais a serem mantidos em estoque e a de materiais a serem 
adquiridos;

III - das Diretorias de Ensino, Diretores dos Centros de Admi-
nistração, Finanças e Infraestrutura, exercer o previsto nos incisos I e II deste 
artigo.
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SEÇÃO X
Dos Diretores de Escola

Artigo 94 - Aos Diretores de Escola, além de suas competên-
cias definidas por lei ou decreto, cabe, nas respectivas áreas de atuação, o 
desempenho das atribuições que lhes são próprias como gestores escolares.

SEÇÃO XI
 Dos Dirigentes das Unidades e dos Órgãos dos Sistemas de 
Administração Geral
SUBSEÇÃO I
Do Sistema de Administração de Pessoal

Artigo 95 - O Coordenador de Gestão de Recursos Humanos, 
na qualidade de dirigente de órgão setorial do Sistema de Administração de 
Pessoal, tem as competências previstas no artigo 36 do Decreto nº 52.833, de 
24 de março de 2008.

Artigo 96 - O Diretor do Departamento de Administração de 
Pessoal e os Diretores dos Centros de Recursos Humanos, das Diretorias de En-
sino, têm, em suas respectivas áreas de atuação, as competências previstas no 
artigo 37 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008, observado o disposto 
nos Decretos nº 53.221, de 8 de julho de 2008, e nº 54.623, de 31 de julho de 
2009, alterado pelo Decreto nº 56.217, de 21 de setembro de 2010.

SUBSEÇÃO II
Dos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária

Artigo 97 - O Secretário da Educação, o Coordenador da Es-
cola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores e os Coordenadores das 
Coordenadorias, na qualidade de dirigentes de unidades orçamentárias, têm 
as competências previstas no artigo 13 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril 
de 1970.

Artigo 98 - O Chefe de Gabinete, o Coordenador da Esco-
la de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores, os Coordenadores das 
Coordenadorias, o Diretor do Departamento de Administração, o Diretor do 
Departamento de Suprimentos e Licitações, o Diretor do Departamento de 
Controle de Contratos e Convênios e os Dirigentes Regionais de Ensino, na 
qualidade de dirigentes de unidades de despesa, têm as seguintes compe-
tências:
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I - as previstas no artigo 14 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de 
abril de 1970;

II - autorizar:
a) a alteração de contrato, inclusive a prorrogação de prazo;
b) a rescisão administrativa ou amigável de contrato;
III - atestar:
a) a realização dos serviços contratados;
b) a liquidação da despesa.
Artigo 99 - O Diretor do Centro de Programação e Execução 

Financeira das Unidades Centrais tem, em sua área de atuação, as compe-
tências previstas nos artigos 15 e 17 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 
1970.

Parágrafo único - As competências previstas no inciso III do 
artigo 15 e no inciso I do artigo 17 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 
1970, serão exercidas em conjunto com o dirigente da unidade de despesa 
correspondente ou com o Diretor do Departamento de Finanças.

Artigo 100 - Os Diretores dos Centros de Administração, Fi-
nanças e Infraestrutura têm, em suas respectivas áreas de atuação, as com-
petências previstas no artigo 15 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 
1970.

Parágrafo único - As competências previstas no inciso III do 
artigo 15 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970, serão exercidas em 
conjunto com o respectivo Dirigente Regional de Ensino ou com o Diretor do 
Núcleo de Finanças correspondente.

Artigo 101 - Os Diretores dos Núcleos de Finanças têm, em 
suas respectivas áreas de atuação, as competências previstas no artigo 17 do 
Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970.

Parágrafo único - As competências previstas no inciso I do 
artigo 17 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970, serão exercidas em 
conjunto com o respectivo Diretor do Centro de Administração, Finanças e In-
fraestrutura ou com o Dirigente Regional de Ensino correspondente.

SUBSEÇÃO III
 Do Sistema de Administração dos Transportes Internos Mo-
torizados

Artigo 102 - O Chefe de Gabinete é o dirigente da frota da 
Secretaria da Educação e, nessa qualidade, tem as competências previstas no 
artigo 16 do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977.
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Artigo 103 - O Diretor do Departamento de Administração e 
os Dirigentes Regionais de Ensino, na qualidade de dirigentes de subfrota, têm, 
em suas respectivas áreas de atuação, as competências previstas no artigo 18 
do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977.

Artigo 104 - Os dirigentes dos órgãos detentores definidos no 
artigo 25 deste decreto e os dirigentes de outras unidades que vierem a ser de-
signadas como depositárias de veículos oficiais têm, em suas respectivas áreas 
de atuação, as competências previstas no artigo 20 do Decreto nº 9.543, de 1º 
de março de 1977.

SEÇÃO XII
Das Competências Comuns

Artigo 105 - São competências comuns ao Chefe de Gabinete e 
aos demais dirigentes de unidades até o nível hierárquico de Divisão, bem como 
aos Dirigentes Regionais de Ensino, em suas respectivas áreas de atuação:

I - em relação às atividades gerais:
a) corresponder-se diretamente com autoridades administra-

-tivas do mesmo nível;
b) determinar o arquivamento de processos e papéis em que 

inexistam providências a tomar ou cujos pedidos careçam de fundamento 
legal;

c) decidir sobre recursos interpostos contra ato de autoridade 
imediatamente subordinada, desde que não esteja esgotada a instância admi-
nistrativa;

II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as 
previstas no artigo 39 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008;

III - em relação à administração de patrimônio, autorizar a 
transferência de bens móveis entre as unidades subordinadas.

Artigo 106 - São competências comuns ao Chefe de Gabinete 
e aos demais dirigentes de unidades até o nível hierárquico de Serviço, aos 
Dirigentes Regionais de Ensino, aos Diretores de Escola e aos responsáveis por 
unidades de nível equivalente, em suas respectivas áreas de atuação:

I - em relação às atividades gerais:
a) cumprir e fazer cumprir as leis, os decretos, os regulamen-

tos, as decisões, os prazos para desenvolvimento dos trabalhos e as ordens das 
autoridades superiores;

b) encaminhar à autoridade superior o programa de trabalho 
e as alterações que se fizerem necessárias;
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c) submeter à autoridade superior assuntos de interesse das 
unidades;

d) prestar orientação e transmitir a seus subordinados as dire-
trizes a serem adotadas no desenvolvimento dos trabalhos;

e) dirimir ou providenciar a solução de dúvidas ou divergên-
cias que surgirem em matéria de serviço;

f) dar ciência imediata ao superior hierárquico das irregulari-
dades administrativas de maior gravidade, mencionando as providências ado-
tadas e propondo as que não lhes são afetas;

g) manter seus superiores imediatos permanentemente in-
formados sobre o andamento das atividades das unidades ou dos servidores 
subordinados e prestar informações, quando requeridas;

h) avaliar o desempenho das unidades ou dos servidores su-
bordinados e responder pelos resultados alcançados, bem como pela adequa-
ção dos custos dos trabalhos executados;

i) estimular o desenvolvimento profissional dos servidores su-
bordinados;

j) adotar ou sugerir, conforme o caso, medidas objetivando:
1. o aprimoramento de suas áreas;
2. a simplificação de procedimentos e a agilização do processo 

decisório, relativamente a assuntos que tramitem pelas unidades;
k) zelar:
1. pela regularidade dos serviços, expedindo as necessárias 

determinações ou representando às autoridades superiores;
2. pelo ambiente propício ao desenvolvimento dos trabalhos;
l) providenciar a instrução de processos e expedientes que 

devam ser submetidos à consideração superior, manifestando-se, conclusiva-
mente, a respeito da matéria;

m) indicar seus substitutos, obedecidos os requisitos de qua-
lificação inerentes ao cargo, função-atividade ou função de serviço público;

n) encaminhar papéis à unidade competente, para autuar e 
protocolar;

o) apresentar relatórios sobre os serviços executados pelos 
servidores subordinados;

p) praticar todo e qualquer ato ou exercer quaisquer das atri-
buições ou competências das unidades, das autoridades ou dos servidores su-
bordinados;

q) avocar, de modo geral ou em casos especiais, atribuições ou 
competências das unidades, das autoridades ou dos servidores subordinados;

r) fiscalizar e avaliar os serviços executados por terceiros;
s) visar extratos para publicação no Diário Oficial do Estado;
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t) contribuir para o desenvolvimento integrado das atividades 
da Secretaria;

II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal:
a) as previstas no artigo 38 do Decreto nº 52.833, de 24 de 

março de 2008;
b) determinar a instauração de apurações preliminares, inclu-

sive para casos de acidentes com veículos oficiais;
III - em relação à administração de material e patrimônio:
a) requisitar material permanente ou de consumo;
b) zelar pelo uso adequado e conservação dos equipamentos 

e materiais e pela economia do material de consumo.

Artigo 107 - As competências previstas neste capítulo, quan-
do coincidentes, serão exercidas, de preferência, pelas autoridades de menor 
nível hierárquico.

CAPÍTULO XI
Dos Órgãos Colegiados
SEÇÃO I
Do Conselho Estadual de Educação - CEE

Artigo 108 - O Conselho Estadual de Educação - CEE, criado 
pelo artigo 1º da Lei nº 7.940, de 7 de junho de 1963, tem sua organização 
regida pelas seguintes disposições legais e regulamentares:

I - Lei nº 10.403, de 6 de julho de 1971, alterada pela Lei nº 
10.238, de 12 de março de 1999;

II - Regimento Interno do Conselho, aprovado pelo Decreto nº 
52.811, de 6 de outubro de 1971;

III - Decreto nº 9.887, de 14 de junho de 1977;
IV - Decreto nº 17.329, de 14 de julho de 1981;
V - Decreto nº 37.127, de 28 de julho de 1993.

SEÇÃO II
 Do Conselho Estadual de Alimentação Escolar de São Paulo 
- CEAE

Artigo 109 - O Conselho Estadual de Alimentação Escolar de 
São Paulo - CEAE tem sua organização regida pelo Decreto nº 45.114, de 28 de 
agosto de 2000, alterado pelo Decreto nº 48.782, de 7 de julho de 2004, e pelo 
artigo 126 deste decreto.
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SEÇÃO III
Do Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social

Artigo 110 - O Conselho Estadual de Acompanhamento e 
Controle Social a que se refere o inciso X do artigo 2º deste decreto, respon-
sável pelo acompanhamento e controle social sobre a distribuição, a trans-
ferência e a aplicação dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação - FUNDEB, tem sua organização regida pelo Decreto nº 51.672, de 
19 de março de 2007, alterado pelos Decretos nº 51.939, de 27 de junho de 
2007, nº 52.221, de 4 de outubro de 2007, e nº 53.667, de 7 de novembro 
de 2008.

SEÇÃO IV
Do Comitê de Políticas Educacionais

Artigo 111 - O Comitê de Políticas Educacionais, responsável 
pela definição da política educacional e das estratégias a serem implementa-
das pelas unidades centrais, regionais e locais da Secretaria da Educação, é 
integrado pelos seguintes membros:

I - o Secretário da Educação, que é seu Presidente;
II - o Secretário Adjunto;
III - o Chefe de Gabinete;
IV - o responsável pela Subsecretaria de Articulação Regional;
V - o Coordenador da Escola de Formação e Aperfeiçoamento 

dos Professores;
VI - o Coordenador de Gestão da Educação Básica;
VII - o Coordenador de Informação, Monitoramento e Avalia-

ção Educacional;
VIII - o Coordenador de Infraestrutura e Serviços Escolares;
IX - o Coordenador de Gestão de Recursos Humanos;
X - o Coordenador de Orçamento e Finanças;
XI - o Dirigente da Assessoria Técnica e de Planejamento, que 

é seu Secretário Executivo.
§ 1º - O Presidente do Comitê será substituído em seus impe-

dimentos pelo Secretário Adjunto.
§ 2º - Os serviços de secretaria executiva do Comitê serão 

prestados pela Assessoria Técnica e de Planejamento, do Gabinete do Secre-
tário.

§ 3º - As funções de membro do Comitê não serão remunera-
das, mas consideradas como serviço público relevante.
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§ 4º - O Comitê poderá convidar para participar de suas reu-
niões, sem direito de voto:

1. representantes de órgãos ou entidades, públicos ou priva-
dos, cuja participação seja considerada importante diante da pauta da reunião;

2. pessoas que, por seus conhecimentos e experiência profis-
sional, possam contribuir para a discussão das matérias em exame.

Artigo 112 - O Comitê de Políticas Educacionais tem as seguin-
tes atribuições:

I - analisar e opinar sobre:
a) as diretrizes e ações para a Secretaria;
b) as propostas do plano plurianual;
c) o plano de trabalho anual a ser encaminhado ao Conselho 

Estadual de Educação - CEE;
d) as prioridades da Secretaria na alocação de recursos para 

elaboração da proposta orçamentária anual;
II - promover a integração das unidades da Secretaria em con-

sonância com as diretrizes educacionais;
III - estabelecer metas e acompanhar, de forma integrada, as 

políticas educacionais e de gestão da Secretaria;
IV - estabelecer as prioridades na implementação de metas e 

atividades na Secretaria, explicitando a responsabilidade das unidades envol-
vidas;

V - promover a articulação entre as unidades da Secretaria 
na implementação de políticas, programas e projetos educacionais, através da 
Assessoria Técnica e de Planejamento;

VI - acompanhar a definição das estratégias e a execução das 
políticas educacionais, bem como avaliar seus resultados;

VII - elaborar seu Regimento Interno.

Artigo 113 - Ao Presidente do Comitê de Políticas Educacio-
nais compete:

I - dirigir os trabalhos do Comitê, bem como convocar e pre-
sidir suas reuniões;

II - aprovar o Regimento Interno do Comitê.

Artigo 114 - Ao Secretário Executivo do Comitê de Políticas 
Educacionais cabe, além do desempenho das funções que lhe são próprias, 
atuar na integração e na articulação entre as unidades centrais da Secretaria, e 
destas com as Diretorias de Ensino e as Escolas, na implementação de políticas 
e ações definidas.
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SEÇÃO V
 Do Grupo Setorial de Tecnologia da Informação e Comunica-
ção - GSTIC

Artigo 115 - O Grupo Setorial de Tecnologia da Informação e 
Comunicação - GSTIC é regido pelo Decreto nº 47.836, de 27 de maio de 2003, 
cabendo-lhe, ainda, exercer a governança corporativa de tecnologia da infor-
mação e comunicação, através do planejamento, da definição de políticas e 
diretrizes e do controle do orçamento da Secretaria da Educação em relação a 
essa área.

SEÇÃO VI
 Do Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças 
Públicas

Artigo 116 - O Grupo de Setorial de Planejamento, Orçamento 
e Finanças Públicas é regido pelo Decreto nº 56.149, de 31 de agosto de 2010.

Artigo 117 - Ao responsável pela coordenação do Grupo Seto-
rial de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas compete:

I - gerir os trabalhos do Grupo, bem como convocar e dirigir 
suas sessões;

II - proferir, além do seu, o voto de desempate, quando for o 
caso;

III - submeter as decisões do Grupo à apreciação superior;
IV - apresentar periodicamente às autoridades superiores re-

latórios sobre a execução orçamentária da Secretaria.

CAPÍTULO XII
Dos Fundos de Desenvolvimento da Educação

Artigo 118 - O Fundo de Desenvolvimento da Educação em 
São Paulo - FUNDESP é regido:

I - pela Lei nº 906, de 18 de dezembro de 1975, com as altera-
ções previstas nas Leis nº 1.388, de 8 de setembro de 1977, e nº 4.021, de 22 
de maio de 1984;

II - pelo Decreto nº 7.714, de 22 de março de 1976, alterado 
pelos Decretos nº 9.592, de 18 de março de 1977, e nº 10.848, de 1º de dezem-
bro de 1977, e pelos artigos 124 e 125 deste decreto.

Artigo 119 - O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, a 

06807 miolo.indd   88 20/1/2012   14:54:58



89

que se refere o inciso IX do artigo 2º deste decreto, é previsto no artigo 60 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, 
consoante modificação introduzida pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 
de dezembro de 2006, e instituído pela Lei federal nº 11.494, de 20 de junho 
de 2007, regulamentada pelo Decreto federal nº 6.253, de 13 de novembro de 
2007, e alterações posteriores.

Parágrafo único - A gestão dos recursos originários do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - FUNDEB é regulamentada, no âmbito do Estado 
de São Paulo, pelo Decreto nº 51.672, de 19 de março de 2007, e alterações 
posteriores.

CAPÍTULO XIII
 Das Unidades de Proteção e Defesa do Usuário do Serviço 
Público

Artigo 120 - A Ouvidoria, observadas as disposições deste de-
creto e as do Decreto nº 50.656, de 30 de março de 2006, alterado pelo Decre-
to nº 51.561, de 12 de fevereiro de 2007, é regida:

I - pela Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, alterada pela Lei 
nº 12.806, de 1º de fevereiro de 2008; e

II - pelo Decreto nº 44.074, de 1º de julho de 1999.
§ 1º - O Ouvidor será designado pelo Secretário.
§ 2º - A Ouvidoria manterá sigilo da fonte, sempre que esta 

solicitar.
Artigo 121 - A Comissão de Ética é regida pela Lei nº 10.294, 

de 20 de abril de 1999, e pelo Decreto nº 45.040, de 4 de julho de 2000, alte-
rado pelos Decretos nº 46.101, de 14 de setembro de 2001, e nº 52.197, de 26 
de setembro de 2007, observadas as disposições deste decreto.

Parágrafo único - Os membros da Comissão de Ética serão de-
signados pelo Secretário.

CAPÍTULO XIV
Disposições Finais

Artigo 122 - O Secretário da Educação poderá, mediante re-
solução:

I - detalhar as atribuições e competências de que trata este 
decreto;

II - agrupar as Diretorias de Ensino em polos destinados a ser-
virem como canais de comunicação em rede para veiculação de informações 
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e orientações entre as unidades centrais e as unidades descentralizadas da 
Secretaria.

Parágrafo único - Os polos de que trata o inciso II deste artigo 
não se caracterizam como unidades administrativas e terão seu funcionamen-
to disciplinado mediante resolução do Secretário da Educação.

Artigo 123 - As escolas estaduais são regidas pela legislação 
que lhes é própria, observadas as disposições deste decreto.

Artigo 124 - Fica acrescentado ao artigo 1º do Decreto nº 
7.714, de 22 de março de 1976, com nova redação dada pelo Decreto nº 
10.848, de 1º de dezembro de 1977, o § 2º, com a seguinte redação:

“§ 2º - O FUNDESP vincula-se à unidade de despesa Gabinete 
do Secretário e a movimentação de seus recursos será processada pelo Cen-
tro de Programação e Execução Financeira das Unidades Centrais, do Departa-
mento de Finanças, da Coordenadoria de Orçamento e Finanças, atendidas as 
diretrizes e autorizações do Conselho de Orientação.”.

Artigo 125 - O artigo 4º do Decreto nº 7.714, de 22 de março 
de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 4º - O Conselho de Orientação é integrado pelos se-
guintes membros:

I - o Secretário da Educação, que é seu Presidente;
II - o responsável pela Subsecretaria de Articulação Regional;
III - o Coordenador da Escola de Formação e Aperfeiçoamento 

dos Professores;
IV - o Coordenador de Gestão da Educação Básica;
V - o Coordenador de Informação, Monitoramento e Avalia-

ção Educacional;
VI - o Coordenador de Infraestrutura e Serviços Escolares;
VII - o Coordenador de Gestão de Recursos Humanos;
VIII - o Coordenador de Orçamento e Finanças;
IX - 1 (um) Assessor Técnico de Gabinete, designado pelo Se-

cretário da Educação.
§ 1º - A Assessoria Técnica e de Planejamento prestará os ser-

viços de apoio técnico ao Conselho, cabendo-lhe, inclusive, elaborar o planeja-
mento da aplicação dos recursos do FUNDESP.

§ 2º - O Dirigente da Assessoria Técnica e de Planejamento 
participará das reuniões do Conselho, na qualidade de seu Secretário e para os 
fins do disposto no § 1º deste artigo.

§ 3º - As funções de membro do Conselho não serão remune-
radas, mas consideradas como serviço público relevante.”. (NR)
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Artigo 126 - O § 4º do artigo 5º do Decreto nº 45.114, de 28 de 
agosto de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

“§ 4º - Os serviços de apoio técnico ao Conselho serão execu-
tados pelo Centro de Supervisão e Controle do Programa de Alimentação Es-
colar, do Departamento de Alimentação e Assistência ao Aluno, da Coordena-
doria de Infraestrutura e Serviços Escolares, da Secretaria da Educação.”. (NR)

Artigo 127 - Fica acrescentado ao Decreto nº 54.297, de 5 de 
maio de 2009, o artigo 1º-A, com a seguinte redação:

“Artigo 1º-A - São objetivos da Escola de Formação e Aperfei-
çoamento dos Professores do Estado de São Paulo:

I - a formação continuada e o desenvolvimento permanente 
dos integrantes do Quadro do Magistério e dos demais quadros de pessoal da 
Secretaria;

II - o desenvolvimento de estudos e meios educacionais volta-
dos ao apoio da educação continuada dos quadros de pessoal da Secretaria.”.

Artigo 128 - O artigo 1º do Decreto nº 56.460, de 30 de no-
vembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 1º - Fica aprovado, na forma do Anexo que faz parte in-
tegrante deste decreto, o Regimento Interno da Escola de Formação e Aperfei-
çoamento dos Professores do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza”, 
criada pelo Decreto nº 54.297, de 5 de maio de 2009.”. (NR)

Artigo 129 - Os dispositivos adiante relacionados do Regimen-
to Interno da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Esta-
do de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza”, aprovado pelo Decreto nº 56.460, 
de 30 de novembro de 2010, passam a vigorar com a seguinte redação:

I - o artigo 1º:
“Artigo 1º - A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Pro-

fessores do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” terá seu funciona-
mento regido pelo Decreto nº 54.297, de 5 de maio de 2009, pelo decreto de 
reorganização da Secretaria da Educação e pelo presente Regimento Interno.”; 
(NR)

II - o inciso I do artigo 3º:
“I - Conselho Diretor, integrado pelos seguintes membros:
a) o Secretário da Educação, que é seu Presidente;
b) o Coordenador da Escola, que é o substituto do Presidente 

do Conselho, em seus impedimentos legais;
c) o Secretário Adjunto;
d) o Chefe de Gabinete;
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e) o responsável pela Subsecretaria de Articulação Regional;
f) o Dirigente da Assessoria Técnica e de Planejamento;
g) os Coordenadores das Coordenadorias;”; (NR)
III - o inciso II do artigo 33:
“II - o responsável pela Secretaria Geral, nos atos escolares 

que ocorrerem fora do ambiente de sala de aula;”. (NR)

Artigo 130 - Ficam extintos gradativamente, por ocasião do 
início de cada fase de implantação da estrutura prevista neste decreto, de acor-
do com a respectiva necessidade, os cargos vagos a seguir especificados:

I - do Quadro da Secretaria da Educação:
a) 156 (cento e cinquenta e seis) de Encarregado I;
b) 7 (sete) de Chefe II;
c) 186 (cento e oitenta e seis) de Chefe I;
II - do Quadro de Apoio Escolar, da Secretaria da Educação, 

4.843 (quatro mil, oitocentos e quarenta e três) de Agente de Serviços Escolares.
Parágrafo único - A Coordenadoria de Gestão de Recursos Hu-

manos, da Secretaria da Educação, providenciará a edição, na data da publica-
ção de cada resolução a que se refere o item 2 do § 1º do artigo 3º das Dispo-
sições Transitórias deste decreto, de relação de cargos de que trata este artigo, 
contendo nome do último ocupante, bem como motivo e data da vacância.

Artigo 131 - As Secretarias de Planejamento e Desenvolvimen-
to Regional e da Fazenda, em seus respectivos âmbitos de atuação, providen-
ciarão, gradativamente, após a publicação de cada resolução a que se refere o 
item 2 do § 1º do artigo 3º das Disposições Transitórias deste decreto, os atos 
necessários ao cumprimento deste decreto.

Artigo 132 - Este decreto e suas Disposições Transitórias en-
tram em vigor na data de sua publicação, ficando, a partir de 31 de dezembro 
de 2011, revogadas as disposições em contrário, em especial:

I - o Decreto nº 7.510, de 29 de janeiro de 1976;
II - o Decreto nº 10.111, de 11 de agosto de 1977;
III - o Decreto nº 16.995, de 13 de maio de 1981;
IV - do Decreto nº 17.329, de 14 de julho de 1981:
a) os artigos 1º a 5º;
b) do artigo 6º:
1. o inciso I;
2. as alíneas “a” a “f” do inciso II;
c) os artigos 7º a 46, 48 a 52, 54 a 60, 62 a 70, 74 a 88, 92 a 

95 e 97 a 101;
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V - o Decreto nº 18.412, de 2 de fevereiro de 1982;
VI - o Decreto nº 23.544, de 10 de junho de 1985;
VII - o Decreto nº 26.583, de 5 de janeiro de 1987;
VIII - o Decreto nº 26.694, de 2 de fevereiro de 1987;
IX - o Decreto nº 26.969, de 27 de abril de 1987;
X - o Decreto nº 26.978, de 5 de maio de 1987;
XI - o Decreto nº 26.996, de 14 de maio de 1987;
XII - o Decreto nº 27.075, de 12 de junho de 1987;
XIII - o Decreto nº 28.088, de 13 de janeiro de 1988;
XIV - o artigo 6º do Decreto nº 28.625, de 1º de agosto de 1988;
XV - o Decreto nº 30.511, de 29 de setembro de 1989;
XVI - o Decreto nº 30.534, de 2 de outubro de 1989;
XVII - o inciso V do artigo 1º do Decreto nº 30.557, de 3 de 

outubro de 1989;
XVIII - o Decreto nº 31.874, de 17 de julho de 1990;
XIX - o Decreto nº 31.906, de 19 de julho de 1990;
XX - o inciso II do artigo 1º do Decreto nº 32.142, de 14 de 

agosto de 1990;
XXI - o Decreto nº 33.918, de 9 de outubro de 1991;
XXII - o Decreto nº 39.902, de 1º de janeiro de 1995;
XXIII - o Decreto nº 40.042, de 7 de abril de 1995;
XXIV - o Decreto nº 43.948, de 9 de abril de 1999;
XXV - o Decreto nº 44.749, de 9 de março de 2000;
XXVI - o Decreto nº 45.639, de 24 de janeiro de 2001;
XXVII - os artigos 2º e 3º do Decreto nº 46.576, de 1º de março 

de 2002;
XXVIII - o Decreto nº 46.854, de 25 de junho de 2002;
XXIX - o Decreto nº 47.126, de 24 de setembro de 2002;
XXX - o Decreto nº 47.674, de 27 de fevereiro de 2003;
XXXI - o Decreto nº 47.777, de 17 de abril de 2003;
XXXII - o Decreto nº 48.494, de 13 de fevereiro de 2004;
XXXIII - o Decreto nº 48.583, de 2 de abril de 2004;
XXXIV - o Decreto nº 49.304, de 28 de dezembro de 2004;
XXXV - do Decreto nº 49.620, de 25 de maio de 2005:
a) os artigos 2º a 4º;
b) os Anexos I e II;
XXXVI - o Decreto nº 50.463, de 6 de janeiro de 2006;
XXXVII - do Decreto nº 50.918, de 29 de junho de 2006:
a) os artigos 2º a 4º;
b) o Anexo;
XXXVIII - o Decreto nº 53.501, de 2 de outubro de 2008;
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XXXIX - o Decreto nº 54.949, de 21 de outubro de 2009;
XL - o Decreto nº 55.717, de 19 de abril de 2010.
Parágrafo único - As disposições do Decreto nº 17.329, de 14 

de julho de 1981, não abrangidas pelo inciso IV deste artigo, a partir 31 de de-
zembro de 2011 permanecerão em vigor apenas no que se referir a unidades e 
autoridades do Conselho Estadual de Educação - CEE.

CAPÍTULO XV
Disposições Transitórias

Artigo 1º - A Secretaria da Educação realizará estudos e apre-
sentará proposta de compatibilização de seu quadro de pessoal com a nova 
estrutura estabelecida neste decreto.

Artigo 2º - Até que seja efetuada a compatibilização a que se 
refere o artigo 1º destas disposições transitórias, o Secretário da Educação fica 
autorizado a utilizar os cargos atualmente pertencentes ou destinados às uni-
dades extintas, nas reorganizadas ou criadas, de acordo com as atribuições a 
serem exercidas.

Artigo 3º - A implantação da estrutura prevista neste decreto 
será feita gradativamente, até 31 de dezembro de 2011.

§ 1º - Para os fins deste artigo, o Secretário da Educação:
1. definirá, mediante resolução, no prazo de 15 (quinze) dias 

contados a partir da data da publicação deste decreto, cronograma da implan-
tação gradativa;

2. determinará, mediante resoluções específicas, a execução 
de cada fase da implantação gradativa.

§ 2º - Para evitar solução de continuidade dos serviços, as uni-
dades reorganizadas ou extintas por este decreto continuarão respondendo 
por suas atribuições no período de transição, de acordo com as disposições 
pertinentes das resoluções a que se refere o item 2 do § 1º deste artigo.

Palácio dos Bandeirantes, 18 de julho de 2011

GERALDO ALCKMIN
Herman Jacobus Cornelis Voorwald
Secretário da Educação
Sidney Estanislau Beraldo
Secretário-Chefe da Casa Civil

Publicado na Casa Civil, aos 18 de julho de 2011.
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ANEXO
a que se refere o inciso X do artigo 4º do Decreto nº 57.141,  

de 18 de julho de 2011

Diretoria de Ensino - Região
1. Centro
2. Centro Oeste
3. Centro Sul
4. Leste 1
5. Leste 2
6. Leste 3
7. Leste 4
8. Leste 5
9. Norte 1
10. Norte 2
11. Sul 1
12. Sul 2
13. Sul 3
14. Caieiras
15. Carapicuíba
16. Diadema
17. Guarulhos Norte
18. Guarulhos Sul
19. Itapecerica da Serra
20. Itapevi
21. Itaquaquecetuba
22. Mauá
23. Mogi das Cruzes
24. Osasco
25. Santo Andre
26. São Bernardo do Campo
27. Suzano
28. Taboão da Serra
29. Adamantina
30. Americana
31. Andradina
32. Apiaí
33. Araçatuba
34. Araraquara
35. Assis
36. Avaré

37. Barretos
38. Bauru
39. Birigui
40. Botucatu
41. Bragança Paulista
42. Campinas Leste
43. Campinas Oeste
44. Capivari
45. Caraguatatuba
46. Catanduva
47. Fernandópolis
48. Franca
49. Guaratinguetá
50. Itapetininga
51. Itapeva
52. Itararé
53. Itu
54. Jaboticabal
55. Jacareí
56. Jales
57. Jaú
58. Jose Bonifacio
59. Jundiaí
60. Limeira
61. Lins
62. Marília
63. Miracatu
64. Mirante do 
Paranapanema
65. Mogi Mirim
66. Ourinhos
67. Penápolis
68. Pindamonhangaba
69. Piracicaba
70. Piraju
71. Pirassununga

72. Presidente Prudente
73. Registro
74. Ribeirão Preto
75. Santo Anastácio
76. Santos
77. São Carlos
78. São João da Boa Vista
79. São Joaquim da Barra
80. São Jose do Rio Preto
81. São Jose dos Campos
82. São Roque
83. São Vicente
84. Sertãozinho
85. Sorocaba
86. Sumaré
87. Taquaritinga
88. Taubaté
89. Tupã
90. Votorantim
91. Votuporanga
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GABINETE DO SECRETÁRIO

FUNDAÇÃO PARA O  
DESENVOLVIMENTO DA  

EDUCAÇÃO - FDE

CONSELHO ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO - CEE

COMITÊ DE POLÍTICAS 
EDUCACIONAIS

ESCOLA 
DE FORMAÇÃO E 

APERFEIÇOAMENTO DE 
PROFESSORES

COORDENADORIA 
DE GESTÃO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA

COORDENADORIA 
DE INFORMAÇÃO 

MONITORAMENTO E 
AVAL - EDUCACIONAL

COORDENADORIA 
DE INFRAESTRUTURA E 
SERVIÇOS ESCOLARES

COORDENADORIA 
DE GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS

COORDENADORIA 
DE ORÇAMENTO E 

FINANÇAS

DIRETORIAS DE ENSINO

ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO E CENTROS  
ESPECIALIZADOS DE ENSINO
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ASSERORIA TÉCNICA E DE 
PLANEJAMENTO

ASSESORIA DE 
RELAÇÃOES INSTITUCIONAIS

OUVIDORIA

GABINETE DO SECRETÁRIO

SUBSECRETARIA DE 
ARTICULAÇÃO REGIONAL

ASSESORIA DE
COMUNICAÇÃO

COMISSÃO DE ÉTICA

GRUPO SETORIAL DE TEC. DA 
INFORMAÇÃO E COM. GSTIC

CHEFIA DE GABINETE

NÚCLEO DE APOIO 
ADMISNISTRARIVOASSISTÊNCIA TECNICA

CONSULTORIA  
JURIDICA

UNIDADE DE ATENDIMENTO AOS 
ORGÃOS DE CONTR. EXTERNO

GRUPO DE LEGISLAÇÃO 
EDUCACIONAL

DEPARTAMENTO DE  
ADMINISTRAÇÃO

NÚCLEO DE APOIO 
ADMINISTRATIVO

CENTRO DE COMUNI-
CAÇÕES ADMINISTRATIVA

CENTRO DE 
TRANSPORTES

CENTRO DE 
ZELADORIA

CENTRO DE 
PATRIMONIO

CENTRO DE CE-
RIMONIA E EVENTOS

NÚCLEOS DE 
EXPEDIENTE

NÚCLEO DE 
DOCUMENTAÇÃO E 

ARQUIVO

NÚCLEO DE 
PROTOCOLO E  

EXPEDIÇÃO
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ESCOLA DE FORMAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES

NÚCLEO DE 
APOIO  

ADMINISTRATIVO

ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA DO COORD.

GRUPO DE OPERAÇÃO 
TÉCNICA E PESQUISA

CENTRO DE REFERÊN-
CIA EM EDUCAÇÃO MARIO 

COVAS - CRE

DEPARTAMENTO 
DE RECURSOS DIDATICOS 

TECNOLOGICOS E EDUCAÇÃO 
A DISTÂNCIA

DEPARTAMENTO APOIO 
LOGISTICO

DEPARTAMENTO DE 
PROGRAMAS DE FORMAÇÃO 

EDUCAÇÃO CONTINUADA

CENTRO DE 
MEMÓRIA E ACERVO 

HISTÓRICO

CENTRO DE BIBLIOTE-
CA E DOCUMENTAÇÃO

CENTRO DE IN-
FRAESTRUTURA E TECNO-

LOGIA APLICADA

CENTRO DE SU-
PORTE DE MATERIAL 

DIDATICO

CENTRO DE FOR-
MAÇÃO E DESENV. PROFIS-
SIONAL DE PROFESSORES 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CENTRO DE FOR-
MAÇÃO E DESENV. PROFIS-
SIONAL DE PROFESSORES 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CENTRO DE   
AVALIAÇÃO 

CENTRO DE   
AVALIAÇÃO

CENTRO DE SU-
PORTE OPERACIONAL

SECRETARIA GERAL

CENTRO DE CRI-
AÇÃO E PRODUÇÃO
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COORDENADORIA DE GESTÃO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA

NÚCLEO DE 
APOIO  

ADMINISTRATIVO

ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA DO COORD.

DEPARTAMENTO DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA 
REDE ESCOLAR E MATRICULA

DEPARTAMENTO DE 
DESENVOLVIMENTO CUR-
RICULAR E DE GESTÃO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

CENTRO DEMANDA 
ESCOLAR E PLANEJAMENTO 

DA REDE FÍSICA

CENTRO DE ENSINO 
FUNDAM. DOS ANOS FINAIS 

ENS. MÉDIO. E EDUC. 
PROFIS.

CENTRO DE ENSINO 
FUNDAMENTAL DOS ANOS 

INICIAIS

CENTRO DE  
MATRÍCULA

CENTRO DE ESTUDOS 
E TECNOLOGIAS  
EDUCACIONAIS

CENTRO DE  
EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS

CENTRO DE GEREN-
CIAMENTO DA MUNICIPALI-

ZAÇÃO DO ENSINO

CENTRO DE ATENDI-
MENTO   ESPECIALIZADO

CENTRO DE PROJETOS 
ESPECIAIS

CENTRO DE VIDA 
ESCOLAR

CENTRO DE PLANE-
JAMENTO E GESTÃO DO 

QUADRO DO MAGISTÉRIO

NÚCLEO DE APOIO 
PEDÁGOGICO ESPECIALIZADO

NÚCLEO DE INCLUSÃO 
EDUCACIONAL
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COORDENADORIA DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO EDUCACIONAL

ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA DO COORD.

NÚCLEO DE APOIO  
ADMINISTRATIVO

CENTRAL DE 
ATENDIMENTO

DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOGIA DE SISTEMAS E 

INCLUSÃO DIGITAL

DEPARTAMENTO DE 
AVALIAÇÃO EDUCACIONAL

DEPARTAMENTO 
DE INFORMAÇÃO E 
MONITORAMENTO

CENTRO DE INFORM. E 
INDICADORES EDUCACIONAIS

CENTRO DE MONITORA-
MENTO DE RESULTADOS

CENTRO DE APLICAÇÃO 
DE AVALIAÇÕES

CENTRO DE INCLUSÃO 
DIGITAL

CENTRO DE INSTA-
LAÇÕES E EQUIPAMENTOS

CENTRO DE OPERAÇÃO 
DO ATENDIMENTO

CENTRO DE PLANE-
JAMENTO E ANÁLISE DE 

AVALIAÇÕES

CENTRO DE PLANE-
JAMENTO E INTREGRAÇÃO DE 

SISTEMAS

CENTRO DE 
PROGRAMAÇÃO DO 

ATENDIMENTO
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COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E 
SERVIÇOS ESCOLARES

NÚCLEO DE APOIO 
ADMINISTRATIVO

ASSISTÊNCIA TÉC-
NICA DO COORD.

DEPARTAMENTO DE 
SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES

DEPARTAMENTO DE 
GESTÃO DE INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE 
ALIMENTAÇÃO ASSISTÊNCIA 

AO ALUNO

CENTRO DE SERVIÇOS 
DE NUTRIÇÃO

CENTRO DE PLANE-
JAMENTO E ACOMPANHA-

MENTO DE OBRAS E SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA

CENTRO DE PLANE-
JAMENTO E NORMATIZAÇÃO 
DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CENTRO DE EQUIPA-
MENTOS E MATERIAIS 

CENTRO DE PROCES-
SAMENTO DE LICITAÇÕES E 

CONTRATOS

CENTRO DE NORMATI-
ZAÇÃO E ACOMPANHEMETO 

DE UTILIDADES PUBLICAS

CENTRO DE NORMA-
TIZAÇÃO E CONTROLE DE 
SERVIÇOS TERCERIZADOS

CENTRO DE LOGISTICA 
DE DISTRIBUIÇÃO

CENTRO DE SUPERVISÃO 
E CONTROLE DO PROGRAMA 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CENTRO DE SERVIÇOS 
DE APOIO AO ALUNO

NÚCLEO DE 
PLANEJ. E OPERACION-
ALIZAÇÃO DE SERVIÇOS

4 NÚCLEOS DE 
ARMAZENAMENTO

NÚCLEO DE 
ARTICUL. DE INICIATIVAS 

COM PAIS E ALUNOS
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COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS 
HUMANOS

NÚCLEO DE APOIO  
ADMINISTRATIVO

ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA DO COORD.

DEPARTAMENTO 
DE PLANEJAMENTO E 

NORMATIZAÇÃO DE RECURSOS 
HUMANOS

DEPARTAMENTO DE AD-
MINISTRAÇÃO DE PESSOAL

CENTRO DE LEGISLAÇÃO 
DE PESSOAL E  

NORMATIZAÇÃO

CENTRO VIDA  
FUNCIONAL

CENTRO DE PLANE-
JAMENTO DO QUADRO DE 

GESTÃO DA EDUCAÇÃO

CENTRO DE CARGOS E 
FUNÇÕES

CENTRO DE 
PLANEJAMENTO ESTUDOS E 

ANALISES

CENTRO INGRESSO E 
MOVIMENTAÇÃO

CENTRO DE QUALIDADE 
DE VIDA

CENTRO DE FREQUÊNCIA 
E PAGAMENTO
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COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E         
FINANÇAS

NÚCLEO DE APOIO 
ADMINISTRATIVO

ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA DO COORD.

GRUPO DE 
PLANEJAMENTO 
SETORIAL - GPS

DEPARTAMENTO DE 
ORÇAMENTO

CENTRO DE 
PROGRAMAÇÃO 
ORÇAMENTARIA

CENTRO DE EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

CENTRO DE CUSTOS

CENTRO DE PROGRAMAÇÃO  
E EXECUÇÃO FINANCEIRA  
DAS UNIDADES CENTRAIS

CENTRO CONVÊNIOS

CENTRO DE 
PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO 

FINANCEIRA DAS DES

CENTRO DE 
ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE DE CONTRATOS
CENTRO DE GESTÃO DO 

FUNDEB

DEPARTAMENTO DE 
FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE 
CONTROLE DE CONTRATOS E 

CONVÊNIOS

4 NÚCLEOS DE 
ADIANTAMENTO

NÚCLEO DE ADM. 
DE CONVÊNIOS

NÚCLEO DE 
PREST. DE CONTAS DE 

CONVÊNIOS
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DIRETORIA                                                             
DE ENSINO

EQUIPE DE SUPER-
VISÃO DE ENSINO

NÚCLEO  
PEDAGÓGICO

ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA

NÚCLEO DE APOIO 
ADMINISTRATIVO

CENTRO DE INFOR-
MAÇÕES EDUCACIONAIS E 
GESTÃO DA REDE ESCOLAR

CENTRO DE 
ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS 

E INFRAESTRUTURA

CENTRO DE RECURSOS 
HUMANOS

NÚCLEO DE 
VIDA ESCOLAR

NÚCLEO DE 
ADMINISTRAÇÃO

NÚCLEO DE 
ADM. DE PESSOAL

NÚCLEO DE 
GESTÃO DA REDE ES-
COLAR E MATRÍCULA

NÚCLEO DE 
FINANÇAS

NÚCLEO DE 
FREQUÊNCIA E 
PAGAMENTO

NÚCLEO DE 
INFORM. EDUCACIO-
NAIS E TECNOLOGIA

NÚCLEO 
DE COMPRAS E 

SERVIÇOS

NÚCLEO DE 
OBRAS E MANUT. 

ESCOLAR

ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO E CENTROS ESPECIALIZADOS DE ENSINO
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REORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

(Decreto nº 57.141, de 17 de julho de 2011)

TEXTOS LEGAIS E NORMATIVOS CITADOS NO DECRETO Nº 57.141/11

LEIS COMPLEMENTARES

1. LEI COMPLEMENTAR Nº 478, DE 18 DE JULHO DE 1986
Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado
(Artigo 1º) ......................................................................................................... 115

2. LEI COMPLEMENTAR Nº 744, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1993
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Ensino, do Quadro do Magistério, e dá outras providências
(Artigos 9º e 10) ............................................................................................... 116
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DECRETOS-LEI E LEIS
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ou Direta  .......................................................................................................... 120
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(Com as alterações introduzidas pela Lei nº 12.806, de 1º.2.08. Vide Decretos 
nºs 44.074/99 e 45.040/00) ............................................................................. 126

6. LEI Nº 906, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1975
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institui o Fundo de Desenvolvimento da Educação em São Paulo - FUNDESP e 
dá providências correlatas
(Artigos 15 a 19)
(Com as alterações introduzidas pelas Leis nºs 1.388/77 e 4.021/84) ............. 131
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providências correlatas
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LEI COMPLEMENTAR Nº 478, DE 18 DE JULHO DE 1986
Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado

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

te lei complementar:

TÍTULO I
Da Competência e da Organização da Procuradoria Geral do Estado
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

Artigo 1º – Esta lei complementar reorganiza a Procuradoria Geral do 
Estado, define as suas atribuições e as dos órgãos que a compõem e dispõe sobre o regime 
jurídico dos integrantes da carreira de Procurador do Estado.

CAPÍTULO II
Das Atribuições

Artigo 2º – A Procuradoria Geral do Estado, órgão integrante da Secre-
taria da Justiça, tem, com fundamento nos artigos 48 a 51 da Constituição do Estado, as 
seguintes atribuições:

I – representar judicial e extrajudicialmente o Estado;
II – representar com exclusividade a Fazenda do Estado junto ao Tribunal 

de Contas;
III – exercer as funções de Consultoria Jurídica do Poder Executivo e da 

Administração em geral;
IV – propor ao Governador medidas de caráter jurídico que visem prote-

ger o patrimônio dos órgãos da Administração centralizada e descentralizada;
V – exercer as funções de Consultoria Jurídica e de fiscalização da Junta 

Comercial do Estado;
VI – promover privativamente a cobrança da dívida ativa em todo o Es-

tado;
VII – elaborar representações sobre inconstitucionalidade de leis ou atos 

estaduais ou municipais, por determinação do Governador;
VIII – representar aos órgãos competentes sobre a inconstitucionalidade 

de leis ou atos municipais diante da Constituição Estadual, por determinação do Governa-
dor solicitação do Prefeito ou Presidente da Câmara interessada;

IX – representar, a juízo do Governador, ao Procurador Geral da Repúbli-
ca para que seja estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal a interpretação de lei ou ato 
normativo federal ou estadual;

X – representar, a juízo do Governador, ao Procurador Geral da Repúbli-
ca para que Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo promova perante o 
Supremo Tribunal Federal a avocação de causas processadas perante quaisquer Juízos, nas 
hipóteses previstas na legislação federal pertinente;

XI – opinar previamente sobre a forma de cumprimento de decisões ju-
diciais e pedidos de extensão de julgados relacionados com a Administração Estadual;
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XII – representar ao Governador sobre providências de ordem jurídica 
que pareçam reclamadas pelo interesse público e pela boa aplicação das leis vigentes;

XIII – propor ao Governador ou aos Secretários de Estado as medidas 
que julgar necessárias à uniformização da jurisprudência administrativa, tanto na Adminis-
tração centralizada como na descentralizada;

XIIV – prestar assistência jurídica aos municípios;
XV – prestar assistência judiciária aos necessitados;
XVI – propor ação civil pública.

_____________________

LEI COMPLEMENTAR Nº 744, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1993
Institui vantagens pecuniárias para os integrantes da classe de Supervisor  

de Ensino, do Quadro do Magistério, e dá outras providências

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

te lei complementar:
..................................................................................................................

Artigo 9º - Aos integrantes da classe de Supervisor de Ensino compete:
I – exercer, por meio de visita aos estabelecimentos de ensino, a su-

pervisão e a fiscalização das unidades escolares incluídas no setor de trabalho que lhe for 
atribuído, prestando a necessária orientação técnica e providenciando a correção de falhas 
administrativas e pedagógicas, sob pena de responsabilidade;

II – realizar estudos e pesquisas visando ao desenvolvimento do sistema 
de ensino.

Artigo 10 – Os critérios para a composição do setor de trabalho do Su-
pervisor de Ensino serão fixados por ato do Secretário da Educação, compreendendo as 
escolas sob a responsabilidade desse especialista de educação e as atribuições do cargo.

..................................................................................................................

Palácio dos Bandeirantes, 28 de dezembro de 1993.

LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO

Publicado na Assessoria-Técnico-Legislativa, aos 28 de dezembro de 
1993.

_____________________
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LEI COMPLEMENTAR Nº 1.094, DE 16 DE JULHO DE 2009
Institui a Jornada Integral de Trabalho Docente e a Jornada Reduzida de Trabalho Docente 

para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação, cria cargos de 
docente que especifica e dá outras providências correlatas

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

te lei complementar: 
Artigo 1º - Ficam instituídas para os integrantes do Quadro do Magisté-

rio da Secretaria da Educação as seguintes Jornadas de Trabalho Docente:
I – Jornada Integral, caracterizada pela prestação de 40 (quarenta) horas 

semanais de trabalho, assim distribuída:
a) 33 (trinta e três) horas em atividades com alunos; 
b) 7 (sete) horas de trabalho pedagógico, das quais  3 (três) na escola, 

em atividades coletivas, e 4 (quatro) em local de livre escolha pelo docente;
II – Jornada Reduzida, caracterizada pela prestação de 12 (doze) horas 

semanais de trabalho, assim distribuída: 
a) 10 (dez) horas em atividades com alunos;
b) 2 (duas) horas de trabalho pedagógico na escola, em atividades co-

letivas.
Artigo 2º - Em decorrência do disposto no artigo 1º desta lei comple-

mentar, ficam incluídos no artigo 10 da Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 
1997, os incisos III e IV, com a seguinte redação: 

“Artigo 10 - .......................................................................................
III – Jornada Integral de Trabalho Docente, composta por:
a) 33 (trinta e três) horas em atividades com alunos; 
b) 7 (sete) horas de trabalho pedagógico, das quais 3 (três) na escola, em 

atividades coletivas, e 4 (quatro) em local de livre escolha pelo docente.
IV – Jornada Reduzida de Trabalho Docente, composta por:
a) 10 (dez) horas em atividades com alunos;
b) 2 (duas) horas de trabalho pedagógico na escola, em atividades 

coletivas.”(NR)

Artigo 3º - Os dispositivos adiante mencionados passam a vigorar com a 
redação que se segue:

I – da Lei Complementar nº 444, de 27 de dezembro de 1985:
o § 2º do artigo 33:
“Artigo 33 - .......................................................................................
§ 2º - O docente que se encontrar em Jornada Integral de Trabalho Do-

cente, em Jornada Básica de Trabalho Docente ou em Jornada Inicial de Trabalho Docente 
poderá, em substituição ao cumprimento do disposto no “caput” e no § 1º deste artigo, 
pleitear a sua inclusão em jornada de trabalho de menor duração.” (NR);

b) os artigos 34 e 35:
“Artigo 34 – O docente incluído em qualquer das Jornadas de Trabalho 

Docente poderá, anualmente, no momento da inscrição para o processo inicial de atribui-
ção de classes e aulas, optar pela redução, manutenção ou ampliação de sua jornada de 
trabalho.
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Artigo 35 – Nos casos de remoção de que trata o artigo 24 desta lei com-
plementar, o docente titular de cargo poderá remover-se por qualquer uma das Jornadas de 
Trabalho Docente previstas para a classe.” (NR)

II – da Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997:
a) o Anexo IV a que se refere o § 1º do artigo 12, na conformidade do 

Anexo I desta lei complementar;
b) o artigo 14:
“Artigo 14 – Os docentes titulares de cargos sujeitos à Jornada Básica de 

Trabalho Docente, à Jornada Inicial de Trabalho Docente ou à Jornada Reduzida de Trabalho 
Docente poderão exercer suas funções em jornadas de maior duração, previstas nos incisos I, 
II e III do artigo 10 desta lei complementar, na forma a ser estabelecida em regulamento.” (NR)

Artigo 4º - A Escala de Vencimentos – Classes Docentes – EV-CD a que se 
refere o inciso I do artigo 32 da Lei complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997, com 
alterações posteriores, fica alterada na conformidade do Anexo II desta lei complementar. 

Artigo 5º - Ficam incluídas no item 1 do § 4º do artigo 1º da Lei comple-
mentar nº 901, de 12 de setembro de 2001, as alíneas “c” e “d”, com a seguinte redação: 

“Artigo 1º - ................................................................................................
§ 4º - .........................................................................................................
1 - ..............................................................................................................
c) R$ 24,00 (vinte e quatro) reais, quando em Jornada Reduzida de Tra-

balho Docente;
d) R$ 80,00 (oitenta) reais, quando em Jornada Integral de Trabalho 

Docente.”(NR)

Artigo 6º - Ficam criados, na Tabela II, do Subquadro de Cargos Públicos 
(SQC-II), do Quadro do Magistério, da Secretaria da Educação, 80.000 (oitenta mil) cargos 
de Professor Educação Básica II, Faixa 2, Nível I,  Tabela III, da Escala de Vencimentos – Clas-
ses Docentes, a que se refere o inciso I do artigo 32 da Lei Complementar nº 836, de 30 de 
dezembro de 1997.

Parágrafo único – Os cargos de Professor Educação Básica II poderão 
ser exercidos, desde que existam aulas disponíveis, em qualquer das Jornadas de Trabalho 
previstas no artigo 10 da Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997.

Artigo 7º - Os concursos públicos para ingresso em cargos do Quadro do 
Magistério observarão os requisitos mínimos de titulação estabelecidos no Anexo III a que 
se refere o artigo 8º da Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997 e serão rea-
lizados em três etapas sucessivas, a primeira de provas, a segunda de avaliação de títulos e 
a terceira constituída por curso específico de formação, sendo a primeira e a terceira etapas 
eliminatórias e a segunda apenas classificatória.

§ 1º - O curso específico de formação a que alude o “caput” deste artigo 
será realizado na forma a ser disciplinada em instrução especial contida no edital de cada 
concurso público e terá carga horária semanal de 20 horas.

§ 2º - Durante o período do curso específico de formação, o candidato 
fará jus a bolsa de estudo mensal correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor 
da remuneração inicial do cargo pretendido.
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§ 3º - A classificação final do concurso decorrerá do resultado obtido 
pelo candidato na primeira e segunda etapas e somente poderão prosseguir para a tercei-
ra etapa os candidatos que obtiverem classificação final equivalente ao número de vagas 
oferecidas no respectivo edital e que confirmarem o interesse pelas mesmas, em sessão de 
escolha de vagas organizada pela Secretaria da Educação.

§ 4º - Serão considerados aprovados no concurso, para fins de nomea-
ção, conforme as vagas escolhidas, os candidatos que concluírem com êxito a terceira etapa, 
de acordo com o resultado de prova a ser realizada ao término do curso de formação.

Artigo 8º - Nos casos de remoção de que trata o artigo 24 da Lei Comple-
mentar nº 444, de 27 de dezembro de 1985, o docente titular de cargos que, removido por 
determinada jornada, não conseguir entrar em exercício por conta de ausência de aulas que 
a componham, poderá reduzi-la.

Artigo 9º - As despesas resultantes desta lei complementar correrão à 
conta das dotações consignadas no orçamento vigente, ficando o Poder Executivo autoriza-
do a abrir créditos adicionais, se necessário, nos termos do artigo 43 da Lei federal nº 4.320, 
de 17 de março de 1964.

Artigo 10 – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publi-
cação, aplicando-se, no que couber, a concursos ainda não disciplinados por normas especí-
ficas, mesmo que já devidamente autorizados. 

Palácio dos Bandeirantes, 16 de julho de 2009
JOSÉ SERRA
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 16 de julho de 2009.

ANEXO I
a que se refere a alínea “a” do inciso II do artigo 3º da Lei complementar nº ,  

de de de 2009

HORAS EM  
ATIVIDADES COM

ALUNOS

HORAS DE TRABALHO
PEDAGÓGICO NA

ESCOLA

HORAS DE TRABALHO PEDAGÓGICO EM
LOCAL DE LIVRE ESCOLHA PELO

DOCENTE

33 3 4

28 a 32 3 3

23 a 27 2 3

18 a 22 2 2

13 a 17 2 1

11 a 12 2 0
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ANEXO II
a que se refere o artigo 4º da Lei Complementar nº , de de de 2009

ESCALA DE VENCIMENTOS – CLASSES DOCENTES

TABELA I – 30 HORAS SEMANAIS 

FAIXA/ NÍVEL I II III IV V 

1 981,88 1.030,97 1.082,52 1.136,64 1.193,47 

2 1.136,64 1.193,47 1.253,14 1.315,80 1.381,59 

TABELA II – 24 HORAS SEMANAIS 

FAIXA/ NÍVEL I II III IV V 

1 785,50 824,78 866,01 909,32 954,79 

2 909,32 954,79 1.002,52 1.052,65 1.105,28 

TABELA III – 12 HORAS SEMANAIS 

FAIXA/ NÍVEL I II III IV V 

1 392,75 412,39 433,01 454,66 477,39 

2 454,66 477,39 501,26 526,33 552,64 

TABELA IV – 40 HORAS SEMANAIS 

FAIXA/ NÍVEL I II III IV V 

1 1.309,17 1.374,62 1.443,35 1.515,52 1.591,30 

2 1.515,52 1.591,29 1.670,86 1.754,40 1.842,12 

_____________________

DECRETO-LEI Nº 233, DE 28 DE ABRIL DE 1970
Estabelece normas para a estruturação dos Sistemas de Administração Financeira  

e Orçamentária da Administração Pública Estadual, Centralizada ou Direta

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das atribuições que, 
por força do Ato Complementar nº 47, de 7 de fevereiro de 1969, lhe confere o §1º do artigo 
2º do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968,

Decreta:

Artigo 1º — A estruturação dos Sistemas de Administração Financeira e 
Orçamentária da Administração Pública Estadual Centralizada ou Direta, obedecerá às nor-
mas do presente decreto-lei.

CAPÍTULO I
Das Unidades de Administração Orçamentária

Artigo 2º — Serão consideradas como Unidades Orçamentárias os ór-
gãos subordinados ou vinculados diretamente ao Governador ou Secretários de Estado;
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§ 1º — Quando os órgãos não comportarem Administração Financeira 
e Orçamentária próprias, isoladamente, poderão ter suas dotações consignadas em uma 
única Unidade Orçamentária.

§ 2º — As dotações orçamentárias relativas aos Órgãos de Administra-
ção Superior e da Sede, das Secretarias de Estado, serão consignadas em uma só Unidade 
Orçamentária.

§ 3º — As dotações orçamentárias relativas a Administração Geral do 
Estado serão consignadas em Unidades Orçamentárias próprias, segundo as finalidades a 
que se destinam.

Artigo 3º — Para efeito de elaboração e execução do Orçamento, as Uni-
dades Orçamentárias serão desdobradas em Unidades de Despesa.

Parágrafo único — O desdobramento mencionado no presente artigo 
não constará da Lei Orçamentária e da Tabela Explicativa.

Artigo 4º — Serão consideradas como Unidades de Despesa as repar-
tições subordinadas, direta ou indiretamente, aos dirigentes responsáveis pelas Unidades 
Orçamentárias.

§ 1º — Serão definidas Unidades de Despesa, às quais serão distribuídas 
dotações necessárias aos encargos de responsabilidade direta dos dirigentes dos órgãos 
considerados como Unidades Orçamentárias.

§ 2º — Quando as repartições não comportarem Administração Finan-
ceira e Orçamentária, próprias, poderão ter suas dotações distribuídas para a Unidade de 
Despesa de responsabilidade do dirigente de hierarquia superior imediata.

Artigo 5º — A distribuição das dotações das Unidades Orçamentárias 
para as Unidades de Despesa será efetuada através de Resolução dos Secretários de Estado. 

Artigo 6.º — As Unidades Orçamentárias e de Despesa serão fixadas 
através de Decreto do Poder Executivo.

CAPÍTULO II
Da Organização dos Sistemas

Artigo 7º — Os Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária 
compreendem os seguintes tipos de órgãos:

I — Órgãos Centrais, integrados na Secretaria da Fazenda;
II — Órgãos Setoriais e Subsetoriais, integrados nas Secretarias de Es-

tado.
Parágrafo único — Não haverá subordinação hierárquica que os órgãos 

Centrais, Setoriais e Subsetoriais.

CAPÍTULO III
Das Atribuições dos Órgãos

Artigo 8º — Aos Órgãos Centrais cabem as seguintes atribuições:
I — em relação à Administração Orçamentária:
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a) desenvolver o processo de planejamento-orçamento, compreenden-
do o Orçamento-Programa do Estado e o Sistema de Custos Orçamentários como instru-
mentos administrativos para a melhoria da eficiência dos serviços públicos;

b) acompanhar, controlar, estudar, avaliar e projetar a situação econô-
mico-financeira do Governo Estadual e suas repercussões na economia, como subsídio à 
fixação e desenvolvimento da política e administração orçamentárias;

c) preparar as normas para elaboração, análise, execução, controle e 
avaliação do Orçamento-Programa do Estado;

d) orientar o treinamento de pessoal e dar assistência técnica aos Ór-
gãos Setoriais e Subsetoriais, dos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária do 
Estado, em todas as fases do processo de planejamento-orçamento;

e) analisar as propostas globais dos orçamentos-programas das Secreta-
rias de Estado e a elaboração do projeto de Orçamento-Programa do Estado,

f) administrar, em nível central, a execução do Orçamento-Programa, de 
acordo com as normas fixadas para mesma, em cada exercício;

II — em relação à Administração financeira:
a) elaborar normas relativas à programação financeira anual, ou de perí-

odos menores, do Tesouro Estadual;
b) coordenar a programação financeira apresentada pelo Poder Legisla-

tivo, inclusive Tribunal de Contas, e pelo Poder Judiciário;
c) elaborar normas para consolidação do programa financeiro do Tesou-

ro Estadual;
d) analisar a execução da programação financeira do Tesouro Estadual;
e) fornecer recursos financeiros aos Órgãos Setoriais e Subsetoriais e 

aos órgãos incumbidos de efetuar o pagamento de vencimentos dos servidores;
f) orientar, promover o aperfeiçoamento e prestar assistência técnica 

aos Órgãos Setoriais e Subsetoriais em todas as fases da execução financeira;
g) processar as despesas mantidas centralizadas e efetuar seu paga-

mento;
h) elaborar e estudar propostas de convênios com estabelecimentos de 

crédito, para a realização de pagamentos por conta do Tesouro Estadual;
i) executar serviços da dívida pública do Estado e de operações de cré-

dito;
j) manter sob guarda ou controle valores do Tesouro Estadual.

Artigo 9º — Aos Órgãos Setoriais cabem as seguintes atribuições:
I — em relação à Administração Orçamentária:

a) propor normas para a elaboração e execução orçamentária, atenden-
do àquelas baixadas pelos Órgãos Centrais;

b) coordenar a apresentação das propostas orçamentárias, com base 
naquelas elaboradas pelas Unidades de Despesa;

c) analisar as propostas orçamentárias elaboradas pelas Unidades de 
Despesa;

d) processar a distribuição das dotações das Unidades Orçamentárias 
para as de despesa;

e) orientar os Órgãos Subsetoriais de forma a permitir a apuração de custos;
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f) analisar os custos das Unidades de Despesa e atender a solicitações 
dos Órgãos Centrais sobre a matéria;

g) executar os custos das Unidades de Despesa que não contém  com 
Administração Financeira e Orçamentária próprias, desenvolvendo, para tanto, atribuições 
de Órgão Subsetorial;

II — em relação à Administração Financeira:
a) propor normas relativas à programação financeira, atendendo a 

orientação emanada dos Órgãos Centrais;
b) elaborar a programação financeira das Unidades Orçamentárias;
c) analisar a execução financeira das Unidades de Despesa;
d) executar serviços para as Unidades de Despesa que não contem com 

Administração Financeira e Orçamentária próprias, desenvolvendo, para tanto, atribuições 
de Órgão Subsetorial.

Artigo 10 — Aos Órgãos Subsetoriais cabem as seguintes atribuições:
I — em relação à Administração Orçamentária:
a) elaborar a proposta orçamentária;
b) manter registros necessários à apuração de custos;
c) controlar a execução orçamentária segundo as normas estabelecidas;
II — em relação à Administração Financeira:
a) emitir empenhos e subempenhos;
b) verificar se foram atendidas as exigências legais e regulamentares 

para que as despesas possam ser empenhadas;
c) elaborar as programações financeiras das Unidades de Despesa;
d) examinar os documentos comprobatórios da despesa e providenciar 

os respectivos pagamentos dentro dos prazos estabelecidos, segundo a programação finan-
ceira;

e) proceder à tomada de contas de adiantamentos concedidos e de ou-
tras formas de entrega de recursos financeiros;

f) emitir, cheques, ordens de pagamento e de transferência de fundos e 
outros tipos de documentos adotados para a realização de pagamentos;

g) atender as requisições de recursos financeiros;
h) manter registros necessários a demonstração das disponibilidades e 

dos recursos financeiros utilizados.
Parágrafo único — As atribuições referidas no presente artigo serão exe-

cutadas pelos Órgãos Setoriais quando prestarem serviços para as unidades de despesa.

CAPÍTULO IV
Das Competências

Artigo 11 — Os responsáveis pelas unidades de Administração Financei-
ra e Orçamentária são os seguintes:

I — as Unidades Orçamentárias e de Despesa terão como autoridades 
responsáveis os dirigentes dos órgãos e das repartições correspondentes;

II — os Secretários das respectivas Pastas responderão pelas Unidades 
Orçamentárias relativas ao disposto nos §§ 1.º e 2.º, do artigo 2.º, do presente decreto-lei;
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III — os Secretários das respectivas Pastas responderão também pelas 
Unidades Orçamentárias que possuírem apenas uma Unidade de Despesa.

Artigo 12 — Aos Secretários de Estado, em relação aos Sistemas de Ad-
ministração Financeira e Orçamentária, compete:

I — baixar normas, no âmbito das respectivas Pastas, relativas à Adminis-
tração Financeira e Orçamentária atendendo a orientação emendada dos Órgãos Centrais;

II — aprovar as propostas orçamentárias elaboradas pelas Unidades Or-
çamentárias;

III — submeter à aprovação da autoridade competente a proposta orça-
mentária da respectiva Pasta;

IV — autorizar, mediante resolução, a distribuição de recursos orçamen-
tários para as Unidades de Despesa.

Artigo 13 — Aos Dirigentes responsáveis pelas Unidades Orçamentárias, 
compete:

I — submeter à aprovação da autoridade a que estiverem subordinados 
ou vinculados a proposta orçamentária da respectiva Unidade Orçamentária:

II — aprovar as propostas orçamentárias elaboradas pelas Unidades de 
Despesa;

III — propor, à autoridade a que estiverem subordinados ou vinculados, 
a distribuição das dotações orçamentárias pelas Unidades de Despesa;

IV — baixar normas, no âmbito das respectivas Unidades Orçamentárias, 
relativas à Administração Financeira, atendendo à orientação emanada dos Órgãos Centrais;

V — manter contato com os Órgãos Centrais de Administração Financei-
ra e Orçamentária, integrados na Secretaria da Fazenda;

VI — exercer as atividades previstas no artigo 14, quando forem respon-
sáveis por Unidade de Despesa.

Artigo 14 — Aos Dirigentes responsáveis pelas Unidades de Despesa 
compete:

I — autorizar despesas, dentro dos limites impostos pelas dotações li-
beradas, para as respectivas Unidades de Despesa, bem como firmar contrato quando for 
o caso;

II — assinar notas de empenho e subempenho;
III — autorizar pagamentos de conformidade com a programação finan-

ceira;
IV — autorizar adiantamentos e aprovar a respectiva prestação de con-

tas;
V — submeter a proposta orçamentária à aprovação do Dirigente da 

Unidade orçamentária;
VI — autorizar liberação, restituição ou substituição de caução em geral 

e de fiança, quando dadas em garantia da execução de contrato;
VII — assinar cheques, ordens de pagamento e de transferência de fun-

dos em conjunto com o responsável pela unidade administrativa, a qual tenha por incum-
bência, as atribuições definidas no item II, do artigo 10, do presente decreto-lei.
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Artigo 15 — Aos Diretores das Divisões de Administração, Divisões de 
Fianças, Serviços de Administração e Serviços de Finanças, compete:

I — autorizar pagamentos, de conformidade com a programação finan-
ceira;

II — aprovar a prestação de contas referente a adiantamentos;
III — assinar cheques, ordens de pagamentos e de transferência de fun-

dos e outros tipos de documentos adotados para a realização de pagamentos, em conjunto 
com o Chefe da Seção ou Encarregado do Setor, aos quais tenham por incumbência, as 
atribuições definidas no item II, do artigo 10, do presente decreto-lei.

Artigo 16 — Na Unidade de Despesa, as competências, quando forem 
coincidentes, serão exercidas, de preferência, pelos dirigentes de menor nível hierárquico.

Artigo 17 — Aos Chefes de Seção e Encarregados de Setor que tem 
por incumbência as atribuições definidas no item II, do artigo 10, do presente decreto-lei, 
compete:

I — assinar cheques, ordens de pagamento e de transferência de fundos 
e outros tipos de documentos adotados para realização de pagamentos em conjunto com 
um dos Dirigentes mencionados no artigo 15, ou com o Dirigente da Unidade de Despesa;

II — assinar notas de empenho e subempenho.

Artigo 18 — Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogado o Decreto nº 50.851, de 18 de novembro de 1968.

Palácio dos Bandeirantes, 28 de abril de 1970.

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ

Publicado na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 28 de abril de 1970.
_____________________

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Artigo 1º — Os decretos que estruturaram os Sistemas de Administração 
Financeira e Orçamentária das Secretarias de Estado permanecerão em vigor, observadas as 
disposições do presente decreto-lei.

Palácio dos Bandeirantes, 28 de abril de 1970.

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ
_____________________
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(1) LEI Nº 10.403, DE 6 DE JULHO DE 1971
Reorganiza o Conselho Estadual de Educação

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

guinte lei:
Artigo 1º - O Conselho Estadual de Educação (CEE), criado pelo artigo 1º 

da Lei nº 7.940, de 7 de junho de 1963, de conformidade com o previsto na Lei federal nº 
4.024 de 20 de dezembro de 1961, é órgão normativo, deliberativo e consultivo do Sistema 
de Ensino do Estado de São Paulo, vinculado, tecnicamente, ao Gabinete do Secretário da 
Educação.

Parágrafo único – O Conselho integra-se no sistema orçamentário da Se-
cretaria da Educação como unidade orçamentária e unidade de despesa.

Artigo 2º - Além de outras atribuições conferidas por lei, compete ao 
Conselho:

I – formular os objetivos e traçar normas para a organização do Sistema 
de Ensino do Estado de São Paulo;

II – elaborar e manter atualizado o Plano Estadual de Educação, com 
aprovação do Governador;

III – fixar critérios para o emprego de recursos destinados à Educação, 
proveniente do Estado, da União, dos Municípios ou de outra fonte, assegurando-lhes 
aplicação harmônica e bem assim pronunciar-se sobre convênios de ação interadminis-
trativa;

“IV – fixar normas para a concessão de auxílio do Estado a entidades sem 
fins lucrativos mantenedoras de escolas, visando assegurar o ensino gratuito aos menores, 
dos sete aos catorze anos, portadores de deficiência, doença ou desvio da normalidade.”

V – fixar critérios para a concessão de bolsas de estudo no ensino ul-
terior ao do primeiro grau bem como para a fixação do respectivo valor e forma de sua 
restituição;

VI – pronunciar-se sobre a instituição de fundações ou associações de 
fins escolares, cuja manutenção seja total ou parcialmente feita pelo Poder Público estadu-
al, e aprovar-lhes os respectivos estatutos;

VII – fixar normas para a instalação e funcionamento de estabelecimen-
tos de ensino do primeiro e segundo graus mantidos pelo Estado, e aprovar os respectivos 
regimentos e suas alterações;

VIII – fixar normas para a instalação, autorização de funcionamento e 
reconhecimento e estabelecimentos de ensino do primeiro e segundo graus, municipais ou 
privados, bem como para a aprovação dos respectivos regimentos e suas alterações;

IX – fixar normas para a fiscalização dos estabelecimentos referidos no 
inciso anterior, dispondo inclusive sobre casos de cassação de funcionamento ou de reco-
nhecimento;

X – autorizar a instalação e o funcionamento de universidades estadu-
ais e municipais ou mantidas por fundações ou associações instituídas pelo Poder Público 
estadual ou municipal; aprovar-lhes os estatutos e regimentos gerais e suas alterações; re-

(*) Com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.238, de 12.3.99.

(*)
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conhecê-las e aos novos cursos que venham a ser por elas criados na forma dos respectivos 
estatutos ou regimentos gerais;

XI – autorizar a instalação e o funcionamento dos estabelecimentos iso-
lados de ensino superior estaduais e municipais, ou mantidos por fundações ou associações 
instituídas pelo Poder Público estadual ou municipal, assim como de seus novos cursos; 
aprovar-lhes os regimentos e suas alterações; e reconhecê-los;

XII – fiscalizar, inclusive através da apreciação dos relatórios anuais, os 
estabelecimentos isolados de ensino superior, de que trata o inciso XI, facultada a delega-
ção, total ou parcial de competência à Secretaria da Educação, que a exercerá de acordo 
com normas fixadas pelo Conselho;

XIII – proceder na forma do artigo 49 da Lei federal nº 5.540, de 28 de 
novembro de 1968, à verificação periódica das universidades e estabelecimentos isolados 
de ensino superior referidos nos incisos X e XI deste artigo, para os fins previstos no artigo 
48 da mesma lei;

XIV – exercer o controle dos resultados obtidos pelos estabelecimentos 
isolados de ensino superior, mantidos pelo Estado, ou por fundações ou associações pelo 
mesmo instituídas, quanto ao atendimento das suas finalidades e objetivos institucionais, 
assim como proceder à análise do seu custo e produtividade, facultada a declaração, total 
ou parcial, de competência à Secretaria da Educação, que a exercerá, de acordo com normas 
fixadas pelo Conselho;

XV – pronunciar-se sobre a incorporação, ao Estado, de escolas de qual-
quer grau e, bem assim, sobre a transferência de estabelecimento de ensino superior de um 
para outro mantenedor, quando o patrimônio houver sido constituído no todo ou em parte, 
por contribuições do Estado, do Município ou da União;

XVI – aprovar a reunião dos estabelecimentos isolados de ensino su-
perior referidos no inciso XI deste artigo em federações de escolas, ou sua incorporação à 
universidade;

XVII – fixar as condições para a admissão, a qualquer título, em cargos e 
funções do magistério estadual do primeiro e segundo graus, assim como as condições de 
provimento, carreira e regimes de trabalho dos docentes dos estabelecimentos isolados de 
ensino superior estadual ou municipal;

XVIII – fixar normas para a admissão nas funções de docentes dos esta-
belecimentos isolados de ensino superior, mantidos pelo Estado, fundações ou associações 
por ele instituídas e aprovar em cada caso, a admissão;

XIX – fixar normas para a admissão nas funções de docente dos estabeleci-
mentos isolados de ensino superior, mantidos pelos Municípios ou fundações ou associações 
instituídas pelo Poder Público municipal, e aprovar, em cada caso, as indicações feitas;

XX – fixar critérios para a avaliação de títulos de candidatos aos concur-
sos para o provimento efetivo de qualquer cargo de carreira docente nos estabelecimentos 
isolados de ensino superior, mantidos pelo Estado, e aprovar a constituição das respectivas 
bancas examinadoras;

XXI – fixar normas e decidir sobre a cassação de autorização de fun-
cionamento ou de reconhecimento de qualquer curso ou escola vinculados ao Sistema de 
Ensino do Estado de São Paulo, respeitado o que dispõe o § 2º do artigo 2º do Decreto-lei 
federal nº 464, de 11 de fevereiro de 1969;

XXII – promover correições em qualquer estabelecimento vinculado ao 
Sistema Estadual de Ensino e sugerir providências;
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XXIII – dispor sobre as adaptações necessárias à transferência de alunos 
de uma para outra escola ou curso, inclusive de estabelecimento de país estrangeiro, em 
relação ao ensino médio e aos estabelecimentos isolados de ensino superior referidos no 
inciso XI deste artigo;

XXIV – fixar normas sobre os cursos de aprendizagem de que trata o 
artigo 51 da Lei federal nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação alterada pelo 
Decreto-lei federal nº 937, de 13 de outubro de 1969, e aprovar os relatórios anuais das 
entidades responsáveis pelos referidos cursos;

XXV – sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento do ensino;
XXVI – emitir parecer sobre assuntos ou questões de sua competência, 

que lhe sejam submetidos pelo Governo do Estado;
XXVII – julgar, em última instância, na forma da alínea “a” do artigo 50 da 

Lei federal nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, recursos por estrita argüição de ilegalida-
de das decisões finais das universidade e dos estabelecimentos isolados de ensino superior 
referidos nos incisos X e XI deste artigo;

XXVIII – exercer as demais atribuições que a legislação federal confere 
aos conselhos estaduais de educação, e, bem assim, no que couber, no âmbito estadual, as 
que são consignadas ao Conselho Federal de Educação em relação ao sistema de ensino da 
União;

XXIX – elaborar seu regimento, submetendo-o à aprovação do Gover-
nador.

Artigo 3º - A autorização para a instalação e o funcionamento, bem 
como o reconhecimento das universidades ou dos estabelecimentos isolados de ensino 
superior referidos nos incisos X e XI do artigo anterior serão tornados efetivos por ato do 
Poder Executivo Federal, na forma do disposto do artigo 47 da Lei federal nº 5.540, de 28 
de novembro de 1968, com a redação alterada pelo Decreto-lei federal nº 842, de 9 de 
setembro de 1967.

Artigo 4º - Aplicam-se às federações de escolas as normas a que estão 
sujeitos os estabelecimentos isolados de ensino superior referidos no inciso XI do artigo 2º 
desta lei.

Artigo 5º - O Conselho Estadual de Educação será constituído por vinte 
e quatro membros nomeados pelo Governador escolhidos entre pessoas de notório saber e 
experiência em matéria de educação, observada a devida representação dos diversos graus 
de ensino e a participação de representantes do ensino público e privado.

§ 1º - O mandato dos conselheiros será de três anos, permitida a recon-
dução.

§ 2º - Anualmente, cessará o mandato de um terço dos membros do 
Conselho;

§ 3º - A função de conselheiro é considerada de relevante interesse pú-
blico tendo o seu exercício prioridade sobre o de qualquer outras.

§ 4º - O mandato de qualquer conselheiro será considerado extinto no 
caso de renúncia expressa ou tácita, configurando-se esta última pela ausência por mais de 
sessenta dias consecutivos, sem pedido de licença, ou pelo não comparecimento à metade 
das sessões plenárias ou das câmaras realizadas no decurso de um ano.
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§ 5º - A licença por mais de seis meses ou por tempo indeterminado, 
salvo por motivo de saúde, dependerá de aprovação do Governador, após manifestação do 
Conselho.

§ 6º - No caso de vaga, o Governador nomeará novo conselheiro para 
completar o mandato.

§ 7º - O conselheiro terá direito a gratificação por sessão plenária e de 
Câmara ou comissões permanentes, nos termos da legislação em vigor, fazendo jus a diárias 
e transporte quando residir fora da Capital ou no exercício de representação do Conselho 
fora de sua sede.

Artigo 6º - Os conselheiros serão substituídos por suplentes nos casos de 
licença por tempo superior a trinta dias.

§ 1º - Para efeito do disposto neste artigo, o Governador nomeará cinco 
suplentes, sendo três do ensino público, pelo menos, entre pessoas que satisfaçam os mes-
mos requisitos exigidos para a escolha dos conselheiros.

§ 2º - A nomeação dos suplentes será válida por dois anos, permitida a 
recondução.

§ 3º - A convocação dos suplentes obedecerá ao critério do rodízio.

Artigo 7º - O Secretário da Educação pessoalmente, ou por representan-
te que designar, terá acesso às sessões plenárias do Conselho, participando dos trabalhos, 
sem direito de voto.

Artigo 8º - O Secretário da Educação poderá submeter ao Conselho pro-
jetos de deliberações sobre qualquer matéria da competência desse órgão, os quais, se 
assim for solicitado, deverão ser votados no prazo de quarenta dias, contados da data da 
sua entrada no Conselho.

Parágrafo único – Esgotado o prazo, sem deliberação, serão os projetos 
considerados aprovados, devendo o Presidente do Conselho providenciar a publicação das 
deliberações no prazo dos dez dias seguintes.

Artigo 9º - Dependem de homologação do Secretário da Educação, res-
salvadas as pertinentes à sua economia interna, e as conferidas por lei ao Governador e ao 
Presidente da República as deliberações do Conselho, de conteúdo normativo e de caráter 
geral, especificamente as que versarem matéria indicada nos incisos I a V, VII a XI a XVII, 
XVIII, XIX, XXI, XXIII e XXIV.

§ 1º - Os Secretários da Educação deverá homologar ou votar as deli-
berações, no todo ou em parte, ,no prazo de trinta dias contados da data em que derem 
entrada em seu Gabinete.

§ 2º - Decorrido o prazo a que se refere o parágrafo anterior, sem comu-
nicação ao Conselho de veto do Secretário da Educação, considerar-se-ão homologados as 
deliberações que entrarão em vigor, mediante portaria do Presidente do Conselho, expedi-
da dentro dos dez dias seguintes.

§ 3º - O Secretário da Educação comunicará ao Presidente do Conselho, 
dentro do prazo a que se refere o § 1º, os motivos do veto, cabendo ao  Conselho acolhê-lo 
ou não, por maioria absoluta de seus membros no prazo de trinta dias contados da data do 
recebimento da comunicação.

§ 4º - Esgotado o prazo, o silêncio do Conselho importará em acolhimen-
to do veto.
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Artigo 10 – Para os fins do disposto nos artigos 8º e 9º parágrafos, não 
serão contados os dias compreendidos nos períodos regimentais de recesso do Conselho.

Artigo 11 – O Conselho terá um Presidente e um Vice-Presidente, esco-
lhidos dentre seus membros, por maioria absoluta, em escrutínio secreto, com mandato de 
um ano, permitida uma recondução imediata.

Parágrafo único – O Presidente do Conselho fará jus à gratificação de 
representação que for fixada pelo Governador.

Artigo 12 – O Conselho dividido em Câmaras do Ensino dos Primeiro, 
Segundo e Terceiros Graus cada qual com um mínimo de sete membros, reunir-se-á em 
sessão plenária para deliberar sobre assuntos gerais e sobre matéria de sua competência; e 
em Câmaras e comissões para estudo de assuntos de sua especialidade e outros atributos 
pelo regimento.

Parágrafo único – Por deliberação da maioria absoluta, em sessão plená-
ria, poderá ser delegada competência a qualquer das Câmaras para deliberar sobre matéria 
a respeito da qual tenha o Conselho firmado entendimento pacífico.

Artigo 13 – Os serviços administrativos e técnicos do Conselho distribuir-
-se-ão pela Secretaria Geral e pela Assessoria Técnica.

Parágrafo único – Compete à Secretaria Geral organizar e manter todos 
os serviços administrativos do Conselho, e à Assessoria Técnica, prestar assistência técnica 
ao Conselho, na forma do regimento.

Artigo 14 – Serão criados no Quadro da Secretaria da Educação, os car-
gos destinados ao Conselho os quais ficarão neste privativamente lotados.

Artigo 15 – Poderão também servir na Secretaria Geral ou na Assessoria 
Técnica:

I – Servidores públicos colocados à disposição do Conselho, por soli-
citação do seu Presidente após deliberação tomada em sessão plenária, por maioria de 
votos;

II – pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a execução de serviços 
técnicos eventuais, ou para integrarem comissões de especialistas, sem vínculo empregatí-
cio, após pronunciamento do Conselho, por maioria de votos, em sessão plenária.

Artigo 16 – Esta lei e suas disposições transitórias entrarão em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente as Leis nº 
9.865, de 9 de outubro de 1967, nº 10.096, de 3 de maio de 1968 e o Decreto-lei nº 196, de 
23 de fevereiro de 1970.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Artigo 1º - Consideram-se cumpridos, em 31 de julho de 1971 e em 31 
de julho de 1972 os atuais mandatos que, nessas datas, tenham tido duração igual ou supe-
rior à fixada no § 1º do artigo 5º desta lei.

Parágrafo único – Aplica-se o disposto neste artigo aos conselheiros no-
meados para completar mandato.
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Artigo 2º - Para o fim de adaptar a composição do Conselho ao disposto 
nesta lei os conselheiros que forem nomeados para as vagas que ocorrerem a 31 de julho 
de 1971 terão um mandato de um ano, oito o mandato de dois anos e oito o mandato de 
três anos.

Palácio dos Bandeirantes, 6 de julho de 1971.

LAUDO NATEL
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 6 de julho de 1971.

_____
NOTA:
O inciso IV do art. 2º está com a redação dada pela Lei nº 10.238, de 12.3.99.

__________________

(2) LEI Nº 906, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1975
Autoriza o Poder Executivo a constituir sociedade por ações denominada  
Companhia de Construções Escolares do Estado de São Paulo - CONESP,  

institui o Fundo de Desenvolvimento da Educação em São Paulo - FUNDESP  
e dá providências correlatas

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

guinte lei:
..................................................................................................................

Artigo 15 – Fica instituído o Fundo de Desenvolvimento da Educação 
em São Paulo – FUNDESP, com o objetivo de atender aos encargos resultantes do desen-
volvimento das atividades necessárias ao adequado suprimento de recursos destinados à 
educação, no Estado, a saber:

I – especificamente, planejamento, projeto, construção, reforma, am-
pliação, manutenção e conservação dos prédios de ensino público, bem como seu mobiliá-
rio e equipamento;

II – extensivamente:
a) a melhoria das condições sócio-econômicas e escolares dos alunos 

carentes, mediante o fornecimento da merenda escolar, livros didáticos e material escolar, 
bem assim o desenvolvimento de estudos, projetos e atividades destinados à obtenção des-
sa mesma melhoria;

b) contratação dos serviços de terceiros para a realização de exames mé-
dicos, particularmente de exames biométricos;

c) transporte de alunos;
d) subvenção a escolas sem fins lucrativos que proporcionem ensino 

gratuito em parte ou na sua totalidade e despesas decorrentes de convênios com a Funda-
ção para o Livro Escolar;

(*) Com as alterações introduzidas pelas Leis nºs 1.388/77 e 4.021/84.

(*)
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e) treinamento de recursos humanos, projetos de melhoria do processo 
ensino - aprendizagem e despesas decorrentes, resultantes de convênios com o Ministério 
da Educação; e

f) destinação de recursos à CONESP para pagamento de desapropria-
ções.

g) subvenção às Prefeituras Municipais para atender a prestação de ser-
viços de fornecimento da merenda escolar nos períodos diurno e noturno, nas condições a 
serem estabelecidas pelo Executivo Estadual, respeitada a legislação federal vigente e de-
mais disposições atinentes à matéria. 

§ 1º – Para o desenvolvimento dos estudos, projetos e atividades referi-
dos na alínea «a» do inciso II a Secretaria da Educação firmará contratos ou convênios com 
instituições reconhecidamente especializadas, sem fins lucrativos.

§ 2º – O FUNDESP fica vinculado à unidade de despesa do Gabinete do 
Secretário da Educação.»

Artigo 16 - Constituirão receita do Fundo:
I - dotação anual do Governo do Estado consignada no orçamento e cré-

ditos adicionais que lhe sejam destinados:
II - quotas destinadas à aplicação no Estado dos recursos provenientes 

de arrecadação do salário - educação;
III - auxílios, subvenções, contribuições, transferências e participação 

em convênios;
IV - doações de pessoas físicas e jurídicas públicas e privadas, nacionais, 

estrangeiras e internacionais;
V - produto de suas operações de crédito, juros de depósitos bancários 

e outros;
VI - rendimentos, acréscimos, juros e correção monetária provenientes 

de aplicação de seus recursos;
VII - outras receitas.
§ 1º - Os recursos provenientes da arrecadação do salário - educação 

poderão, até o limite de 30% (trinta por cento) do respectivo montante, ser utilizados para 
o pagamento de despesas classificadas no elemento econômico correspondente a pessoal 
e suas repercussões, com os servidores integrantes dos Quadros do Magistério (QM), do 
Apoio Escolar (QAE) e da Secretaria da Educação (QSE).

§ 2º - Os recursos referidos no parágrafo anterior representarão, sem-
pre, um acréscimo real na remuneração dos servidores mencionados.

§ 3º - O disposto no § 1º vigorará até 27 de dezembro de 1997.

Artigo 17 - Para orientar e aprovar a captação e a aplicação dos recursos 
do FUNDESP, de conformidade com a política do Governo do Estado no setor de construções 
escolares e atividades afins, fica constituído na Secretaria da Educação um Conselho de 
Orientação, presidido pelo titular desta Pasta.

Artigo 18 - O Poder Executivo disciplinará em regulamento as atividades 
do FUNDESP e a composição, atribuições e funcionamento do Conselho de Orientação a que 
se refere o artigo anterior.
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Artigo 19 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes 18 de Dezembro de 1975.

PAULO EGYDIO MARTINS

Publicação na Assessoria Técnico - Legislativa aos 18 de dezembro de 
1975.

Nelson Petersen da Costa, Diretor Administrativo - Substituto 

______
NOTAS:
O art. 15 está com a redação dada pelas Leis nºs 1.388/77 e 4.021/84.
Os §§ 1º, 2º e 3º do art. 16 estão com a redação dada pela Lei nº 9.334/95

____________________

(3) LEI Nº 10.294, DE 20 DE ABRIL DE 1999
Dispõe sobre proteção e defesa do usuário do serviço público do Estado  

de São Paulo e dá outras providências

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

guinte lei:

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

Artigo 1º - Esta lei estabelece normas básicas de proteção e defesa do 
usuário dos serviços públicos prestados pelo Estado de São Paulo.

§ 1º - As normas desta lei visam à tutela dos direitos do usuário e apli-
cam - se aos serviços públicos prestados:

a) pela Administração Pública direta, indireta e fundacional;
b) pelos órgãos do Ministério Público, quando no desempenho de fun-

ção administrativa;
c) por particular, mediante concessão, permissão, autorização ou qual-

quer outra forma de delegação por ato administrativo, contrato ou convênio.
§ 2º - Esta lei se aplica aos particulares somente no que concerne ao 

serviço público delegado.

Artigo 2º - Periodicamente o Poder Executivo publicará e divulgará qua-
dro geral dos serviços públicos prestados pelo Estado de São Paulo, especificando os órgãos 
ou entidades responsáveis por sua realização.

Parágrafo único - A periodicidade será, no mínimo, anual.

(*) Com as alterações introduzidas pela Lei nº 12.806/08. 

(*)
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CAPÍTULO II
Dos Direitos dos Usuários
Seção I
Dos Direitos Básicos

Artigo 3º - São direitos básicos do usuário:
I - a informação;
II - a qualidade na prestação do serviço;
III - o controle adequado do serviço público.
Parágrafo único - Vetado.

Seção II
Do Direito à Informação

Artigo 4º - O usuário tem o direito de obter informações precisas sobre:
I - o horário de funcionamento das unidades administrativas;
II - o tipo de atividade exercida em cada órgão, sua localização exata e a 

indicação do responsável pelo atendimento ao público;
III - os procedimentos para acesso a exames, formulários e outros dados 

necessários à prestação do serviço;
IV - a autoridade ou o órgão encarregado de receber queixas, reclama-

ções ou sugestões;
V - a tramitação dos processos administrativos em que figure como in-

teressado;
VI - as decisões proferidas e respectiva motivação, inclusive opiniões di-

vergentes, constantes de processo administrativo em que figure como interessado.
§ 1º - O direito à informação será sempre assegurado, salvo nas hipóte-

ses de sigilo previstas na Constituição Federal.
§ 2º - A notificação, a intimação ou o aviso relativos à decisão adminis-

trativa, que devam ser formalizados por meio de publicação no órgão oficial, somente serão 
feitos a partir do dia em que o respectivo processo estiver disponível para vista do interes-
sado, na repartição competente.

Artigo 5º - Para assegurar o direito à informação previsto no artigo 4º, o 
prestador de serviço público deve oferecer aos usuários acesso a:

I - atendimento pessoal, por telefone ou outra via eletrônica;
II - informação computadorizada, sempre que possível;
III - banco de dados referentes à estrutura dos prestadores de serviço;
IV - informações demográficas e econômicas acaso existentes, inclusive 

mediante divulgação pelas redes públicas de comunicação;
V - programa de informações, integrante do Sistema Estadual de Defesa 

do Usuário de Serviços Públicos - SEDUSP, a que se refere o artigo 28;
VI - minutas de contratos - padrão redigidas em termos claros, com ca-

racteres ostensivos e legíveis, de fácil compreensão;
VII - sistemas de comunicação visual adequados, com a utilização de car-

tazes, indicativos, roteiros, folhetos explicativos, crachás, além de outros;
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VIII - informações relativas à composição das taxas e tarifas cobradas 
pela prestação de serviços públicos, recebendo o usuário, em tempo hábil, cobrança por 
meio de documento contendo os dados necessários à exata compreensão da extensão do 
serviço prestado;

IX - banco de dados, de interesse público, contendo informações quanto 
a gastos, licitações e contratações, de modo a permitir acompanhamento e maior controle 
da utilização dos recursos públicos por parte do contribuinte.

Seção III
Do Direito à Qualidade do Serviço

Artigo 6º - O usuário faz jus à prestação de serviços públicos de boa 
qualidade.

Artigo 7º - O direito à qualidade do serviço exige dos agentes públicos e 
prestadores de serviço público:

I - urbanidade e respeito no atendimento aos usuários do serviço;
II - atendimento por ordem de chegada, assegurada prioridade a idosos, 

grávidas, doentes e deficientes físicos;
III - igualdade de tratamento, vedado qualquer tipo de discriminação;
IV - racionalização na prestação de serviços;
V - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exigências, 

obrigações, restrições e sanções não previstas em lei;
VI - cumprimento de prazos e normas procedimentais;
VII - fixação e observância de horário e normas compatíveis com o bom 

atendimento do usuário;
VIII - adoção de medidas de proteção à saúde ou segurança dos usuá-

rios;
IX - autenticação de documentos pelo próprio agente público, à vista dos 

originais apresentados pelo usuário, vedada a exigência de reconhecimento de firma, salvo 
em caso de dúvida de autenticidade;

X - manutenção de instalações limpas, sinalizadas, acessíveis e adequa-
das ao serviço ou atendimento;

XI - observância dos Códigos de Ética aplicáveis às várias categorias de 
agentes públicos.

Parágrafo único - O planejamento e o desenvolvimento de programas de 
capacitação gerencial e tecnológica, na área de recursos humanos, aliados à utilização de 
equipamentos modernos, são indispensáveis à boa qualidade do serviço público.

Seção IV
Do Direito ao Controle Adequado do Serviço

Artigo 8º - O usuário tem direito ao controle adequado do serviço.
§ 1º - Para assegurar o direito a que se refere este artigo, serão insti-

tuídas em todos os órgãos e entidades prestadores de serviços públicos no Estado de São 
Paulo:

a) Ouvidorias;
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b) Comissões de Ética.
§ 2º - Serão incluídas nos contratos ou atos, que tenham por objeto a 

delegação, a qualquer título, dos serviços públicos a que se refere esta lei, cláusulas ou con-
dições específicas que assegurem a aplicação do disposto no § 1º deste artigo.

(4) § 3º - Os prestadores dos serviços públicos a que se referem os §§ 1º, 
2º e 3º do artigo 1º desta lei, afixarão em local de ampla visualização, em todas as instala-
ções e estabelecimentos de acesso permitido aos usuários, comunicação visual adequada 
com a utilização de placas facilmente legíveis sobre números de telefones, outras vias ele-
trônicas e endereços das respectivas ouvidorias. 

Artigo 9º - Compete à Ouvidoria avaliar a procedência de sugestões, re-
clamações e denúncias e encaminhá-las às autoridades competentes, inclusive à Comissão 
de Ética, visando à:

I - melhoria dos serviços públicos;
II - correção de erros, omissões, desvios ou abusos na prestação dos 

serviços públicos;
III - apuração de atos de improbidade e de ilícitos administrativos;
IV - prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis com 

os princípios estabelecidos nesta lei;
V - proteção dos direitos dos usuários;
VI - garantia da qualidade dos serviços prestados.
Parágrafo único - As Ouvidorias apresentarão à autoridade superior, que 

encaminhará ao Governador, relatório semestral de suas atividades, acompanhado de su-
gestões para o aprimoramento do serviço público.

Artigo 10 - Cabe às Comissões de Ética conhecer das consultas, denún-
cias e representações formuladas contra o servidor público, por infringência a princípio ou 
norma ético - profissional, adotando as providências cabíveis.

CAPÍTULO III
Do Processo Administrativo
Seção I
Disposições Gerais

Artigo 11 - Os prestadores de serviços públicos responderão pelos danos 
que seus agentes, nesta qualidade, causarem ao usuário, a terceiros e, quando for o caso, 
ao Poder Público, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo 
ou culpa.

Artigo 12 - O processo administrativo para apuração de ato ofensivo às 
normas desta lei compreende três fases: instauração, instrução e decisão.

Artigo 13 - Os procedimentos administrativos advindos da presente lei 
serão impulsionados e instruídos de ofício e observarão os princípios da igualdade, do de-

(*)  Em vez de §§ 1º, 2º e 3º do artigo 1º, não seriam alíneas “a”, “b” e “c” do § 1º do artigo 1º? O 
artigo 1º referido tem apenas dois parágrafos.

(*)
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vido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da celeridade, da economia, da pro-
porcionalidade dos meios aos fins, da razoabilidade e da boa - fé.

Artigo 14 - Todos os atos administrativos do processo terão forma es-
crita, com registro em banco de dados próprio, indicando a data e o local de sua emissão e 
contendo a assinatura do agente público responsável.

Artigo 15 - Serão observados os seguintes prazos no processo adminis-
trativo, quando outros não forem estabelecidos em lei:

I - 2 (dois) dias, para autuação, juntada aos autos de quaisquer elemen-
tos e outras providências de simples expediente;

II - 4 (quatro) dias, para efetivação de notificação ou intimação pessoal;
III - 5 (cinco) dias, para elaboração de informe sem caráter técnico;
IV - 15 (quinze) dias, para elaboração de pareceres, perícias e informes 

técnicos, prorrogáveis por mais 10 (dez) dias a critério da autoridade superior, mediante 
pedido fundamentado;

V - 5 (cinco) dias, para decisões no curso do processo;
VI - 15 (quinze) dias, a contar do término da instrução, para decisão final;
VII - 10 (dez) dias, para manifestações em geral do usuário ou providên-

cias a seu cargo.

Seção II
Da Instauração

Artigo 16 - O processo administrativo será instaurado de ofício ou me-
diante representação de qualquer usuário de serviço público, bem como dos órgãos ou en-
tidades de defesa do consumidor.

Artigo 17 - A instauração do processo por iniciativa da Administração 
far - se -á por ato devidamente fundamentado.

Artigo 18 - O requerimento será dirigido à Ouvidoria do órgão ou entida-
de responsável pela infração, devendo conter:

I - a identificação do denunciante ou de quem o represente;
II - o domicílio do denunciante ou local para recebimento de comunicações;
III - informações sobre o fato e sua autoria;
IV - indicação das provas de que tenha conhecimento;
V - data e assinatura do denunciante.
§ 1º - O requerimento verbal deverá ser reduzido a termo.
§ 2º - Os prestadores de serviço deverão colocar à disposição do usuá-

rio formulários simplificados e de fácil compreensão para a apresentação do requerimento 
previsto no “caput” deste artigo, contendo reclamações e sugestões, ficando facultado ao 
usuário a sua utilização.

Artigo 19 - Em nenhuma hipótese será recusado o protocolo de petição, 
reclamação ou representação formuladas nos termos desta lei, sob pena de responsabili-
dade do agente.
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Artigo 20 - Será rejeitada, por decisão fundamentada, a representação 
manifestamente improcedente.

§ 1º - Da rejeição caberá recurso no prazo de 10 (dez) dias a contar da 
intimação do denunciante ou seu representante.

§ 2º - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da 
que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir devi-
damente informado.

Artigo 21 - Durante a tramitação do processo é assegurado ao interessado:
I - fazer - se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obri-

gatória a representação, por força de lei;
II - ter vista dos autos e obter cópia dos documentos nele contidos;
III - ter ciência da tramitação do processo e das decisões nele proferidas, 

inclusive da respectiva motivação e das opiniões divergentes;
IV - formular alegações e apresentar documentos, que, juntados aos au-

tos, serão apreciados pelo órgão responsável pela apuração dos fatos.

Seção III
Da Instrução

Artigo 22 - Para a instrução do processo, a Administração atuará de ofí-
cio, sem prejuízo do direito dos interessados de juntar documentos, requerer diligências e 
perícias.

Parágrafo único - Os atos de instrução que exijam a atuação do interes-
sado devem realizar - se do modo menos oneroso para este.

Artigo 23 - Serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, admitin-
do - se toda e qualquer forma de prova, salvo as obtidas por meios ilícitos.

Artigo 24 - Ao interessado e ao seu procurador é assegurado o direito de 
retirar os autos da repartição ou unidade administrativa, mediante a assinatura de recibo, 
durante o prazo para manifestação, salvo na hipótese de prazo comum.

Artigo 25 - Quando for necessária a prestação de informações ou a apre-
sentação de provas pelos interessados ou terceiros, estes serão intimados para esse fim, 
com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, mencionando - se data, prazo, forma e 
condições de atendimento.

Parágrafo único - Quando a intimação for feita ao denunciante para 
fornecimento de informações ou de documentos necessários à apreciação e apuração da 
denúncia, o não atendimento implicará no arquivamento do processo, se de outro modo o 
órgão responsável pelo processo não puder obter os dados solicitados.

Artigo 26 - Concluída a instrução, os interessados terão o prazo de 10 
(dez) dias para manifestação pessoal ou por meio de advogado.
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Seção IV
Da Decisão

Artigo 27 - O órgão responsável pela apuração de infração às normas 
desta lei deverá proferir a decisão que, conforme o caso, poderá determinar:

I - o arquivamento dos autos;
II - o encaminhamento dos autos aos órgãos competentes para apurar 

os ilícitos administrativo, civil e criminal, se for o caso;
III - a elaboração de sugestões para melhoria dos serviços públicos, cor-

reções de erros, omissões, desvios ou abusos na prestação dos serviços, prevenção e corre-
ção de atos e procedimentos incompatíveis com as normas desta lei, bem como proteção 
dos direitos dos usuários.

CAPÍTULO IV
Das Sanções

Artigo 28 - A infração às normas desta lei sujeitará o servidor público 
às sanções previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo e 
nos regulamentos das entidades da Administração indireta e fundacional, sem prejuízo de 
outras de natureza administrativa, civil ou penal.

Parágrafo único - Para as entidades particulares delegatárias de serviço 
público, a qualquer título, as sanções aplicáveis são as previstas nos respectivos atos de 
delegação, com base na legislação vigente.

CAPÍTULO V
 Do Sistema Estadual de Defesa do Usuário de Serviços Públicos - SE-
DUSP

Artigo 29 - Fica instituído o Sistema Estadual de Defesa do Usuário de 
Serviços Públicos - SEDUSP, que terá por objetivo criar e assegurar:

I - canal de comunicação direto entre os prestadores de serviços e os 
usuários, a fim de aferir o grau de satisfação destes últimos e estimular a apresentação de 
sugestões;

II - programa integral de informação para assegurar ao usuário o acom-
panhamento e fiscalização do serviço público;

III - programa de qualidade adequado, que garanta os direitos do 
usuário;

IV - programa de educação do usuário, compreendendo a elaboração de 
manuais informativos dos seus direitos, dos procedimentos disponíveis para o seu exercício 
e dos órgãos e endereços para apresentação de queixas e sugestões;

V - programa de racionalização e melhoria dos serviços públicos;
VI - mecanismos alternativos e informais de solução de conflitos, inclu-

sive contemplando formas de liquidação de obrigações decorrentes de danos na prestação 
de serviços públicos;

VII - programa de incentivo à participação de associações e órgãos re-
presentativos de classes ou categorias profissionais para defesa dos associados;
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VIII - programa de treinamento e valorização dos agentes públicos;
IX - programa de avaliação dos serviços públicos prestados.
§ 1º - Os dados colhidos pelo canal de comunicações serão utilizados 

na realimentação do programa de informações, com o objetivo de tornar os serviços mais 
próximos da expectativa dos usuários.

§ 2º - O Sistema Estadual de Defesa do Usuário de Serviços Públicos 
- SEDUSP divulgará, anualmente, a lista de órgãos públicos contra os quais houve recla-
mações em relação à sua eficiência, indicando, a seguir, os resultados dos respectivos 
processos.

Artigo 30 - Integram o Sistema Estadual de Defesa do Usuário de Servi-
ços Públicos - SEDUSP:

I - as Ouvidorias;
II - as Comissões de Ética;
III - uma Comissão de Centralização das Informações dos Serviços Pú-

blicos do Estado de São Paulo, com representação dos usuários, que terá por finalidade 
sistematizar e controlar todas as informações relativas aos serviços especificados nesta lei, 
facilitando o acesso aos dados colhidos;

IV - os órgãos encarregados do desenvolvimento de programas de qua-
lidade do serviço público.

Parágrafo único - O Sistema Estadual de Defesa do Usuário de Serviços 
Públicos - SEDUSP atuará de forma integrada com entidades representativas da sociedade 
civil.

Artigo 31 - Esta lei e suas Disposições Transitórias entrarão em vigor na 
data de sua publicação.

CAPÍTULO VI
Das Disposições Transitórias

Artigo 1º - As Comissões de Ética e as Ouvidorias terão sua composição 
definida em atos regulamentadores a serem baixados,  em suas respectivas esferas adminis-
trativas, pelos chefes do Executivo e do Ministério Público, no prazo de 60 (sessenta) dias a 
contar da publicação desta lei.

Artigo 2º - Até que seja instituída a Comissão de Centralização das Infor-
mações dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo, suas atribuições serão exercidas pela 
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE, criada pela Lei nº 1.866, de 4 de 
dezembro de 1978.

Artigo 3º - A primeira publicação do quadro geral de serviços públicos 
prestados pelo Estado de São Paulo deverá ser feita no prazo de 90 (noventa) dias, contados 
da vigência desta lei.

Artigo 4º - A implantação do programa de avaliação do serviço público 
será imediata, devendo ser apresentado o primeiro relatório no prazo de 6 (seis) meses, 
contados da vigência desta lei.
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Palácio dos Bandeirantes, 20 de abril de 1999.
MÁRIO COVAS
Publicada na Assessoria Técnico - Legislativa aos 21 de abril de 1999.
_____
NOTA:
O § 3º do art. 8º foi acrescentado pela Lei nº 12.806/08.

__________________

(5) DECRETO Nº 7.714, DE 22 DE MARÇO DE 1976
Regulamenta o Fundo de Desenvolvimento da Educação em São Paulo - FUNDESP

PAULO EGYDIO MARTINS, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no 
uso de suas atribuições legais em cumprimento ao artigo 18 da Lei nº 906, de 18 de dezem-
bro de 1975,

Decreta:

SEÇÃO I
Das Disposições Preliminares

Artigo 1º - O Fundo de Desenvolvimento da Educação em São Paulo - 
FUNDESP, instituído pelo artigo 15 da Lei nº 906, de 18 de dezembro de 1975, com redação 
alterada pelo artigo 1.º da Lei nº 1.165, de 11 de novembro de 1976, com nova redação 
dada pela Lei nº 1.388, de 8 de setembro de 1977, tem o objetivo de atender aos encargos 
resultantes do desenvolvimento das atividades necessárias ao adequado suprimento de re-
cursos destinados a educação, no Estado  a saber:

I - especificamente, planejamento, projeto, construção, reforma, am-
pliação, manutenção e conservação dos prédios de ensino público, bem como seu mobiliá-
rio e equipamento.

II - extensivamente:
a) a melhoria das condições sócio-econômicas e escolares dos alunos 

carentes, mediante o fornecimento da merenda escolar, livros didáticos e material escolar, 
bem assim o desenvolvimento de estudos, projetos e atividades destinadas à obtenção des-
sa mesma melhoria;

b) contratação dos serviços de terceiros para realização de exames mé-
dicos, particularmente de exames biométricos;

c) transportes de alunos;
d) subvenção a escolas sem fins lucrativos que proporcionem ensino 

gratuito em parte ou na sua totalidade e despesas decorrentes de convênios com a Funda-
ção do Livro Escolar;

e) treinamento de recursos humanos, projetos de melhoria do processo 
ensino-aprendizagem e despesas decorrentes, resultantes de convênios com o Ministério 
da Educação; e

(*) Com as alterações introduzidas pelos Decretos nº 9.592/77; 10.848/77 e 57.141/11.

(*)
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f) destinação de recursos à CONESP para pagamento de desapropriações.
§ 1.º Para o desenvolvimento dos estudos, projetos e atividades referi-

das na alínea “a” do inciso II, a Secretaria da Educação firmará contratos ou convênios com 
instituições reconhecidamente especializadas, sem fins lucrativos”.

§ 2º - O FUNDESP vincula-se à unidade de despesa Gabinete do Secretá-
rio e a movimentação de seus recursos será processada pelo Centro de Programação e Exe-
cução Financeira das Unidades Centrais, do Departamento de Finanças, da Coordenadoria 
de Orçamento e Finanças, atendidas as diretrizes e autorizações do Conselho de Orientação.

SEÇÃO II
Da Receita do FUNDESP

Artigo 2º - Constituirão receita do Fundo de Desenvolvimento da Edu-
cação em São Paulo:

I - dotação anual do Governo do Estado consignada no orçamento e cré-
ditos adicional que lhe sejam destinados;

II - quotas destinadas à aplicação no Estado dos recursos provenientes 
de arrecadação do salário-educação:

III - auxílios, subvenções contribuições transferências e participação em 
convênios;

IV - doações de pessoas físicas e jurídicas, publicas e privadas, nacionais, 
estrangeiras e internacionais;

V - produto de suas operações de crédito, juros de depósitos bancários 
e outros;

Vi - rendimento, acréscimos, juros e correção monetária proveniente de 
aplicação de seus recursos;

Parágrafo único - Os recursos provenientes da arrecadação do salário-
-educação não poderão, em caso algum, ser utilizados no pagamento de despesas classi-
ficadas no elemento econômico correspondente a pessoal e suas eventuais repercussões.

Artigo 3º - A captação e a aplicação dos recursos do Fundo de Desenvol-
vimento da Educação em São Paulo serão orientadas e aprovadas pelo Conselho de Orienta-
ção, observada a política do Governador do Estado no sentido do atendimento às atividades 
relacionadas nos incisos I e II do artigo 1º e as diretrizes do Conselho de Planejamento 
Educacional.

SEÇÃO III
Do Conselho de Orientação

“Artigo 4º - O Conselho de Orientação é integrado pelos seguintes mem-
bros:

I - o Secretário da Educação, que é seu Presidente;
II - o responsável pela Subsecretaria de Articulação Regional;
III - o Coordenador da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Pro-

fessores;
IV - o Coordenador de Gestão da Educação Básica;
V - o Coordenador de Informação, Monitoramento e Avaliação Educa-

cional;
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VI - o Coordenador de Infraestrutura e Serviços Escolares;
VII - o Coordenador de Gestão de Recursos Humanos;
VIII - o Coordenador de Orçamento e Finanças;
IX - 1 (um) Assessor Técnico de Gabinete, designado pelo Secretário da 

Educação.
§ 1º - A Assessoria Técnica e de Planejamento prestará os serviços de 

apoio técnico ao Conselho, cabendo-lhe, inclusive, elaborar o planejamento da aplicação 
dos recursos do FUNDESP.

§ 2º - O Dirigente da Assessoria Técnica e de Planejamento participará 
das reuniões do Conselho, na qualidade de seu Secretário e para os fins do disposto no § 
1º deste artigo.

§ 3º - As funções de membro do Conselho não serão remuneradas, mas 
consideradas como serviço público relevante.”. (NR)

Artigo 5º - O Conselho de Orientação do FUNDESP reunir-se-á ordinaria-
mente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que convocado pelo seu Presidente.

§ 1º - As deliberações do Conselho de Orientação serão tomadas por 
maioria de votos dos seus membros cabendo ao Presidente o voto de desempate.

§ 2º - Além do voto de desempate que lhe é atribuído neste artigo, o 
Presidente do Conselho de Orientação poderá avocar, a sua decisão, sempre que o entenda 
necessário ou conveniente, qualquer matéria submetida à apreciação do colegiado.

Artigo 6º - O Conselho de Orientação tem a seguintes atribuições:
I - promover a elaboração dos planos de construções, reformas e am-

pliações de prédios escolares e aquisição do mobiliário e equipamento respectivos;
II - promover a elaboração de planos que proporcionem aos alunos ca-

rentes, melhores condições de freqüência à escola e de aproveitamento dos estudos;
III - promover a elaboração de planos que assegurem o maior número 

possível de oportunidades educacionais e concorram para a melhoria progressiva do ensino, 
o aperfeiçoamento e a assistência ao magistério, e aos serviços de educação;

IV - aprovar os programas e orçamentos de serviços e demais atividades 
encaminhados pela Companhia de Construções Escolares do Estado de São Paulo - CONESP 
e órgãos da Administração Centralizada;

V - orientar e acompanhar o desenvolvimento dos planos transmitidos 
a responsabilidades de execução da CONESP e dos órgãos da Administração Centralizada;

VI - apreciar e julgar os programas elaborados e em nível técnico, pela 
CONESP, com referência à manutenção e conservação de prédios escolares, mobiliário e 
equipamentos, bem como à constituição ou aquisição destes últimos, pela CONESP;

VII - analisar e aprovar as prestações de contas, balancetes e demais 
demonstrativos econômico-financeiros, prestadas pela CONESP  e pelos órgãos da adminis-
tração centralizada que utilizem recursos do FUNDESP;

VIII - controlar a execução dos programas de provisão de recursos físicos 
para a rede de ensino e das demais atividades desenvolvidas no sentido da melhoria do 
ensino e aperfeiçoamento dos serviços de educação;

IX - aprovar a aplicação de recursos em programas de assistência aos 
municípios e a entidades particulares, relacionados com a constituição, a manutenção e o 
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equipamento de prédios escolares e o fundamento de estabelecimentos de ensino, median-
te convênios com a CONESP, órgãos da Administração Centralizada, Prefeituras Municipais 
e entidades particulares;

X - intervir nos convênios de que trata o inciso anterior e, representado 
pelo seu Presidente, firmar os respectivos instrumentos.”

SEÇÃO IV
Das Disposições Finais

Artigo 7º - A CONESP atuará como entidade de apoio técnico ao Con-
selho de Orientação do FUNDESP, incumbindo-lhe as funções de elaboração e fiscalização 
de planos, programas e projetos, bem como a execução de obras e de todas as demais 
atividades técnicas relacionadas com a provisão de recursos físicos para o sistema estadual 
de ensino.

Artigo 8º - A remuneração dos serviços prestados pela CONESP que im-
pliquem, na movimentação dos recursos do FUNDESP será regida por normas fixadas em 
convênios celebrados entre a CONESP e o Estado de São Paulo, que nesses convênios será 
representado pelo Secretário da Educação.

Artigo 9º - Com a instalação do FUNDESP fica extinto o Fundo Estadual 
de Construções Escolares - FECE, como unidade administrativa, como fundo especial e como 
unidade de despesa, prevalecendo o processamento das despesas efetuadas e a arrecada-
ção das receitas até a vigência deste decreto.

Parágrafo único - A Secretaria de Economia e Planejamento providencia-
rá a transferência dos saldos das dotações orçamentárias.

Artigo 10 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 22 de março de 1976.

PAULO EGYDIO MARTINS

Publicado na Casa Civil, aos 22 de março de 1976.

Maria Angélica Galiazzi, Diretora da Divisão de Atos do Governador

______
NOTAS:
O caput e o § 1º do art. 1º estão com a redação dada Decreto nº 10.848/77. O § 
2º foi acrescentado pelo Decreto nº 57.141/11.
O § único do art. 2º foi acrescentado pelo Decreto nº 9.592/77.
Os artigos 3º e 6º estão com a redação dada Decreto nº 9.592/77.
O artigo 4º está com a redação dada pelo Decreto nº 57.141/11.

__________________
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(6) DECRETO Nº 9.543, DE 1º DE MARÇO DE 1977
Reestrutura o sistema da Administração dos Transportes Internos Motorizados da  

Administração Pública Estadual

PAULO EGYDIO MARTINS, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no 
uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 89 da Lei nº 9.717, de 30 de janeiro 
de 1967,

Decreta:

TITULO I
Da estruturação do Sistema da Administração dos Transportes Inter-

nos Motorizados
CAPÍTULO I
Da Organização do Sistema

Artigo 1º - O Sistema de Administração dos Transportes Internos Moto-
rizados compreende os seguintes órgãos:

I - órgãos centrais;
II - órgãos setoriais;
III - órgãos subsetoriais;
IV - órgãos detentores.
§ 1º - Os órgãos setoriais, subsetoriais e detentores serão definidos de 

conformidade com as necessidades e peculiaridades de cada Secretaria de Estado e do Ga-
binete do Governador.

§ 2º - Não haverá, necessariamente, subordinação hierárquica entre os 
órgãos centrais, setoriais subsetoriais e detentores.

Artigo 2º - Integram-se no sistema, os usuários e condutores de veículos 
oficiais.

CAPÍTULO II
Das Atribuições
SEÇÃO I
Dos órgãos centrais

Artigo 3º - Aos órgãos centrais cabe desenvolver e executar a política do 
Governo para a Administração dos Transportes Internos Motorizados, no âmbito da Admi-
nistração Centralizada e Autarquias.

Parágrafo único - São órgãos centrais do Sistema da Administração dos 
Transportes Internos Motorizados, o Departamento de Transportes Internos - DETIN, da Se-
cretaria da Fazenda, atuando como órgão normativo, e o Grupo Central de Fiscalização de 
Veículos Oficiais - GCFIVO, da Casa Militar do Gabinete do Governador, atuando como órgão 
fiscalizador do uso do veículo.

(*)  Com as alterações introduzidas pelos Decretos nºs 9.608/77; 11.614/78; 14.251/79; 
39.942/95;  41.108/96; 43.027/98; 44.316/99; 44.485/99; 51.562/07. 

(*)
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Artigo 4º - Ao Departamento de Transportes Internos incumbe:
I - estudar e propor os critérios para classificação dos veículos, segundo 

suas características técnicas e serviços a que se destinam;
II - estudar e enquadrar os veículos de fabricação nacional, de acordo 

com seus tipo e marca, na classificação referida no inciso anterior;
III - analisar as propostas de fixação, ampliação ou redução das quanti-

dades fixadas para cada frota;
IV - elaborar e analisar programas de complementação, renovação e re-

adequação das frotas;
V - analisar proposta de instalação, ampliação, extinção ou fusão de ofi-

cinas, postos de abastecimento ou de serviços
VI - elaborar normas relativas à administração dos transportes internos;
VII - proceder a outros estudos tendo em vista o aperfeiçoamento do 

Sistema da Administração dos Transportes Internos Motorizados;
VIII - manter registros das quantidades fixadas e dos veículos oficiais e 

em convênio existentes em cada frota; 
IX - emitir parecer sobre requisições de compra de veículos e sobre a 

transferência de veículos de uma para outra Unidade Orçamentária;
X - examinar, registrar e publicar as inscrições de veículos pertencentes 

a servidores, para uso em serviço público;
XI - registrar os veículos locados em caráter não eventual;
XII - manter controle dos veículos substituídos, de acordo com os pro-

gramas de renovação e providenciar a alienação dos mesmos, diretamente ou através dos 
órgãos especializados;

XIII - estudar e emitir parecer sobre propostas de transformação de veí-
culos para fins de mudança de grupo.

Artigo 5º - Ao Grupo Central de Fiscalização de Veículos Oficiais in-
cumbe:

I - manter cadastro atualizado dos veículos oficiais e em convênio, de 
forma a poder identificar os órgãos detentores e os usuários;

II - levantar dados e informações que facilitem a execução da fiscali-
zação;

III - fiscalizar o uso se veículos oficiais e em convênios;
IV - manter controle de andamento dos processos relativos às irregula-

ridades verificadas.

SEÇÃO II
Dos Órgãos Setoriais

Artigo 6º - Aos órgãos setoriais cabe prestar os serviços relativos à admi-
nistração das frotas fixadas para as Unidades Orçamentárias e Autarquias.

Parágrafo único - Para os efeitos deste decreto as Autarquias equiparam-
-se às Unidades Orçamentárias.

Artigo 7º - Aos órgãos setoriais, com relação à frota, incumbe:
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I - manter o registro dos veículos segundo a classificação em grupos pre-
vistos neste decreto;

II - elaborar estudos sobre:
a) alteração das quantidades fixadas;
b) programações anuais de renovação;
c) conveniência de aquisições para complementação da frota ou substi-

tuição de veículos;
d) conveniência da locação de veículos ou da utilização, no serviço públi-

co, de veículos pertencentes a servidores;
e) distribuição de veículos pelas subfrotas;
f) criação, extinção, instalação e fusão de postos de serviços e oficinas;
g) utilização adequada, guarda e conservação dos veículos oficiais e, se 

for o caso, em convênio;
h) conveniência de seguro geral;
i) conveniência do recebimento de veículos mediante convênio;
III - instruir processos relativos à autorização:
a) para servidor legalmente habilitado dirigir veículos oficiais;
b) para servidor usar veículo de sua propriedade, em serviço público, 

mediante retribuição pecuniária.
Parágrafo único - As subfrotas das Autarquias serão definidas de acordo 

com as peculiaridades de suas estruturas.

SEÇÃO III
Dos Órgãos Subsetoriais

Artigo 8º - Aos órgãos subsetoriais, com relação às subfrotas, incumbe:
I - manter cadastro:
a) dos veículos oficiais, registrando, com relação aos mesmos:
1) marca, tipo e modelo;
2) número do «chassi», do certificado de propriedade, da placa ou pre-

fixos e do patrimônio;
3) órgão detentor;
4) preço da aquisição;
5) despesas com reparação e manutenção;
b) dos veículos de servidores autorizados a prestar serviço público, me-

diante retribuição pecuniária;
c) dos veículos locados em caráter não eventual;
d) dos veículos em convênio;
II - providenciar o seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores de vias terrestres e, se autorizado, o seguro geral;
III - elaborar estudos sobre:
a) distribuição de veículos pelos órgãos detentores e alteração das quan-

tidades distribuídas;
b) substituição de veículos oficiais;
IV - verificar, periodicamente, o estado dos veículos oficiais, em convê-

nio e locados;
V - efetuar ou providenciar a manutenção de veículos oficiais, e, se for o 

caso, de veículos em convênio.
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§ 1º - Para os fins e efeitos deste decreto, manutenção é o conjunto de 
operações que visam a conservar as viaturas oficiais em perfeito estado de funcionamento 
e de eficiência.

§ 2º Sempre que se revelar desaconselhável a criação de órgãos sub-
setoriais para execução de serviços relativos a determinada subfrota esses encargos serão 
atribuídos ao órgão setorial.

SEÇÃO IV
Dos Órgãos Detentores

Artigo 9º - Aos órgãos detentores, com relação aos veículos que lhes 
forem distribuídos, incumbe:

I - elaborar estudos sobre a distribuição dos veículos oficiais e em con-
vênio pelos usuários;   

II - guardar os veículos;
III - promover o emplacamento e o licenciamento;
IV - elaborar escalas de serviço;
V - providenciar manutenção restrita, compreendendo especificamente:
a) reabastecimento, inclusive verificação dos níveis de óleos;
b) lubrificação, lavagem e limpeza;
c) cuidados com baterias, pneumáticos, acessórios;
d) pequenas reparações e ajustes;
VI - executar os serviços de transporte interno;
VII - realizar o controle de uso e das condições do veículo, através de:
a) registro de ocorrências;
b) registro de saída e entrada;
c) registro de quilometragem percorrida e gasolina consumida;
d) elaboração de relatórios e quadros estatísticos;
e) preenchimento de impressos e fichas diversas;
f) registro de ferramentas, acessórios sobressalentes e controle de subs-

tituição de peças e acessórios.
Parágrafo único - Para os fins e efeitos deste decreto, entende-se por re-

abastecimento o recompletamento do combustível, do óleo no «carter»,de água no sistema 
de refrigeração e de ar nos pneumáticos.

SEÇÃO V
Dos Usuários

Artigo 10 - Ao usuário incumbe:
I - fiscalizar:
a) a exatidão do itinerário percorrido;
b) a correção de atitudes e habilidades do condutor;
c) a fiel observância às disposições contidas no Regulamento do Código 

Nacional de Trânsito;
d) o estado do veículo;
II - obedecer às normas que regulam o uso do veículo oficial;
III - preencher e assinar:
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a) relatórios de ocorrências;
b) impresso de controle de tráfego;
c) outros impressos pertinentes.
§ 1º - A responsabilidade do usuário, definida neste artigo, limita-se ao 

período em que o carro ficar à sua disposição.
§ 2º- Aos usuários, quando fora da sede do órgão detentor, caberão as 

atribuições previstas nos incisos II e V do artigo 9º.
“§ 3º - Para os fins do Sistema de Administração dos Transportes In-

ternos Motorizados entende-se por usuário, o servidor ou não, que, quando em serviço 
público e em razão do serviço público, deva se utilizar de veículo oficial para deslocamento.”.

SEÇÃO VI
Dos Condutores

Artigo 11 - Aos condutores incumbe:
I - inspecionar o veículo antes da partida e durante o percurso;
II - requisitar ou providenciar a manutenção preventiva do veículo, com-

preendendo especialmente:
a) lubrificação;
b) lavagem e limpeza em geral;
c) reapertos;
d) cuidados com pneumáticos, baterias, acessórios e sobressalentes;
e) reabastecimento, inclusive verificação dos níveis de óleos;
III - dirigir corretamente o veículo obedecendo às disposições do Regu-

lamento do Código Nacional de Trânsito e as normas e os regulamentos internos e locais;
IV - efetuar reparações de emergência durante o percurso;
V - prestar assistência necessária em casos de acidentes;
VI - zelar pelo veículo, inclusive cuidar das ferramentas, acessórios, so-

bressalentes, documentação e impressos;
VII - preencher o impresso de controle de tráfego e outros relativos ao 

uso e defeitos mecânicos do veículo, inclusive de acidentes.
Parágrafo único - A manutenção a cargo do condutor limita-se ao uso 

das ferramentas e do equipamento do próprio veículo.

CAPÍTULO III
Da Designação e da Competência dos Dirigentes
SEÇÃO I
Dos Dirigentes de Órgão Central

Artigo 12 - Ao Diretor do Departamento de Transportes Internos 
compete:

I - Aprovar pareceres sobre requisições de compra e transferências de 
veículos, originárias das Unidades Orçamentárias e das Autarquias;

II - aprovar o registro de inscrição para uso em serviço público, de veícu-
lo pertencente a servidor;

III - aprovar registro de locação de veículos que não tenha caráter 
eventual;
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IV - aprovar o enquadramento de marcas e tipos de veículos na classifi-
cação vigente;

V - submeter, através dos superiores hierárquicos, ao Governador, os 
expedientes relativos à fixação, ampliação ou redução das quantidades de veículos fixadas 
para cada frota;

VI - autorizar a instalação, ampliação, extinção ou fusão de oficinas, pos-
tos de abastecimentos ou de serviço;

VII - aprovar parecer sobre transformação de veículos para fins de mu-
dança de grupo.

Artigo 13 - Ao Diretor do Grupo Central de Fiscalização de Veículos Ofi-
ciais compete representar sobre as irregularidades verificadas no uso do veículo oficial e 
em convênio.

SEÇÃO II
Dos Dirigentes de Pasta

Artigo 14 - Aos Secretários de Estado, em relação às frotas, compete:
I - encaminhar aos órgãos centrais proposições relativas:
a) fixação, alterações e programa anual da renovação das frotas;
b) à criação, extinção, instalação e fusão de postos e oficinas;
II - baixar normas no âmbito da Pasta, para as frotas, oficinas e garagens.

SEÇÃO III
Dos Dirigentes da Frota

Artigo 15 - O dirigente responsável pela frota é sempre o dirigente da 
Unidade Orçamentária para a qual a mesma foi fixada.

Artigo 16 - Aos dirigentes de frota compete:
I - propor ao Secretário de Estado:
a) a fixação, as alterações e o programa anual de renovação da frota;
b) a criação, extinção, instalação e fusão de postos e oficinas;
II - encaminhar aos órgãos centrais:
a) pedidos de aquisição de veículos;
b) correspondência pertinente;
c) o pedido de registro do veículo de servidor e de veículo locado para 

prestação de serviço público;
d) uma via de ficha cadastro do veículo em convênio e as variações ocor-

ridas no Grupo;
e) o Quadro Demonstrativo da Frota - «QDF»;
f) dados e características dos veículos adquiridos;
III - distribuir veículos pelas subfrotas;
IV - decidir sobre a conveniência da compra de veículos, da locação em ca-

ráter não eventual ou da utilização do veículo de servidores para prestação de serviço público;
V - decidir sobre a conveniência do seguro geral;
VI - autorizar o usuário a dirigir veículo oficial, observada a legislação 

vigente;
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VII - autorizar servidor a usar veículo de sua propriedade no serviço pú-
blico, mediante remuneração, arbitrando a quilometragem;

VIII - baixar normas, no âmbito da frota, sobre uso, guarda e conserva-
ção de veículos oficiais e, quando for o caso, de veículos em convênio.

SEÇÃO IV 
Dos Dirigentes de Subfrota

Artigo 17 - O dirigente da subfrota será sempre o dirigente responsável 
pela Unidade de Despesas para a qual a mesma for destinada.

Artigo 18 - Aos dirigentes de subfrota compete:
I - distribuir os veículos pelos órgãos detentores;
II - decidir sobre:
a) conveniência de execução de reparos;
b) escalas de revisão geral e de inspeções periódicas;
c) o pagamento relativo ao uso do veículo de servidor autorizado a pres-

tar serviço público;
III - aprovar o julgamento de licitações para a execução de serviços de 

reparação;
IV - propor ao dirigente da frota:
a) alterações da subfrota;
b) substituição de veículos oficiais;
c) autorização para servidor usar veículo de passageiro de sua proprie-

dade em serviço público;
V - baixar normas no âmbito da subfrota;
VI - zelar pela aplicação das normas gerais e internas sobre uso, guarda 

e conservação de veículos oficiais, em convênio e, quando for o caso, de veículos locados.

SEÇÃO V 
Dos Dirigentes de Órgão Detentor 

Artigo 19 - O dirigente do órgão detentor é sempre o dirigente da unida-
de que for designada como depositária dos veículos oficiais.

 
Artigo 20 - Aos dirigentes do órgão detentor compete:
I - distribuir os veículos pelos usuários e designar condutores;
II - Autorizar requisições de transportes;
III - decidir sobre requisição de combustível, material de limpeza, aces-

sórios e peças para pequenas reparações;
IV - zelar pelo cumprimento das normas gerais e internas e fiscalizar a 

utilização adequada de veículo oficial, em convênio e locado;
V - determinar a apuração de irregularidades;
VI - atestar, para fins de pagamento, o uso de veículo de servidor no 

serviço público e de veículo locado em caráter não eventual.
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CAPÍTULO IV
Da estruturação de Órgãos Setoriais e Subsetoriais do Sistema

Artigo 21 - O Grupo Executivo da Reforma Administrativa - GERA, da 
Casa Civil, ouvido o Departamento de Transportes Internos - DETIN, proporá a estruturação 
ou reestruturação, por decreto, dos órgãos setoriais e subsetoriais do sistema, de cada Se-
cretaria de Estado e Gabinete do Governador, mediante solicitação dos respectivos Secre-
tários de Estado.

Artigo 22 -  As propostas a que alude o artigo anterior deverão ser instru-
ídas com os dados abaixo, obedecidas as disposições e conceitos expressos neste decreto:

I - a denominação e a composição das frotas, definidas com indicação 
das subfrotas e órgãos detentores que as integram, e das respectivas sedes;

II - as quantidades de veículos necessários e existentes nas frotas por 
grupo de    classificação, segundo este decreto;  

III - as quantidades de veículos existentes, destinados às subfrotas e ór-
gãos detentores;

IV - as garagens, oficinas e postos de serviço e órgãos de administração 
de transporte, existentes, inclusive localização, capacidade de atendimento, tipo de serviço 
que prestam e número de servidores;

V - os órgãos setoriais, subsetoriais e detentores, julgados necessários, e 
sua localização geográfica e subordinação.

TÍTULO II
Dos Veículos
CAPÍTULO I
Da Classificação

Artigo 23 - Para efeito de destinação e uso, os veículos oficiais da Admi-
nistração Centralizada e Autarquias serão classificados, quanto ao tipo e modelo, em duas 
categorias:

I - veículos de representação;
II - veículos de prestação de serviços.

Artigo 24 - Os veículos oficiais de representação ficam classificados em 3 
(três) Grupos: “Especial”, “A” e “B”.

§ 1º - Os veículos de representação do Grupo “Especial” serão, preferen-
cialmente de fabricação nacional e terão as seguintes características: tipo sedã, 4 (quatro) 
portas, cor escura, de preferência preta, versão mais luxuosa da linha e capacidade para 5 
(cinco) ou mais pessoas.

§ 2º - Os veículos de representação do Grupo “A” serão, preferencial-
mente de fabricação nacional e terão as seguintes características: tipo sedã, 4 (quatro) por-
tas, cor escura, de preferência preta, versão intermediária de luxo da linha e capacidade 
para 5 (cinco) ou mais pessoas.

§ 3º - Os veículos de representação do Grupo “B” serão, preferencial-
mente, de fabricação nacional e terão as seguintes características: tipo sedã, 4 (quatro) por-
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tas, cor escura, de preferência preta, versão básica da linha e capacidade para 5 (cinco) ou 
mais pessoas.

Artigo 25 - O veículos oficiais de prestação de serviços ficam classifica-
dos em 4 (quatro) Grupos: “S-1”, “S-2”, “S-3” e “S-4”.

§ 1º - Os veículos de prestação de serviços do Grupo “S-1” serão, pre-
ferencialmente, de fabricação nacional e terão as seguintes características: tipo sedã ou 
“hatch back”, 2 (duas), 3 (três), 4 (quatro) ou 5 (cinco) portas, versão básica da linha e 
capacidade para 4 (quatro) ou mais pessoas, destinados ao transporte exclusivo de pas-
sageiros.

§ 2º - Os veículos de prestação de serviços do Grupo “S-2” serão, pre-
ferencialmente, de fabricação nacional, versão básica da linha e adequados ao transporte 
misto de cargas leves e de passageiros.

§ 3º - Os veículos de prestação de serviços do Grupo “S-3” serão, pre-
ferencialmente, de fabricação nacional, carroceria aberta e adequados ao transporte carga 
média e pesada acima de 2 (duas) toneladas.

§ 4º - Os veículos de prestação de serviços do Grupo “S-4” serão, pre-
ferencialmente, de fabricação nacional e compreendem as viaturas de policiamento com 
equipamento externo de som e luz intermitente, jipes em geral, ambulâncias, furgões, ôni-
bus e microônibus, guinchos e os veículos com características especiais, destinados à pres-
tação de serviços específicos.

Artigo 26 - Ficam vedadas as aquisições e recebimentos, em doação, de 
veículos de representação, para transformação e adaptações para o Grupo “S-4”.

§ 1º - As disposições contidas no “caput” aplicam-se, também aos veícu-
los de representação que se encontrem em operação.

§ 2º - Excetuam-se do disposto neste artigo, os veículos a serem adqui-
ridos pelas Polícias Militar e Civil, destinados exclusivamente, ao policiamento ostensivo, 
havendo necessidade de justificativa para sua aquisição.;

Artigo 27 - O veículo de servidor a ser inscrito para prestação de serviço 
público, independentemente de marca ou tipo, ocupará vaga no Grupo «S-1»  ou  «S-2», 
segundo legislação especifica.

Artigo 28 - O veículo locado ocupará vaga no grupo de veículo oficial que 
corresponda as suas características.

Artigo 29 - Os veículos que prestam serviços à Administração Centraliza-
da e Autarquias, em razão de convênio, ajuste ou acordo firmado pelo Estado, independen-
temente de tipo ou marca, constituem o Grupo «Convênio», não definido numericamente.

Artigo 30 - O enquadramento dos tipos e marcas de veículos, nas es-
pecificações definidas neste decreto, será procedido pelo Departamento de Transportes 
Internos - DETIN.

Parágrafo único - O enquadramento será revisto e atualizado, mediante 
solicitação do fabricante ao Departamento de Transportes Internos -  DETIN, sempre que 
surgirem novos tipos e marcas de veículos no mercado.
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CAPÍTULO II
Das Frotas

Artigo 31 - Em cada Unidade Orçamentária, das Secretarias de Estado e 
nas Autarquias, haverá uma frota de veículos que será fixada por decreto.

Artigo 32 - Denomina-se frota, par efeito deste decreto, o conjunto, de-
vidamente especificado e quantificado, dos veículos classificados em grupos e necessários 
aos serviços das Unidades  Orçamentárias e das Autarquias, em seus diferentes setores de 
atividades.

Artigo 33 - Ficam expressamente vedadas, desde que representem am-
pliação das frotas fixadas:

I - as aquisições de veículos;
II - as locações de veículos, em caráter não eventual;
III- a inscrição de veículos de propriedade de servidores, para uso no 

serviço público, mediante retribuição pecuniária.

Artigo 34 - Para fins de administração e controle, as frotas de veículos 
poderão ser divididas em subfrotas.

Artigo 35 - Denomina-se subfrota parte da frota necessária aos serviços 
de uma ou mais Unidades de Despesa, em seus diferentes setores de atividades.

Artigo 36 - As frotas e subfrotas serão geridas, na Administração Cen-
tralizada, pelos órgãos integrantes do Sistema da Administração dos transportes Internos 
Motorizados.

Artigo 37 - É vedado:
I - ceder, a qualquer título, veículos oficiais arrolados como excedentes, 

a órgãos da Administração Centralizada e Descentralizada;
II - ceder ou receber, em comodato, veículos oficiais;
III - doar veículos de representação;
IV - autorizar a reparação de veículos não oficiais em oficinas da Admi-

nistração Centralizada ou Autarquias.
Parágrafo único - A proibição do inciso III não se aplica às doações feitas 

ao Fundo de Assistência Social do Palácio do Governo.

CAPÍTULO III
Da Aquisição e do Arrolamento

Artigo 38 - As aquisições de veículos, destinados ao uso das Unidades da 
Administração Centralizada, serão efetuadas, a nível de frota, centralizadamente

Parágrafo único -  É facultado às Autarquias adquirirem, centralizada-
mente, os veículos destinados a seu uso.

Artigo 39 - A aquisição e o arrolamento de veículos serão processados 
em impressos próprios a serem instituídos mediante Portaria conjunta do Departamento de 
Transportes Internos - DETIN, da Secretaria da Fazenda e da Coordenadoria de Administra-
ção do Material - CAM, da Secretaria da Administração.
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Artigo 40 - As requisições de compra de veículos à Comissão Central de 
Compras do Estado - C.C.C.E.. obedecerão a legislação vigente e, em especial, o disposto 
neste decreto.

Artigo 41 - Os pedidos de aquisição de veículos, destinados à substitui-
ção dos existentes, deverão indicar os que serão substituídos.

Artigo 42 - Em cada exercício, no mínimo 20% (vinte por cento) das dotações 
orçamentárias destinadas à aquisição de veículos, serão utilizados para renovação das frotas.

Parágrafo único - As aquisições de veículos deverão observar a progra-
mação contida no orçamento programa.

Artigo 43 - Caso receba parecer contrário do Departamento de Transpor-
tes Internos nenhuma requisição de compra poderá ser atendida.

Artigo 44 - A entrega do veículo arrolado deverá ser feita:
I - após o recebimento do veículo novo, quando se tratar de compra para 

substituição do veículo existente;
II - imediatamente, no caso de arrolamento não vinculado à compra.

CAPÍTULO IV
Do Controle das Quantidades

Artigo 45 - As quantidades de veículos fixadas e existentes nas frotas da 
Administração Centralizada e Autarquias, serão registradas no impresso Quadro Demons-
trativo da Frota - «QDF».

§ 1º - O modelo do impresso e as instruções para o seu preenchimento 
e encaminhamento serão baixados, mediante Portaria do Departamento do Transportes In-
ternos - DETIN, da Secretaria da Fazenda.

§ 2º - O impresso referido no artigo tornar-se-à de uso obrigatório para 
as Unidades Orçamentárias e Autarquias 

CAPÍTULO V
Da Locação

Artigo 46 - A Administração Centralizada e as Autarquias poderão locar 
veículos, em caráter eventual ou não, para a execução de seus serviços.

§ 1º - Considera-se locação em caráter eventual, a locação de veículos 
para utilização, em serviço público, de curta duração.

§ 2º - Considera-se locação em caráter não eventual, a locação de veícu-
lo para utilização em serviço público, de natureza permanente ou longa duração.

Artigo 47 - Fica, expressamente, proibido o uso de veículos sobre loca-
dos em serviço diverso daquele que motivou a locação.

Artigo 48 - Compete aos dirigente da frota e subfrota decidir sobre a 
conveniência e oportunidade da locação de veículos, autorizando-a em processo formal de 
acordo com a legislação vigente.
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Artigo 49 - Somente veículos de prestação de serviço poderão ser loca-
dos em caráter não eventual.

§ 1º - Revogado
§ 2º - Ficam expressamente vedadas as locações de veículos, de que 

trata este artigo, desde que representem ampliação da frota fixada.”.
Artigo 50- O processo de locação de veículos, em caráter não eventual, 

deverá ser encaminhado ao Departamento de Transportes Internos - DETIN, da Secretaria 
da Fazenda, para:

I - exame de locação autorizada, para fins de registro;
II - registro das quantidades de veículos locados;
III - publicação do registro no Diário Oficial.
Parágrafo único - O contrato somente será considerado perfeito após o 

registro das quantidades de veículos locados, no Departamento de Transportes Internos.

Artigo 51 - O cancelamento da locação de veículos em caráter não even-
tual, por término o ou rescisão do contrato, deverá ser comunicado ao Departamento de 
Transportes Internos, até 30 dias após a ocorrência do fato.

Parágrafo único - O Departamento de transportes Internos fará publicar, 
no Diário Oficial, o cancelamento do registro das quantidades de veículos locados.

Artigo 52 - Somente veículos integrantes dos Grupos “A” , “B “ , “S - 1 “ , 
“S-2 “, “S- 3”, e “S-4 “ poderão ser locados em caráter  eventual.

Artigo 53 - A locação em caráter eventual, de veículos dos Grupos “A”, 
“B “, “S-1” e “S-2” , não poderá exceder ao prazo de dez (10) dias e a dos Grupos  “S-3 “ e 
“S-4”, a noventa (90) dias.

Parágrafo único - Fica expressamente  vedada a prorrogação dos contra-
tos de locação de veículos em caráter eventual.

CAPÍTULO VI
Dos veículos em convênio

Artigo 54 - A Administração Centralizada e as Autarquias poderão rece-
ber, para a execução de seus serviços, veículos em convênio.

§ 1º - Veículos em convênio são aqueles que prestam serviços à Admi-
nistração Centralizada e as Autarquias, em razão de convênio, ajuste ou acordo firmado 
pelo Estado.

§ 2º - Fica vedado o recebimento em convênio, de veículos de represen-
tação, classificados nos Grupos “Especial” e  “A”.

Artigo 55 - A permanência de veículos no Grupo “Convênio” se limitará 
ao período de vigência do convênio, ajuste ou acordo e de suas prorrogações.

Artigo 56 - A desincorporação de veículos do Grupo “Convênio” se pro-
cessará:

I - ao expirar-se o termo legal;
II - por transferência do bem patrimonial ao Estado.
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Parágrafo único - Quando da transferência de veículo do Grupo «Convê-
nio» se para o patrimônio do Estado, será o mesmo incluído no Grupo correspondente ao 
do veículo oficial, independentemente de vaga.

Artigo 57 - Os veículos do Grupo «Convênio» deverão trazer, nas portas 
dianteiras, as inscrições exigidas para veículo oficial.

Parágrafo único - Estas inscrições poderão ser substituídas por outras 
que identifiquem o convênio, ajuste ou acordo e as partes convenentes, ajustantes e acor-
dantes.

Artigo 58 - O cadastramento dos veículos do Grupo «Convênio» será 
feito através de ficha cadastro, de uso obrigatório a nível de órgão setorial e Autarquia e 
obedecerá a modelo a ser instituído mediante Portaria do Diretor do Departamento de 
Transportes Internos.

Artigo 59 - Os dirigentes de frota deverão encaminhar ao Departamento 
de Transportes Internos:

I - uma via da ficha cadastro ao receber o veículo;
II - as variações ocorridas no Grupo «Convênio».
Capitulo VII incluído pelo Decreto nº 11.614/78.

CAPÍTULO VII
Do recebimento de veículos em demonstração e sob outras modalidades

Artigo 59-A - A Administração Centralizada e as Autarquias poderão re-
ceber das empresas automobilísticas montadoras, bem como de suas concessionárias, veí-
culos em demonstração ou ainda sob outras modalidades contratuais, nesta última hipótese 
em caráter excepcional e mediante prévia justificativa em cada caso. 

Artigo 59-B – Serão recebidos, em demonstração somente veículos li-
cenciados, emplacados e com seguro geral, preenchida a condição de o cedente responder 
pela assistência técnica.

Artigo 59-C – O prazo de permanência de veículos em demonstração e 
de até 30 (trinta) dias, prorrogável, excepcionalmente, por mais de 15 (quinze).

Parágrafo único - Cabe ao Departamento de Transportes Internos - DE-
TIN, da Casa Civil do Gabinete do Governador, pronunciar-se sobre o recebimento de veí-
culos em demonstração ou sob outras modalidades contratuais, bem como sobre os prazos 
previstos para a permanência e suas eventuais prorrogações.

Artigo 59-D - Em qualquer caso, findo o prazo estipulado para a perma-
nência, o Dirigente da Frota deverá devolver o veículo, comunicando o fato, dentro de 15 
(quinze) dias, ao Departamento de Transportes Internos.

Parágrafo único - Juntamente com a comunicação de que cuida este ar-
tigo, o Dirigente da Frota encaminhará relatório completo sobre os testes efetuados nos 
veículos».
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TÍTULO III
Do Uso de Veículos 
CAPÍTULO I
Do Uso do Veículo Oficial
SEÇÃO I
Da Destinação e da Utilização

Artigo 60 - São considerados veículos oficiais para os fins e efeitos deste 
decreto os automotores de propriedade do Estado, utilizados na Administração Centralizada 
e Autarquias.

Artigo 61 – Revogado

Artigo 62 – Revogado 

Artigo 63 - Os veículos de representação, da frota da Secretaria do Go-
verno para Coordenação Administrativa ou pessoas que o dirigente da frota fica autorizado 
a determinar.

Artigo 64 - Além dos veículos destinados às autoridades e servidores 
referidos nos artigos 61 e 62, as Unidades Orçamentárias e as Autarquias poderão utilizar 
veículos de prestação de serviços para transportarem servidores, exclusivamente quando 
em serviço público e em razão do serviço público.

Artigo 65 - Os veículos oficiais de representação do Grupo ,B» e os de 
prestação de serviços serão utilizados, exclusivamente, nos dias úteis, no período das seis 
às vinte e duas horas.

Parágrafo único - Excluem-se do disposto no artigo as ambulâncias e os 
veículos de policiamento, de bombeiros e aqueles utilizados em serviço cuja execução não 
possa ser feita, por qualquer motivo, dentro desse horário.

Artigo 66 - Os usuários ou os condutores de veículos do Grupo «B» e 
os de prestação de serviços portarão adequada autorização escrita quando habitual  ou 
excepcionalmente circulem:

I - fora da sede do órgão detentor;
II - em dias não úteis;
III - fora do período referido no artigo anterior.
§ 1º - A autorização referida neste artigo será concedida em impresso pró-

prio a ser baixado mediante Portaria do Diretor do Departamento de Transportes Internos:
1 - pelo dirigente da frota ou subfrota no caso de trânsito habitual;
2 - pelo dirigente do órgão detentor ou pelo servidor que autorizar a 

saída do veículo no caso de trânsito excepcional.
§ 2º - A autorização, da qual constarão as razões pormenorizadas do 

deslocamento, será comunicada ao Grupo Central de Fiscalização de Veículos Oficiais, atra-
vés da Casa Militar do Gabinete do Governador.

Artigo 67 -O usuário que sofrer penalidade, em virtude de ter infringido 
disposições deste capítulo, poderá ser temporariamente impedido de utilizar-se do veículo 
oficial, a juízo dos dirigentes da frota.
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Artigo 68 - Ficam vedadas as viagens de um para outro município, com 
veículos oficiais dos grupos “S-1” e  “S-2”, quando as localidades forem ligadas por ferrovias 
ou por linhas de ônibus de transporte coletivo.

Artigo 69 - Fica vedada no serviço público a utilização de veículos para 
as entregas de correspondência, as quais passarão a ser feitas mediante a contratação dos 
serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou através do uso de motonetas, 
motocicletas, bicicletas e similares.

Artigo 70 - O disposto nos artigos 68 e 69 não se aplica nos casos de 
natureza urgente dos serviços ou à vista das características especiais que envolvem as ativi-
dades a serem desenvolvidas, hipótese em que deverá haver prévia e expressa autorização 
dos dirigentes de frotas e subfrotas.

Artigo 71 - Os usuários de veículos dos Grupos “S-1”  e “S-2” e, quando 
for o caso, “S-4”, em seus deslocamentos habituais e eventuais para prestação de serviços, 
serão atendidos pelo sistema de “pool” ou rodízio.

Parágrafo único - Os veículos do “pool” ou rodízio, salvo casos especiais, 
deverão ser utilizados com lotação completa.

Artigo 72 - Fica vedada a utilização dos veículos dos Grupos “S-1”, “S2”, 
“S-3” e “S-4”, por servidores de qualquer categoria, no transporte da residência para o ser-
viço ou vice-versa, sob pena de responsabilidade do usuário e de quem haja autorizado esse 
transporte.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica:
1 - nos casos de emergência, devidamente justificados  e comprovados e 

mediante prévia e expressa autorização do dirigente da frota ou subfrota;
2 - aos ônibus e micro-ônibus, próprios ou locados, utilizados no trans-

porte de pessoal.

Artigo 73 - É vedado o transporte, nos veículos oficiais de prestação de 
serviços, de pessoas estranhas ao serviço, exceto na presença do usuário e em razão das 
necessidades do serviço público.

SEÇÃO II
Da identificação e da Guarda

Artigo 74 - Os veículos oficiais de prestação de serviços terão pintada, 
em suas portas dianteiras, a expressão “Serviço Público Estadual” em caracteres pretos, 
sobre uma faixa branca de quinze por quarenta centímetros no mínimo.

§ 1º - A faixa será encimada pelo brasão oficial do Estado de São Paulo, 
em cores.

§ 2º - Abaixo da faixa serão inscritos, em tamanho e disposição estéticos:
1 - o nome da Secretaria ou Autarquia;
2 - o número de patrimônio do veículo e a Unidade Orçamentária.
§ 3º - Aos veículos destinados a serviços reservados fica  facultado o uso 

das características  indicadas.
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Artigo 75 - Observadas as disposições do artigo anterior, os dirigentes de 
Unidade Orçamentária e os Superintendentes de Autarquia poderão adotar, no âmbito de 
suas respectivas unidades, outras indicações externas que identifiquem a frota ou caracte-
rizem o serviço público prestado.

Artigo 76 - Os veículos oficiais de prestação de serviços serão guardados 
nas garagens de seus órgãos detentores.

Parágrafo único - Em casos excepcionais, os dirigentes da frota ou da 
subfrota poderão autorizar, por escrito, a guarda do veículo em outras garagens, de prefe-
rência oficiais.

SEÇÃO III
Do Emplacamento

Artigo 77 - Cabe à Secretaria da Segurança Pública, Através do Departa-
mento Estadual de Trânsito (DETRAN) baixar instruções para emplacamento e licenciamen-
to anual dos veículos oficiais.

Artigo 78 - Os veículos de representação dos Grupos  “Especial” e “A” 
destinados às autoridades referidas no artigo 61, usarão placas especiais de acordo com o 
Regulamento do Código Nacional de Trânsito.

Parágrafo único - As placas especiais referidas no artigo terão as especi-
ficações constantes em regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito.

Artigo 79 - Os veículos de representação do Grupo “B” e os veículos de 
prestação de serviços dos Grupos “S-1”, “S-2”, “S-3” e “S-4”, usarão placas brancas regula-
mentares.

Artigo 80 - A Secretaria da Segurança Pública, mediante solicitação escri-
ta dos Secretário de Estado, poderá fornecer, por prazo determinado, placas para veículos 
que prestam serviços reservados.

SEÇÃO IV
Do Tráfego

Artigo 81 - Os veículos oficiais serão conduzidos por servidor que tenha 
por atribuição específica desempenhar essa função.

§ 1º - Eventualmente, os dirigentes de frota, obedecidas as exigências 
legais de habilitação, poderão autorizar o servidor a conduzir veículo oficial, competência 
que poderá ser delegada ao dirigente de subfrota.

§ 2º - A autorização de que trata o parágrafo anterior não poderá exce-
der a 180 (cento e oitenta) dias, devendo ser exibida sempre que solicitada por quem de 
direito.

§ 3º - O responsável pela condução do veículo oficial não poderá ceder 
a direção a terceiros e terá as incumbências previstas nos artigos 11 e 85 deste decreto.

§ 4º - A autorização prevista no § 1.º deste artigo poderá ser cancelada, 
a qualquer tempo, pelo dirigente da frota ou a pedido do servidor.
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§ 5º - O DETIN poderá regulamentar o disposto neste artigo mediante 
ato específico.

Artigo 82 - É proibida a circulação de veículos oficiais que não atendam 
aos requisitos de segurança, que não disponham dos equipamentos obrigatórios e que não 
estejam em perfeito estado de funcionamento.

Parágrafo único - Entre as condições do perfeito funcionamento, in-
cluem-se o bom estado do odômetro.

Artigo 83 - Nos veículos de representação do Grupo “B” e nos veículos 
de prestação de serviços deverá existir, obrigatoriamente, o “Impresso de Controle de Trá-
fego”, conforme modelo a ser baixado mediante Portaria do Diretor do Departamento de 
Transportes Internos.

§ 1º - Fica a critério do Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, a apli-
cação das disposições constantes no artigo, aos veículos de representação do Grupo “B” 
pertencentes à frota do Gabinete do Governador.

§ 2º - O “Impresso de Controle de Tráfego”, dos veículos oficiais sob o 
sistema de “pool” ou rodízio, será complementado se  necessário, pela “Folha de Continu-
ação”, conforme modelo a ser baixado mediante Portaria do Diretor do Departamento de 
Transportes Internos.

Artigo 84 - A critério dos Secretários de Estado, fica facultada a utilização 
do “Impresso de Controle de Tráfego” nos veículos do Grupo “A”.

Artigo 85 -  O condutor é responsável pelo veículo, inclusive pelos aces-
sórios e sobressalentes, desde o momento em que receba a chave até a devolução da mes-
ma ao responsável pela guarda do veículo.

§ 1º - Ao receber a chave e o “Impresso de Controle de Tráfego”, o con-
dutor deverá conferir os dados e proceder a uma adequada inspeção no veículo.

§ 2º - Juntamente com a chave do veículo, o condutor deverá devolver 
ou exibir o “Impresso de Controle de Tráfego”, devidamente preenchido e assinado.

Artigo 86 - Deverá ser, obrigatoriamente, aberta a sindicância, para apu-
rar as responsabilidades e propor as penas cabíveis, nos casos de acidentes ou surgimento 
de dano em veículos oficiais pertencentes à Administração Centralizada e Autarquias.

SEÇÃO V
Da Fiscalização

Artigo 87 - Cabe ao diretor do grupo Central de Fiscalização de Veículos 
Oficiais representar aos dirigentes de frota e subfrota sobre o uso irregular do veículo oficial.

Artigo 88 - Nos casos de flagrante infração às disposições deste decreto, 
o Grupo Central de Fiscalização de Veículos Oficiais poderá efetuar a  apreensão dos veí-
culos oficiais de representação do Grupo “B” e dos veículos de prestação de serviços.  

Artigo 89 - Mediante solicitação da Chefia da Casa Militar, o Secretário 
da Segurança Pública e o Secretário dos Transportes baixarão instruções para o Departa-
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mento Estadual de Trânsito, Polícia civil, Polícia Militar e Departamento Estadual de Estradas 
de Rodagem cooperarem, com o Grupo Central de Fiscalização de Veículos Oficiais.

Artigo 90 - Cabe aos Secretários de Estado, e aos dirigentes de Unidades 
Orçamentárias e Autarquias no âmbito de suas respectivas Pastas e Unidades, baixar nor-
mas complementares necessárias a coibir o uso irregular de veículo oficial.

Artigo 91 - Compete aos dirigentes da frota decidir, em processo, sobre 
irregularidades  no uso de veículo oficial, bem como, comunicar sua decisão ao Grupo Cen-
tral de Fiscalização de Veículos Oficiais.

Parágrafo único - O dirigente do Grupo Central de Fiscalização de Ve-
ículos Oficiais poderá recorrer ao Governador do Estado, aos Secretários de Estado e aos 
Superintendentes de Autarquias, por intermédio da Chefia da Casa Militar, das decisões 
referidas no artigo.

SEÇÃO VI
Das Multas

Artigo 92 - A responsabilidade pelo pagamento das multas por infrações 
às normas de trânsito, aplicadas aos veículos oficiais da Administração Centralizada e Au-
tarquias, caberá:

I - ao condutor, se a transgressão às regras de trânsito ocorrer quando 
estiver sozinho;

II - ao usuário, se a transgressão às regras de trânsito ocorrer por sua 
ordem;

III - à Administração, se a transgressão às regras de trânsito ocorrer por 
irregularidades circunstanciais, decorrentes de falha técnica do veículo, ou outras imprevisí-
veis, independentes da vontade do condutor e do usuário.

CAPÍTULO II
Do Uso do Veículo em Convênio

Artigo 93 - Aplicam-se aos veículos do Grupo “Convênio”, no que não 
colidir com as disposições do convênio, ajuste ou acordo firmado, os dispositivos deste de-
creto que disciplinam o uso do veículo oficial.

Parágrafo único - Cabe aos dirigentes da frota decidir sobre os casos de 
conflito entre as disposição deste decreto e as constantes do convênio, ajuste ou acordo 
firmado pelo Estado.

TÍTULO IV
Do Demonstrativo Mensal de Consumo e Estoque de Combustíveis

Artigo 94 - Os dirigentes de Unidades Orçamentárias, Autarquias, Fun-
dos, Fundações, Universidades e Empresas em que o Estado seja acionista majoritário, de-
verão apresentar ao Departamento de Transportes Internos, da Secretaria da Fazenda, até o 
décimo dia útil do mês seguinte, o Demonstrativo Mensal de Consumo e Estoque de Com-
bustíveis relativo ao mês anterior, conforme modelo anexo.
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Artigo 95 - Ao Departamento de Transportes Internos, em relação aos 
Demonstrativos Mensais de Consumo e Estoque de Combustíveis, compete:

I - examinar e analisar os dados, apontando as eventuais distorções;
II - elaborar relatório a nível do Estado, a ser remetido ao Secretário do 

Governo, para Coordenação Administrativa, acompanhando dos demonstrativos mensais 
das unidades, apontando as eventuais distorções;

III - providenciar ofício aos dirigentes das Unidades Orçamentárias e Au-
tarquias que apresentarem distorções, para efeito de apuração das causas e das responsa-
bilidades;

IV - encaminhar à Coordenação das Entidades Descentralizadas - CED, as 
análises dos dados referentes aos Fundos, Fundações, Universidades e Empresas em que o Esta-
do seja acionista majoritário, que apresentarem eventuais distorções, para as medidas cabíveis.

TÍTULO V
Das Disposições Gerais

Artigo 96 – Revogado

Artigo 97 – Revogado

Artigo 98 - Este decreto e suas disposições transitórias entrarão em vigor 
na data  de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, especialmente:

I - Decreto nº 50.031, de 22 de julho de 1968;
II - Decreto nº 50.375, de 10 de setembro de 1968;
III - Decreto nº 51.668, de 10 de setembro de 1969;
IV - Decreto nº 52.651, de 9 de fevereiro de 1971;
V - Decreto nº 941, de 10 de janeiro de 1973;
VI - Decreto nº 979, de 23 de janeiro de 1973;
VII - Decreto nº 1.620, de 28 de maio de 1973;
VIII - Decreto nº 7.121, de 26 de novembro de 1975;
IX - Decreto nº 7.763, de 5 de abril de 1976;
X - Decreto nº 9.430, de 21 de janeiro de 1977.

Das Disposições Transitórias

Artigo 1º - Os modelos de impressos, previstos por este decreto, deve-
rão ser fixados dentro de 90 (noventa) dias.

Parágrafo único - Os impressos atualmente em vigor continuarão em uso 
até que sejam baixados os novos modelos.

Artigo 2º - O Diretor do Departamento de Transportes Internos baixará, 
dentro de 30 (trinta) dias, portaria classificando os veículos, segundo os critérios estabele-
cidos neste decreto.

Artigo 3º - Os veículos de representação dos Grupos “Especial” e “A” 
transformados em “S-4”, continuarão em uso como tal, até o seu arrolamento como exce-
dente.
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Parágrafo único - O arrolamento dos veículos referidos no artigo dar-
-se-á no prazo máximo de 5 (cinco) anos, contados a partir do ano de fabricação, exclusive.

Artigo 4º - O Departamento de Transportes Internos deverá submeter ao 
Governador, dentro de 30 (trinta) dias, as minutas de decretos relativas à fixação das frotas, 
observados os seguintes critérios e limites para os Grupos especificados:

I - para as frotas das Unidades Orçamentárias Secretaria de Estado ou 
Administração Superior da Secretaria e da Sede:

a) 1 (um) veículo do Grupo “Especial”;
b) 2 (dois) veículos do Grupo “A”;
2 (dois) veículos do grupo “B”;
redução de 30% (trinta por cento) nas quantidades de veículos atual-

mente fixadas para o Grupo “S-1”; 
redução de 20% (vinte por cento) nas quantidades de veículos atual-

mente fixadas para o Grupo “S-2”;
II - para as frotas das demais Unidades Orçamentárias e das Autarquias, 

1 (um) veículo do Grupo “B”.

Artigo 5º - Fica vedada até 31 de dezembro de 1977 a ampliação, nos 
Grupos “S-1” e “S-2”, das frotas de veículos fixadas ou a serem fixadas para as Unidades 
Orçamentárias e Autarquias.

Parágrafo único - Excepcionalmente, o Grupo “S-1” das frotas das Uni-
dades Orçamentárias e Autarquias poderá ser alterado para proporcionar a inscrição de 
veículo de servidor no regime, quando, a critério do Departamento de Transportes Internos, 
for julgada necessária à execução de serviços imprescindíveis.

Artigo 6º - Cabe ao Departamento de Transportes Internos, dentro de 30 
(trinta) dias após as fixações das frotas, estudar e propor o remanejamento e destinação dos 
veículos excedentes ao fixado.

Artigo 7º - A Secretaria do Governo para Coordenação Administrativa, 
do Gabinete do Governador, desenvolverá estudos visando à adequação de sua atual frota 
de veículos oficiais.

Artigo 8º - Decorridos 120 (cento e vinte) dias da publicação deste de-
creto, as Unidades Orçamentárias e as Autarquias que se encontrarem em desacordo com 
as suas disposições não poderão adquirir ou locar veículo, bem como, autorizar a inscrição, 
para uso em serviço público, de veículo de propriedade de servidor.

Artigo 9º - Os contratos de locação de veículos em caráter não eventual, 
em vigência na data da publicação deste decreto, poderão vigorar até o seu término 

Parágrafo único - Para fins de registro as Unidades encaminharão ao 
Departamento de Transportes Internos, dentro de 60 (sessenta) dias, as quantidades de 
veículos locados, seus respectivos Grupos e a vigência dos contratos.
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Artigo 10 - Os veículos existentes no Grupo “Convênio”, com caracterís-
ticas de veículo dos Grupos “Especial” e “A”, poderão continuar em uso até o término do 
convênio, ajuste ou acordo firmado.

Parágrafo único - Na hipótese de transferência do bem patrimonial ao 
Estado, os veículos referidos neste artigo deverão ser arrolados como material excedente.

Artigo 11 - No exercício de 1977, o consumo de gasolina e óleo diesel 
pela Administração Centralizada e descentralizada do Estado, ficará condicionado a cotas 
mensais e anuais.

§ 1º - Cabe ao Secretário do Governo para Coordenação Administrativa 
fixar, para cada unidade frotista, as cotas a serem propostas pelo Departamento de Trans-
portes Internos, segundo as diretrizes do Governo.

§ 2º - A responsabilidade pelas providências que devem ser tomadas, 
no sentido de que estejam observadas as cotas fixadas, cabe, no âmbito de suas respectivas 
áreas, aos dirigentes de Unidades Orçamentárias, Autarquias, Fundos, Fundações, Universi-
dades e Empresas em que o Estado seja acionista majoritário. 

Artigo 12 - Dependerão de prévia e expressa autorização da CIRUC, após 
manifestação do Departamento de Transportes Internos, as alterações das cotas de gasolina 
ou óleo diesel necessárias ao atendimento de toda e qualquer atividade, projeto ou progra-
ma, essencial ou prioritário.

Parágrafo único - As eventuais suplementações de dotações orçamentá-
rias, para aquisição adicional de combustíveis, ficam condicionadas à existência de anterior 
autorização de alterações de cotas.

Artigo 13 - Até que sejam fixadas as cotas de gasolina e óleo diesel, re-
feridas no artigo 11 destas disposições transitórias, as unidades frotistas da Administração 
Centralizada e Descentralizada deverão reduzir, mensalmente, o seu consumo em 10% (dez 
por cento) sobre o efetivamente consumido em igual mês, no exercício de 1976.

Artigo 14 - Fica vedado, durante o exercício de 1977, o uso de gasolina 
especial nos veículos automotores da Administração Centralizada e Decentralizada.

Palácio dos Bandeirantes, 1º de março de 1977.

PAULO EGYDIO MARTINS

Publicado na Casa Civil, a 1º de março de 1977.

Maria Angélica Galiazzi, Diretora da divisão de Atos do Governador

______
NOTAS:
O §3º do art. 10 foi acrescentado pelo Decreto nº 41.108/96.
Os artigos 24, 25 e 26 estão com a redação dada pelo Decreto nº 41.108/96.
O art. 49 esta com a redação dada pelo Decreto nº 44.485/99.
O § 1º do art. 49 está revogado pelo Decreto nº 51.562/2007.
No Titulo II fica acrescentado o Capitulo VII , com os artigos 59-A. 59-B, 59-C e 
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59-D, pelo Decreto nº 11.614/78.
O art. 59-A está com a redação dada pelo Decreto nº 14.251/79.
O par. único do art. 59-C está com a redação dada pelo Decreto nº 14.251/79.
O art. 59-D está com a redação dada pelo Decreto nº 14.251/79.
Os artigos 61 e 62 estão revogados pelo Decreto nº 39.942/95.
O art. 63 está com a redação dada pelo Decreto nº 9.608/77.
O art. 81, com exceção dos §§ 1º e 2º, está com a redação dada pelo Decreto nº 
41.108/96.
Os §§ 1º e 2º do art. 81 estão com a redação dada pelo Decreto nº 44.316/99.
O inciso II do art. 95 está com a redação dada pelo Decreto nº 9.608/77.
Os artigos 96, e 97 estão revogados pelo Decreto nº 43.027/98.
O art. 7 º das Disposições Transitórias está com a redação dada pelo Decreto nº 
9.608/77.
O § 1º do art. 11 das Disposições Transitórias está com redação dada pelo Decreto 
nº 9.608/77.

__________________

(7) DECRETO Nº 9.887, DE 14 DE JUNHO DE 1977
Organiza as unidades de apoio técnico e administrativo do Conselho Estadual de Educação, 

define as competências das autoridades desse Órgão e dá providências correlatas

PAULO EGYDIO MARTINS, GOVERNADOR DO ESTAD0 DE SÃO PAULO, no 
uso de suas atribuições legais e com fundamento no Ato Institucional nº 8 de 2 de abril de 
1969, e no artigo 89 da Lei nº 9.717, de 30 de janeiro de 1967,

Decreta:

CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Artigo 1º - São unidades de apoio técnico e administrativo do Conselho 
Estadual de Educação – CEE:

I – Gabinete do Presidente;
II – Assistência Técnica;
III – Divisão de Administração.
Parágrafo único – As unidades referidas neste artigo subordinam-se ao 

Presidente do CEE.

Artigo 2º - As unidades de apoio técnico e administrativo do CEE ficam 
organizadas de acordo com o disposto no presente decreto.

CAPÍTULO II
Da Estrutura e das Relações Hierárquicas

Artigo 3º - O Gabinete do Presidente conta com uma Seção de Expedien-
te, à qual se subordina um Setor de Expediente do Colegiado.

(*) Com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.329/81. 

(*)
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Artigo 4º - A Assistência Técnica conta com:
I – Equipe Técnica de Orientação e Controle dos Estabelecimentos Isola-

dos de Ensino Superior;
II – Equipe Técnica de Ensino Supletivo;
III – Setor de Expediente.
Artigo 5º - A Divisão de Administração compreende:
I – Diretoria;
II – Seção de Documentação e Biblioteca;
III – Seção de Comunicações Administrativas;
IV – Seção de Pessoal;
V – Seção de Finanças;
VI – Seção de Material;
VII – Seção de Atividades Complementares, com:
a) Setor de Conservação;
b) Setor de Portaria e Limpeza;
c) Setor de Copa;
VIII – Setor de Reprografia.

CAPÍTULO III
Das Atribuições
SEÇÃO I
Do Gabinete do Presidente

Artigo 6º - O Gabinete do Presidente tem as seguintes atribuições:
I – assistir o Presidente do CEE no desempenho de suas funções;
II – secretariar as sessões plenárias, bem assim as das Câmaras e Comissões.
Artigo 7º - A Seção de Expediente tem as seguintes atribuições:
I – receber, registrar, distribuir e expedir processos e papéis dirigidos ao 

Presidente e ao Colegiado;
Il – preparar o expediente do Presidente;
III – por meio do Setor de Expediente do Colegiado:
a) preparar o expediente do Plenário, das Câmaras e das Comissões;
b) fazer juntada das deliberações, dos pareceres e indicações, de acordo 

com a ordem do dia, para encaminhamento aos conselheiros;
c) numerar as deliberações, pareceres e indicações aprovados pelo Pie-

nário, bem como preparar sua publicação no Diário Oficial do Estado;
d) providenciar a retificação das publicações no Diário Oficial do Estado.

SEÇÃO II
Da Assistência Técnica

Artigo 8º - A Assistência Técnica é a unidade de prestação de serviços 
de apoio técnico ao Plenário, às Câmaras e às Comissões, bem como ao Presidente do CEE.

Artigo 9º - A Assistência Técnica tem as seguintes atribuições, observada 
a área de atuação do CEE:

I – elaborar estudos técnicos solicitados pelo Presidente ou por qual-
quer conselheiro;
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II – examinar, instruir e encaminhar os processos, de acordo com a natu-
reza do assunto, ao Presidente do CEE, à Câmara ou à Comissão competente;

III – organizar revistas, folhetos e outros documentos técnicos, para pu-
blicação;

IV – por meio da Equipe Técnica de Orientação e Controle dos Estabele-
cimentos Isolados de Ensino Superior:

a) assistir os diretores dos Estabelecimentos, sempre que necessário;
b) assistir a Câmara do Ensino do Terceiro Grau nos assuntos concernen-

tes ao ensino superior;
c) verificar, periodicamente, o funcionamento regular dos Estabeleci-

mentos nos aspectos administrativos e didáticos;
d) apreciar, preliminarmente, os relatórios anuais e os relativos a con-

cursos vestibulares elaborados pelos Estabelecimentos;
e) prestar informações em processos e expedientes que lhe sejam en-

caminhados pelo Presidente do CEE ou pelo Presidente da Câmara do Ensino do Terceiro 
Grau;

f) desenvolver estudos e pesquisas para o aprimoramento dos padrões 
de organização e do funcionamento dos Estabelecimentos;

V – por meio da Equipe Técnica de Ensino Supletivo: 
a) prestar informações em processos e expedientes relativos ao Ensino 

Supletivo em todos os seus aspectos, formais e pedagógicos;
b efetuar autenticação dos documentos conforme determinação das Câ-

maras de Ensino do Primeiro e do Segundo Graus;
VI – por meio do Setor de Expediente:
a) receber, registrar, distribuir e expedir processos e papéis;
b) preparar o expediente da Assistência Técnica.

SEÇÃO III
Da Divisão de Administração

Artigo 10 – À Divisão de Administração cabe prestar serviços ao CEE nas 
áreas de comunicações administrativas, pessoal, finanças, material, transportes internos 
motorizados, zeladoria, bem como na área de documentação e biblioteca.

Artigo 11 – A Seção de Documentação e Biblioteca tem as seguintes atri-
buições:

I – organizar e manter atualizado registro bibliográfico de livros, docu-
mentos técnicos e científicos e de legislação;

II – catalogar e classificar o acervo, zelando pela sua conservação;
Ill – organizar e manter atualizada documentação relativa ao ensino, 

bem como dos trabalhos realizados pelo CEE;
IV – preparar sumários de revistas e de artigos especializados, para fins 

de divulgação interna;
V – realizar levantamentos de livros e documentos relativos a assuntos 

de interesse do CEE;
VI – divulgar, periodicamente, a bibliografia existente na Seção;
VII – manter serviços de consultas e empréstimos;
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VIII – pesquisar, selecionar e recomendar a aquisição de obras científicas 
e culturais, periódicos e folhetos de interesse do CEE;

IX – manter intercâmbio com outras bibliotecas e centros de documen-
tação e informação, em especial aqueles pertencentes à Secretaria da Educação;

X – providenciar de acordo com orientação técnica da Assistência Técni-
ca, a publicação e distribuição de revistas, folhetos e outros documentos técnicos elabora-
dos e selecionados pelo CEE;

XI – controlar os pedidos de remessa de publicações e os estoques das 
mesmas sob sua guarda;

XII – organizar e manter atualizados os seguintes cadastros:
a) de estabelecimentos de ensino superior, estaduais e municipais;
b) de pessoal docente de ensino superior estadual e municipal;
c) de estabelecimentos escolares, para fins de controle das anuidades;
d) de assinantes, internos e externos, das publicações do CEE.

Artigo 12 – A Seção de Comunicações Administrativas tem as seguintes 
atribuições:

I – receber, registrar, classificar, autuar, distribuir, expedir e arquivar pa-
péis e processos;

II – controlar o andamento e informar sobre a localização de papéis e 
processos;

III – orientar o público sobre a documentação básica necessária em cada 
tipo de solicitação;

IV – preparar certidões de papéis e processos arquivados.

Artigo 13 – Revogado 

Artigo 14 – A Seção de Finanças tem, no âmbito da unidade orçamentá-
ria e da unidade de despesa do CEE, as seguintes atribuições:

I – em relação à administração orçamentária:
a) propor normas para a elaboração e execução orçamentária, atenden-

do àquelas baixadas pelos órgãos centrais;
b) elaborar a proposta orçamentária;
c) manter registros necessários à apuração de custos;
d) analisar os custos e atender a solicitações dos órgãos centrais sobre 

a matéria;
e) controlar a execução orçamentária segundo as normas estabelecidas;
II – em relação à administração financeira:
a) propor normas relativas à programação financeira, atendendo à 

orientação emanada dos órgãos centrais;
b) elaborar a programação financeira;
c) analisar a execução financeira;
d) verificar se foram atendidas as exigências legais e regulamentares 

para que as despesas possam ser empenhadas;
e) emitir empenhos e subempenhos;
f) atender às requisições de recursos financeiros;
g) examinar os documentos comprobatórios da despesa e providen-
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ciar os respectivos pagamentos dentro dos prazos estabelecidos, segundo a programação 
financeira;

h) proceder à tomada de contas de adiantamentos concedidos e de ou-
tras formas de entrega de recursos financeiros;

i) emitir cheques, ordens de pagamento e de transferência de fundos e 
outros tipos de documentos adotados para a realização de pagamentos;

j) manter registros necessários à demonstração das disponibilidades e 
dos recursos financeiros utilizados.

Artigo 15 – A Seção de Material tem as seguintes atribuições:
I – em relação a suprimentos:
a) manter cadastro de fornecedores;
b) preparar os expedientes, inclusive elaborar os contratos, referentes 

às aquisições de materiais e às prestações de serviços;
c) analisar as propostas de fornecimento;
d) analisar a composição dos estoques com o objetivo de verificar sua 

correspondência às necessidades efetivas;
e) fixar níveis de estoque;
f) efetuar pedidos de compra para formação ou reposição de seu esto-

que;
g) controlar o atendimento, pelos fornecedores, das encomendas efe-

tuadas;
h) comunicar ao órgão responsável pela encomenda, os atrasos e outras 

irregularidades cometidas pelos fornecedores;
i) receber materiais adquiridos de fornecedores ou requisitados ao ór-

gão central, controlando a sua qualidade e quantidade;
j) zelar pela guarda e conservação dos materiais em estoque;
I) efetuar a entrega dos materiais requisitados;
m) manter atualizados os registros de entrada e saída de materiais em 

estoque;
n) realizar balancetes mensais e inventários do material estocado;
II – em relação à administração patrimonial:
a) cadastrar e chapear o material permanente recebido;
b) registrar a movimentação dos bens móveis;
c) providenciar a baixa patrimonial e o seguro de bens móveis e imóveis;
d) proceder periodicamente ao inventário de todos os bens móveis 

constantes do cadastro;
e) providenciar e controlar as locações de imóveis que se fizerem ne-

cessárias;
f) verificar periodicamente o estado de conservação e de uso dos bens 

móveis e imóveis;
g) promover medidas administrativas necessárias à defesa dos bens pa-

trimoniais.
Artigo 16 – A Seção de Atividades Complementares tem as seguintes 

atribuições:
I – manter a vigilância dos prédios do CEE;
II – manter a guarda das chaves das dependências do CEE;
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III – executar os serviços de telefonia;
IV – programar e preparar os expedientes relativos a requisições de 

mantimentos;
V – controlar o consumo dos mantimentos;
VI – atender às requisições de mantimentos; e
VII – em relação à administração dos transportes internos motorizados:
a) manter o registro dos veículos, segundo a classificação em grupos 

prevista na legislação pertinente;
b) elaborar estudos sobre: alteração das quantidades fixadas: progra-

mações anuais de renovação; conveniência de aquisições para complementação da frota 
ou substituição de veículos; conveniência da locação de veículos ou da utilização, no ser-
viço público, de veículos pertencentes a servidores; criação, extinção, instalação e fusão 
de postos de serviços e oficinas; distribuição dos veículos oficiais e em convênio, pelos 
usuários; utilização adequada, guarda e conservação dos veículos oficiais e, se for o caso, 
em convênio; conveniência de seguro geral; conveniência do recebimento de veículo me-
diante convênio;

c) instruir processos relativos à autorização: para servidor legalmente 
habilitado dirigir veículos oficiais; para servidor usar veículo de sua propriedade em serviço 
público, mediante retribuição pecuniária;

d) manter cadastro: dos veículos oficiais, registrando, com relação aos 
mesmos, os dados exigidos pela legislação pertinente; dos veículos de servidores autori-
zados a prestar serviço público, mediante retribuição pecuniária; dos veículos locados em 
caráter não eventual; dos veículos em convênio;

e) providenciar o seguro obrigatório de danos pessoais causados por ve-
ículos automotores de vias terrestres e, se autorizado, o seguro geral;

f) verificar periodicamente, o estado dos veículos oficiais, em convênio 
e locados;

g) providenciar a manutenção de veículos oficiais e, se for o caso, de 
veículos em convênio;

h) guardar os veículos;
i) promover o emplacamento e o licenciamento;
j) elaborar escalas de serviço;
I) executar os serviços de transporte interno;
m) realizar o controle de uso e das condições do veículo, na forma deter-

minada pela legislação pertinente;
VIII – por meio do Setor de Conservação:
a) providenciar a conservação das instalações hidráulicas e das de co-

municações;
b) providenciar a conservação das instalações, máquinas, equipamentos 

e aparelhos elétricos em geral;
c) providenciar a execução dos serviços de marcenaria, carpintaria, ser-

ralheria, tapeçaria e pintura em geral;
d) providenciar a confecção e a colocação de tapetes e cortinas cuidan-

do de sua conservação ou substituição;
e) colocar e substituir vidros e espelhos;
IX – por meio do Setor de Portaria e Limpeza:
a) atender ao público em geral;
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b) receber e distribuir a correspondência de servidores;
c) executar os serviços de limpeza e de jardinagem, zelando pela guarda 

e uso dos materiais;
X – por meio do Setor de Copa:
a) manter a guarda dos mantimentos;
b) executar os serviços de copa;
c) zelar pela correta utilização dos mantimentos dos aparelhos e uten-

sílios;
d) executar os serviços de limpeza dos aparelhos e utensílios bem como 

dos locais de trabalho.

Artigo 17 – O Setor de Reprografia tem as seguintes atribuições:
I – produzir cópias de documentos em geral;
II – zelar pela correta utilização dos equipamentos; e
III – arquivar as requisições dos serviços executados.

SEÇÃO IV
Dos Órgãos dos Sistemas de Administração Geral

Artigo 18 – A Seção de Finanças da Divisão de Administração é órgão se-
torial dos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária e presta serviços de órgão 
subsetorial à unidade de despesa do CEE.

Artigo 19 – A Seção de Atividades Complementares da Divisão de Admi-
nistração é, em relação ao Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados, 
órgão setorial e presta serviços de órgão subsetorial à unidade de despesa do CEE.

Parágrafo único – A Seção de que trata este artigo funciona também 
como órgão detentor, no âmbito do CEE.

CAPÍTULO IV
Das Competências
SEÇÃO I
Do Presidente do CEE

Artigo 20 – Ao Presidente do CEE, em sua respectiva área de atuação, 
além de outras competências que lhe forem conferidas por lei ou decreto, compete:

I – em relação às atividades gerais:
a) administrar o CEE;
b) representar o CEE junto a autoridades e órgãos;
c) zelar pelo cumprimento dos prazos fixados para o desenvolvimento 

dos trabalhos;
d) adotar, “ad referendum’’ do Colegiado, as providências de caráter ur-

gente da competência expressa deste;
e) dirigir-se a autoridades e órgãos para obter elementos de que neces-

site para o desempenho das atribuições do CEE;
f) solicitar a colaboração de órgãos e entidades da Administração Públi-

ca Estadual, incluídas as universidades e outros institutos educacionais;
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g) fazer publicar as deliberações, pareceres e indicações do CEE, bem 
como baixar, por portaria, as que o Secretário da Educação tenha deixado de homologar 
dentro do prazo legal e as que tendo sido vetadas venham a ser mantidas;

h) comunicar ao Governador do Estado e ao Secretário da Educação, 
segundo for o caso, as deliberações do CEE e encaminhar-lhes as que reclamarem as suas 
providências;

i) decidir os pedidos de “vista” de processos;
II – em relação às sessões plenárias:
a) presidir as sessões plenárias;
b) convocar sessões extraordinárias;
c) exercer, nas sessões plenárias, o direito de voto, inclusive o de quali-

dade nos casos de empate; e
d) organizar, ouvidos os Presidentes de Câmaras, a ordem do dia;
III – em relação às Câmaras e Comissões:
a) distribuir os conselheiros pelas Câmaras e Comissões Permanentes; e
b) constituir comissões especiais e designar seus membros;
IV – revogado 
V – em relação à administração de material e patrimônio:
a) autorizar a transferência de bens móveis;
b) decidir sobre assuntos referentes a licitações, podendo: autorizar 

sua abertura ou dispensa; designar a comissão julgadora ou o responsável pelo convite 
de que trata o artigo 38 da Lei nº 89, de 27 de dezembro de 1972; exigir, quando julgar 
conveniente, a prestação de garantia; homologar a adjudicação; anular ou revogar a licita-
ção e decidir os recursos, autorizar a substituição, a liberação e a restituição da garantia; 
autorizar a alteração do contrato, inclusive a prorrogação de prazo; designar servidor ou 
comissão para recebimento do objeto de contrato; autorizar a rescisão administrativa ou 
amigável do contrato; aplicar penalidade, exceto a de declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar;

c) autorizar a locação de imóveis;
d) decidir sobre a utilização de próprios do Estado;
e) autorizar, por ato específico, autoridades subordinadas a requisitar 

transporte de material por conta do Estado.

SEÇÃO II
 Do Dirigente da Assistência Técnica e do Diretor da Divisão de Admi-
nistração

Artigo 21 – Ao Dirigente da Assistência Técnica e ao Diretor da Divisão de 
Administração, em relação às unidades administrativas e ao pessoal subordinado, além de 
outras competências que lhes foram conferidas por lei ou decreto, compete:

I – encaminhar à autoridade superior o programa de trabalho e as alte-
rações que se fizerem necessárias;

II – fazer executar a programação dos trabalhos nos prazos previstos;
III – orientar e acompanhar o andamento das atividades técnicas e admi-

nistrativas das unidades subordinadas;
IV – revogado 
V –  revogado 
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Artigo 22 – Ao Diretor da Divisão de Administração compete, ainda, no 
âmbito do CEE:

I – visar extratos para publicação no Diário Oficial;
II – assinar certidões de peças de autos arquivados;
III - revogado 
IV – em relação à administração de material e patrimônio:
a) aprovar a relação de materiais a serem mantidos em estoque e a de 

materiais a serem adquiridos;
b) assinar editais de concorrência e de tomada de preços, bem como 

convites;
c) requisitar materiais ao órgão central;
d) autorizar a baixa no patrimônio dos bens móveis.

SEÇÃO III
Dos Chefes de Seção

Artigo 23 – Aos Chefes de Seção, em suas respectivas áreas de atuação, 
além de outras competências que lhes forem conferidas por lei ou decreto, compete:

I – distribuir os serviços;
II – orientar e acompanhar as atividades dos servidores subordinados;
III - revogado 

SEÇÃO IV
Das Competências Comuns

Artigo 24 - revogado
Artigo 25 – São competências comuns ao Presidente do CEE, demais di-

rigentes e Chefes de Seção, em suas respectivas áreas de atuação:
I – em relação às atividades gerais de suas respectivas áreas:
a) cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as decisões, os pra-

zos para o desenvolvimento dos trabalhos e as ordens das autoridades superiores;
b) transmitir a seus subordinados a estratégia a ser adotada no desen-

volvimento dos trabalhos;
c) avaliar o desempenho das unidades administrativas subordinadas e 

responder pelos resultados alcançados;
d) opinar e propor medidas que visem ao aprimoramento de sua área;
e) estimular o desenvolvimento profissional dos servidores subordinados;
f) manter a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias deter-

minações ou representando à autoridade superior, conforme o caso;
g) manter ambiente propício ao desenvolvimento dos trabalhos;
h) praticar todo e qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições ou 

competências dos órgãos, autoridades ou servidores subordinados;
i) avocar, de modo geral ou em casos especiais, as atribuições de qual-

quer servidor, órgão ou autoridade subordinados;
j) providenciar a instrução de processos e expedientes que devam ser 

submetidos à consideração superior, manifestando-se, conclusivamente, a respeito da ma-
téria;
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I) decidir sobre recursos interpostos contra despacho de autoridade 
imediatamente subordinada, desde que não esteja esgotada a instância administrativa;

m) indicar seu substituto, obedecidos os requisitos de qualificação ine-
rentes ao cargo;

n) apresentar relatórios sobre os serviços executados pelas unidades 
subordinadas;

II - revogado 
III – em relação à administração de material:
- Requisitar material permanente ou de consumo.
Parágrafo único – Os Encarregados de Setor, em suas respectivas áreas 

de atuação, têm as seguintes competências:
1. as previstas no inciso I, exceto a da alínea “l”;
2. a prevista na alínea “d” do inciso II.

SEÇÃO V
Dos Dirigentes das Unidades e do Órgão dos Sistemas de
Administração Financeira e Orçamentária

Artigo 26 – Ao Presidente do CEE, em relação à administração financeira 
e orçamentária, compete:

I – na qualidade de dirigente de unidade orçamentária:
a) encaminhar ao Secretário da Educação a proposta orçamentária da 

unidade orçamentária, após manifestação do Plenário;
b) baixar normas, no âmbito da unidade orçamentária, relativas à admi-

nistração financeira e orçamentária, atendendo à orientação emanada dos órgãos centrais:
c) manter contato com os órgãos centrais de administração financeira e 

orçamentária;
II – na qualidade de dirigente de unidade de despesa:
a) autorizar despesas dentro dos limites impostos pelas dotações libe-

radas para a unidade de despesa, bem como firmar contratos, quando for o caso;
b) autorizar adiantamentos;
c) autorizar liberação, restituição ou substituição de caução em geral e 

de fiança, quando dadas em garantia de execução do contrato.

Artigo 27 – Ao Diretor da Divisão de Administração, em relação à admi-
nistração financeira e orçamentária, compete:

I – autorizar pagamentos, de conformidade com a programação financeira;
II – aprovar a prestação de contas referentes a adiantamentos;
III – assinar cheques, ordens de pagamento e de transferências de fun-

dos e outros tipos de documentos adotados para a realização de pagamentos, em conjunto 
com o Chefe da Seção de Finanças ou com o dirigente da unidade de despesa.

Artigo 28 – Ao Chefe da Seção de Finanças, em relação à adminis tração 
financeira e orçamentária, compete:

I – assinar cheques, ordens de pagamento e de transferências de fundos 
e outros tipos de documentos adotados para a realização de pagamentos, em conjunto com 
o Diretor da Divisão de Administração ou com o dirigente da unidade de despesa;
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II – assinar notas de empenho e subempenho.

SEÇÃO VI
 Dos Dirigentes do Órgão do Sistema de Administração dos Transportes 
Internos Motorizados

Artigo 29 – O Presidente do CEE exercerá:
I – na qualidade de dirigente de frota: as competências previstas no arti-

go 16 do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977;
II – na qualidade de dirigente de subfrota: as competências previstas no 

artigo 18 da Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977;

Artigo 30 – O Diretor da Divisão de Administração, na qualidade de di-
rigente de órgão detentor, exercerá as competências previstas no artigo 20 do Decreto nº 
9.543, de Iº de março de 1977.

CAPÍTULO V
Das Disposições Finais

Artigo 31 – Para fins de arbitramento do “pro labore”, previsto no artigo 
28 da Lei nº 10.168, de 10 de julho de 1968, as funções de direção, chefia e encarregatura 
das unidades administrativas de que trata este decreto ficam fixadas e classificadas na se-
guinte conformidade:

I – 1 (uma) de Diretor (Divisão Nível II), referência “CD-9”, destinada à 
Divisão de Administração;

II – 1 (uma) de Bibliotecário Chefe, referência “23” destinada à Seção de 
Documentação e Biblioteca;

III – 3 (três) de Chefe de Seção, referência “19”, destinadas às seguintes 
unidades administrativas;

a) Seção de Comunicações Administrativas;
b) Seção de Expediente;
c)Seção de Atividades Complementares;
IV – 2 (duas) de Encarregado de Setor, referência “16”, destinadas às 

seguintes unidades administrativas;
a) Setor de Expediente do Colegiado;
b) Setor de Conservação;
V – 3 (três) de Encarregado de Setor, referência “12”, destinadas às se-

guintes unidades administrativas:
a) Setor de Portaria e Limpeza;
b) Setor de Copa;
c) Setor de Reprografia.
Parágrafo único – A designação para o exercício de funções abrangi das 

por este artigo recairá em servidores com os seguintes requisitos:
1. para a de Diretor (Divisão Nível II), possuir habilitação profissional de 

nível superior, de acordo com a legislação pertinente;
2. para a de Bibliotecário Chefe, possuir a habilitação profissional legal 

de Bibliotecário.
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Artigo 32 – O Secretário da Educação fixará, mediante Resolução, o valor 
dos “pro labore” para servidores que forem ou vierem a ser designados para o exercício das 
funções de que trata o artigo anterior, após a verificação pelo Grupo Executivo da Reforma 
Administrativa – GERA da efetiva implantação e funcionamento das unidades.

Artigo 33 – A implantação da estrutura constante deste decreto será fei-
ta gradativamente, de acordo com as disponibilidades orçamentárias e financeiras.

Artigo 34 – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário e especialmente:

I – o Decreto de 28 de abril de 1970, que dispõe sobre a estruturação do 
Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados no Conselho Estadual de 
Educação e dá providências correlatas;

II – os artigos 10, 11, 12 e 14 do Regimento do Conselho Estadual de 
Educação, aprovado pelo Decreto nº 52.811, de 6 de outubro de 1971.

Palácio dos Bandeirantes, 14 de junho de 1977.

PAULO EGYDIO MARTINS

Publicado na Secretaria do Governo, aos 14 de junho de 1977.
_____
NOTA:
Estão revogados pelo Decreto nº 17.329/81: inciso IV do art. 20; incisos IV e V do 
art. 21; inciso III dos arts. 22 e 23; inciso II do art. 25 e artigos 13 e 24.

__________________

(8) DECRETO Nº 17.329, DE 14 DE JULHO DE 1981
Define a estrutura e as atribuições de órgãos e as competências das autoridades  

da Secretaria de Estado da Educação, em relação ao Sistema de Administração de Pessoal 
e dá  providências correlatas

PAULO SALIM MALUF, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso 
de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 89 da Lei nº 9.717. de 30 de janeiro 
de 1967.

Decreta:
TÍTULO I

Artigos 1º ao 5º - revogados pelo Decreto nº 57.141/11

(*)  Com as alterações introduzidas pelos Decretos nºs 39.902/95 e 57.141/11. A partir de 31 de 
dezembro de 2011, permanecerão em vigor apenas as disposições apenas no que se referir a 
unidades e autoridades do Conselho Estadual de Educação.

(*)
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TÍTULO III
 Da Definição e da Estrutura dos Órgãos do Sistema de Administração 
de Pessoal
CAPÍTULO I
Da Definição dos Órgãos

Artigo 6º - Os órgãos setorial e subsetoriais do Sistema de Administração 
de Pessoal na Secretaria da Educação são os seguintes:

I - revogado pelo Decreto nº 57.141/11
II - órgãos subsetoriais:
alíneas “a” a “f” revogadas pelo Decreto nº 57.141/11

g) no Conselho Estadual de Educação, entidade vinculada: a Seção de 
Pessoal da Divisão de Administração.

CAPÍTULO II
Da Estrutura

Artigos 7º ao 46 revogados pelo Decreto nº 57.141/11

CAPÍTULO III
Das Seções de Pessoal

Artigo 47 - A Seção de Pessoal do Departamento de Administração, as 
Seções de Pessoal das Divisões de Administração das Coordenadorias, do Departamento 
de Recursos Humanos e do Conselho Estadual de Educação e a Seção de Pessoal do Serviço 
de Administração do Departamento de Assistência ao Escolar têm as seguintes atribuições:

I - programar e executar, em consonância com a orientação emanada do 
Departamento de Recursos Humanos, as atividades de administração do pessoal civil das 
unidades a que prestarem serviços, inclusive dos estagiários e do pessoal contratado para 
prestação de serviços;

II - atuar sempre em integração com o Departamento de Recursos Hu-
manos, devendo, em suas respectivas áreas de atuação:

a) colaborar com esse órgão, quando solicitado ou apresentando, por sua 
própria iniciativa, estudos, sugestões ou problemas, no interesse da melhoria do Sistema;

b) observar e fazer observar as diretrizes e normas dele emanadas;
c) atender ou providenciar o atendimento das solicitações desse órgão;
d) mantê-lo permanentemente informado sobre a situação dos recursos 

humanos;
e)  participar do levantamento das necessidades de recursos humanos;
III - atender a consultas e manifestar-se conclusivamente nos processos 

que lhes forem encaminhados;
IV - zelar pela adequada instrução dos processos que devam ser subme-

tidos à apreciação de outros órgãos, providenciando, quando for o caso, a complementação 
de dados pelos órgãos ou autoridades competentes;

V - manter os funcionários e servidores informados a respeito de seus 
direitos e deveres;
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VI - em relação ao cadastro de cargos e funções;
a) manter atualizado o cadastro de cargos e funções, procedendo às 

anotações decorrentes de:
1. fixação, extinção e relotação de postos de trabalho;
2. criação, classificação, alteração ou extinção de cargos e funções-ati-

vidades;
3. provimento ou vacância de cargos;
4. preenchimento ou vacância de funções-atividades;
5. concessão do “pro labore” de que trata o artigo 28 da Lei nº 10.168, 

de 10 de julho de 1968;
6. transferência de cargos e funções-atividades;
7. alterações de dados funcionais, dos funcionários e servidores, que 

afetem o cadastro;
b) exercer o controle sobre o atendimento dos requisitos fixados para o 

provimento de cargos e o preenchimento de funções-atividades cadastrados;
c) manter registros atualizados com relação:
1. aos membros dos órgãos colegiados;
2. aos afastamentos e às licenças de funcionários e servidores;
3. ao pessoal considerado excedente nas unidades a que prestarem ser-

viços;
VII - em relação ao cadastro funcional:
a) manter atualizados o cadastro funcional, o prontuário e os registros 

decorrentes da aplicação do Sistema de Pontos aos funcionários e servidores;
b) controlar a designação de funcionários e servidores para os respecti-

vos postos de trabalho;
c) controlar os prazos para início de exercício dos funcionários e servi-

dores;
d) registrar os atos relativos à vida funcional  dos funcionários e servi-

dores;
VIII - em relação à freqüência:
a) registrar e controlar a freqüência mensal;
b) preparar atestados e certidões relacionados com a freqüência dos 

funcionários e servidores,
c) anotar os afastamentos e as licenças dos funcionários e servidores;
d) apurar o tempo de serviço para todos os efeitos legais e expedir as 

respectivas certidões de liquidação de tempo de serviço;
IX - em relação ao expediente de pessoal;
a) elaborar Pedidos de Indicação de Candidatos (PIC), para fins de nome-

ação ou admissão de pessoal aprovado em concurso público ou processo seletivo, realizado 
pelo órgão central do Sistema;

b) lavrar contratos individuais de trabalho e todos os atos relativos à sua 
alteração, suspensão ou rescisão;

c) preparar os expedientes relativos à posse;
d) centralizar, preparar, quando for o caso, e encaminhar os expedientes 

relativos a promoção, acesso e evolução funcional de funcionários e servidores;
e) preparar atos relativos à vida funcional dos funcionários e servidores, 

inclusive os relativos à concessão de vantagens pecuniárias;
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f) elaborar apostilas sobre alteração de dados pessoais e funcionais de 
funcionários e servidores;

g) preparar e expedir formulários às instituições de previdência social 
compe tentes, bem como outros exigidos pela legislação pertinente:

h) providenciar matrículas na instituição de previdência social compe-
tente, bem como emissão de documentos de registro pertinentes aos servidores e aos seus 
dependentes;

i) registrar na Carteira de Trabalho e Previdência Social todas as anota-
ções necessárias, relativas à vida profissional do servidor admitido nos termos da legislação 
trabalhista;

j) expedir guias para exames de saúde;
I) comunicar aos órgãos e entidades competentes o falecimento de fun-

cionários e servidores;

Artigos 48 a 52 - revogados pelo Decreto nº 57.141/11

SEÇÃO II
Do Chefe de Gabinete, dos Coordenadores e do Presidente do 
Conselho Estadual de Educação

Artigo 53 - Ao Chefe de Gabinete, aos Coordenadores e ao Presidente do 
Conselho Estadual de Educação, em suas respectivas áreas de atuação, compete:

I - admitir e dispensar servidores, nos termos da legislação pertinente;
II - dar posse a funcionários que lhes sejam diretamente subordinados 

e aos nomeados para cargos em comissão, bem como de direção e chefia das unidades 
subordinadas;

III - designar funcionário ou servidor para o exercício de substituição re-
munerada;

IV - aprovar a indicação ou designar substitutos de cargos, funções-ati-
vidades ou funções de serviço público de direção, chefia ou encarregatura das unidades 
subordinadas;

V - aprovar a indicação ou designar funcionários ou servidores para res-
ponderem pelo expediente das unidades subordinadas;

VI - autorizar ou prorrogar a convocação de funcionários e servidores 
para a prestação de serviços extraordinários;

VII - encaminhar ao Secretário da Educação propostas de designação de 
funcionários e servidores, nos termos do artigo 28 da Lei nº 10.168, de 10 de julho de 1968;

VIII - autorizar, cessar ou prorrogar afastamento de funcionários e ser-
vidores, para dentro do País e por prazo não superior a 30 (trinta) dias, nas seguintes hipó-
teses:

a) para missão ou estudo de interesse do serviço público;
b) para participação em congressos ou outros certames culturais, técni-

cos ou científicos;
c) para participação em provas de competições desportivas desde que 

haja requisição de autoridade competente;
IX - autorizar o pagamento de diárias a funcionários e servidores, até 30 

(trinta) dias;
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X - autorizar o pagamento de transportes a funcionários e servidores, 
bem como ajuda de custo, na forma da legislação pertinente;

XI - requisitar passagens aéreas para funcionário ou servidor a serviço 
dentro do País, até o limite máximo fixado na legislação pertinente;

XII - autorizar, por ato específico, as autoridades que lhes são subordi-
nadas, a requisitarem transporte de pessoal por conta do Estado, observadas as restrições 
legais vigentes;

XIII - determinar a instauração de processo administrativo ou sindicân-
cia, inclusive para apuração de responsabilidade em acidentes com veículos oficiais;

XIV - ordenar a prisão administrativa de funcionário ou servidor. até 60 
(sessenta), dias, e providenciar a realização do processo de tomada de contas;

XV - ordenar ou prorrogar suspensão preventiva de funcionário ou ser-
vidor, até 60 (sessenta) dias;

XVI - determinar providências para a instauração de inquérito policial;
XVII - aplicar penas de repreensão e de suspensão, limitada a 60 (sessen-

ta) dias, bem como converter em multa a suspensão aplicada.
Parágrafo único - O Presidente do Conselho Estadual de Educação exer-

cerá a competência prevista no inciso XI também em relação aos Conselheiros.

Artigos 54 a 60 - revogados pelo Decreto nº 57.141/11

SEÇÃO IV
Dos Diretores de Divisão, dos Diretores de Serviço e dos Dirigentes de 

Unidades de Níveis Equivalentes

Artigo 61 - Aos Diretores de Divisão, aos Dirigentes de Centro, aos De-
legados de Ensino, aos Dirigentes de Grupo Técnico, ao Dirigente da Assistência Técnica do 
Conselho Estadual de Educação, aos Diretores de Escola e aos Diretores de Serviço, em suas 
respectivas áreas de atuação, compete:

I - determinar a instauração de sindicância;
II - aplicar penas de repreensão e de suspensão, limitada a 15 (quinze) 

dias, bem como converter em multa a suspensão aplicada.

Artigos 62 a 70 - revogados pelo Decreto nº 57.141/11

Artigo 71 - Ao Diretor do Departamento de Administração, aos Diretores 
das Divisões de Administração das Coordenadorias, do Departamento de Recursos Huma-
nos e do Conselho Estadual de Educação, aos Diretores dos Serviços de Recursos Humanos 
das Divisões Regionais de Ensino e aos Diretores dos Serviços de Administração do Depar-
tamento de Assistência ao Escolar e da Divisão Especial de Ensino do Vale do Ribeira, na 
qualidade de dirigentes de órgãos subsetoriais, compete:

I - assinar contratos de trabalho de servidores admitidos sob o regime 
da legislação trabalhista;

II - conceder prorrogação de prazo para posse;
III - apostilar títulos;
a) de provimento de cargo, nos casos de retificação ou mudança de 

nome;
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b) de provimento de cargo, com base em lei ou delegação de compe-
tência;

c) de provimento de cargo ou preenchimento de função-atividade, para 
especificar a origem da vaga;

d) alterando a situação funcional de funcionários ou servidores, em de-
corrência de afastamento, bem como de decisão administrativa ou judicial;

IV - expedir títulos de evolução funcional;
V - dar posse a funcionários não abrangidos no inciso XVIII do artigo 52, 

no inciso II do artigo 53, no inciso I do artigo 56, na alínea “a” do inciso III do artigo 63 e no 
inciso I do artigo 64 deste Decreto;

VI - declarar sem efeito a admissão, quando o servidor não entrar em 
exercício no prazo legal;

VII - despachar, expedir ou apostilar títulos, observados os critérios fir-
mados pela Administração quanto ao seu cumprimento, referentes à situação funcional de 
funcionários ou servidores;

VIII - assinar certidões de tempo de serviço e atestados de freqüência;
IX - conceder adicionais por tempo de serviço, sexta-parte e aposenta-

doria;
X - conceder ou suprimir salário-família e salário-esposa a funcionários 

e servidores;
XI - conceder licença-prêmio em pecúnia;
XII - conceder licença a funcionária casada com funcionário estadual ou 

militar que for mandado servir, independente de solicitação, em outro ponto do Estado ou 
do território nacional ou no estrangeiro;

XIII - considerar afastado o funcionário ou servidor para cumprir man-
dato legislativo federal, estadual ou municipal, bem como de prefeito, nos termos e limites 
previstos na legislação pertinente;

XIV - considerar afastado o funcionário ou servidor para atender as re-
quisições das autoridades eleitorais competentes;

XV - exonerar funcionário ou dispensar servidor, a pedido, em virtude de 
nomeação ou admissão para outro cargo ou função-atividade;

XVI - declarar a vacância de cargo em virtude de falecimento;
XVII - declarar a extinção de cargo, quando determinada em lei.
Parágrafo único - Os Diretores dos Serviços de Recursos Humanos e o 

Diretor da Divisão Especial de Ensino do Vale do Ribeira poderão exercer, também, sob 
orientação do Departamento de Recursos Humanos, as competências previstas na alínea 
“c” do inciso IV do artigo 66, na alínea “a” do inciso I e no inciso II do artigo 67 e no inciso 
I do artigo 68 deste Decreto, relativamente aos programas executados pelos órgãos que 
dirigem.

SEÇÃO VII
Das Competências Comuns

Artigo 72 - São competências comuns ao Chefe de Gabinete, aos Coor-
denadores, ao Presidente do Conselho Estadual de Educação, ao Dirigente da Assessoria 
Técnica de Planejamento e Controle Educacional, aos Diretores de Departamento, ao Di-
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rigente do Grupo de Controle das Atividades Administrativas e Pedagógicas, aos Diretores 
de Divisão, aos Dirigentes de Centro, aos Delegados de Ensino, ao Dirigente da Assistência 
Técnica do Conselho Estadual de Educação, aos Supervisores de Equipe de Assistência Técni-
ca, aos Dirigentes de Grupo Técnico, aos Diretores de Escola e aos Diretores de Serviço, em 
suas respectivas áreas de atuação:

I - propor a fixação, extinção ou relotação de postos de trabalho, me-
diante solicitação dos dirigentes de unidades subordinadas;

II - propor a nomeação ou admissão de pessoal;
III - solicitar a transferência de cargos ou funções-atividades de outras 

unidades para aquelas sob sua subordinação;
IV - indicar o pessoal considerado excedente nas unidades subordina-

das;
V - proceder à distribuição de cargos ou funções-atividades, bem como 

à sua transferência de uma para outra unidade subordinada, de acordo com os postos de 
trabalho e observada a legislação específica;

VI - designar funcionários ou servidores para os postos de trabalho das 
unidades subordinadas;

VII - conceder prorrogação de prazo para exercício dos funcionários e 
servidores;

VIII - propor, quando for o caso, modificações nos horários de trabalho 
dos funcionários e servidores;

IX. - aprovar a escala de férias dos funcionários e servidores;
X - autorizar o gozo de licença-prêmio;
XI - conceder licença, observada a legislação pertinente, nas seguintes 

hipóteses:
a) a funcionário e servidor para tratamento de saúde;
b) a funcionário e servidor por motivo de doença em pessoa da família;
c) a funcionário e servidor quando acidentado no exercício de suas atri-

buições ou atacado de doença profissional;
d) a funcionário e servidor para atender às obrigações relativas ao ser-

viço militar;
e) a funcionário e servidor, compulsoriamente, como medida profilática;
f) à funcionária e servidora gestante;
XII - solicitar a instauração de inquérito policial.

Artigo 73 - São competências comuns às autoridades relacionadas no 
artigo anterior, bem como ao Presidente da Comissão Estadual de Moral e Civismo, aos 
Analistas Supervisores, aos Secretários de Escola e aos Chefes de Seção em suas respectivas 
áreas de atuação:

I - participar dos processos de:
a) identificação das necessidades de recursos humanos;
b) identificação das necessidades de treinamento e desenvolvimento de 

recursos humanos;
c) avaliação do desempenho do Sistema;
II - cumprir ou fazer cumprir os prazos para encaminhamento de dados, 

informações, relatórios e outros documentos aos órgãos do Sistema e garantir a qualidade 
dos mesmos;
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III - dar exercício aos funcionários e servidores designados para a unida-
de sob sua subordinação;

IV - conceder período de trânsito;
V - controlar a freqüência diária dos funcionários e servidores direta-

mente subordinados e atestar a freqüência mensal;
VI - autorizar a retirada de funcionário e servidor durante o expediente;
VII - decidir sobre pedidos de abono ou justificação de faltas ao serviço;
VIII - conceder o gozo de férias, relativas ao exercício em curso, aos su-

bordinados;
IX - em relação ao instituto da evolução funcional:
a) proceder ao dimensionamento total de funcionários e servidores de 

cada grupo de classes sob sua subordinação imediata, para fins de aplicação do instituto da 
evolução funcional;

b) proceder à distribuição quantitativa dos conceitos avaliatórios para as 
unidades subordinadas, com vistas à avaliação do desempenho dos funcionários e servido-
res para fins de evolução funcional;

c) dar conhecimento a funcionários e servidores do resultado da avalia-
ção do desempenho, para fins de evolução funcional de acordo com a legislação pertinente;

X - avaliar o desempenho dos funcionários e servidores que lhes são 
mediata ou imediatamente subordinados.

Parágrafo único - Os Encarregados de Setor, em suas respectivas áreas 
de atuação, têm as competências previstas nos incisos II e X deste artigo.

CAPÍTULO II
 Das Demais Competências das Autoridades do Departamento e dos 
Serviços de Recursos Humanos
SEÇÃO I
Do Diretor do Departamento de Recursos Humanos

Artigos 74 a 88 - revogados pelo Decreto nº 57.141/11

CAPÍTULO III
Disposições Gerais

Artigo 89 - As competências previstas neste Título, sempre que coinci-
dentes, serão exercidas, de preferência, pelas autoridades de menor nível hierárquico.

Artigo 90 - As autoridades abrangidas pelos artigos 52 a 61 deste Decre-
to poderão exercer também em relação ao pessoal diretamente subordinado e sempre que 
estrutura organizacional assim exigir, as competências conferidas a autoridades de menor 
nível hierárquico.

TÍTULO VI
Disposições Finais

Artigo 91 - As atribuições das unidades e as competências das autorida-
des de que trata este Decreto poderão ser complementadas mediante resolução do Secre-
tário da Educação.
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Artigos 92 a 95 - revogados pelo Decreto nº 57.141/11

Artigo 96 - As funções de serviço público classificadas para efeito de atri-
buição do “pro labore” previsto no artigo 28 da Lei nº 10.168, de 10 de julho de 1968, com 
destinação para unidades abrangidas por este Decreto permanecerão inalteradas até a edi-
ção de decreto específico dispondo sobre sua manutenção, alteração ou extinção.

Artigos 97 a 101 revogados pelo Decreto nº 57.141/11

Artigo 102 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas as disposições em contrário, especialmente:

I - do Decreto nº 7.510, de 29 de janeiro de 1976:
a) referentes à estrutura:
1. as alíneas “c” dos incisos IV dos artigos 13 e 18;
2. os artigos 28 a 33;
b) referentes às atribuições:
1. o inciso II e o § 1º do artigo 74;
2. as alíneas “c” e “o” do inciso II do artigo 78;
3. as alíneas “f” e “g” do inciso I do artigo 79;
4. os artigos 46, 66, 99, 104 a 113 e 122;
5. a alínea “g” do inciso II do artigo 117;
c) referentes às competências:
1. o inciso III do artigo 131;
2. os incisos II dos artigos 132 e 136;
3. os incisos II e III do artigo 138;
4. os incisos II a XV do artigo 139;
5. os incisos III, V e VI do artigo 140;
6. o inciso II e o parágrafo único do artigo 141;
7. o inciso III do artigo 143;
8. o inciso XIV do artigo 144;
9. o inciso III do artigo 145;
10. o inciso II do artigo 147;
11. os artigos 137, 142 e 146;
d) referentes às Comissões de Promoção: os artigos 170 a 172:
II - do Decreto n.º 9.887, de 14 de junho de 1977:
a) o inciso IV do artigo 20;
b) os incisos IV e V do artigo 21;
c) os inciso III dos artigos 22 e 23;
d) o inciso II do artigo 25;
e) os artigos 13 e 24;
III - do Regimento Comum das Escolas Estaduais de 1º Grau, aprovado 

pelo Decreto nº 10.623, de 26 de outubro de 1977:
a) as alíneas ”b”, “c”, “d”, “e” e “f “ do inciso II do artigo 33;
b) o inciso III do artigo 48;
IV - do Regimento Comum das Escolas Estaduais de 2º Grau, apro vado 

pelo Decreto nº 11.625, de 23 de maio de 1978:
a) as alíneas “b”, “c”, “d”, “e”  e  “f” do inciso II do artigo 31;

06807 miolo.indd   185 20/1/2012   14:55:03



186

b) o inciso VI do artigo 33;
c) o inciso III do artigo 50;
d) o inciso VII do artigo 51;
V - o Decreto n.º 14.158, de 31 de outubro de 1979.

Palácio dos Bandeirantes, 14 de julho de 1981.

PAULO SALIM MALUF
Luiz Ferreira Martins, Secretário da Educação
Calim Eid, Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil
Publicado na Casa Civil, aos 14 de julho de 1981.
Maria Angélica Galiazzi, Diretora da Divisão de Atos Oficiais.

_____
NOTAS:
O artigo 47 está com a redação dada pelo Decreto nº 39.902/95.
Foram revogados pelo Decreto nº 57.141/11: artigos 1º ao 5º; inciso I do art. 6º; 
alíneas “a” a “f” do inciso II do art. 6º; artigos 7º a 46; 48 a 52; 54 a 60; 62 a 70; 
74 a 88; 92 a 95; 97 a 101.
O Decreto nº 26.782/87 extinguiu a Comissão Estadual de Moral e Civismo.
O Decreto nº 26.962/87 transferiu o Departamento de Assistência ao Escolar para 
a Secretaria da Saúde.
A Lei Complementar nº 725/93 excluiu a classe de Assistente de Diretor de Escola 
e criou a função de Vice-Diretor de Escola.
O Decreto nº 39.902/95 extinguiu as Divisões Regionais e a Divisão Especial de 
Ensino.

__________________

(9) DECRETO Nº 30.557, DE 3 DE OUTUBRO DE 1989
Dispõe sobre a criação de órgãos na Região Administrativa de Franca  

e dá outra providência

ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições e nos termos da Lei nº 6.207, de 26 de outubro de 1988,

Decreta:

Artigo 1º - Ficam criados os seguintes órgãos, na Região Administrativa 
de Franca, com sede nesse Município:

I – Revogado
II - Divisão Regional de Promoção Social e Trabalho, da Secretaria da 

Promoção Social;
III - Delegacia Regional de Polícia, da Secretaria da Segurança Pública;
IV – Revogado
V – Revogado

(*)  Com as alterações introduzidas pelos Decretos nºs31.260/90; 34.236/91; 41.608/97; 
41.842/97; 44.566/99; 57.141/11.

(*)
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VI - Delegacia Regional de Cultura, da Secretaria da Cultura;
VII – Delegacia Regional de Turismo, da Secretaria de Esportes e Turismo 
VIII - Regional de Obras de Franca, do Departamento de Edifícios e Obras 

Públicas - DOP;
IX - Divisão Regional do Departamento de Estradas de Rodagem - DER”;
X – Delegacia Regional de Esportes e Recreação, da Secretaria de Espor-

tes e Turismo.”
Artigo 1º A – O Secretário de Energia e Saneamento adotará as provi-

dências necessárias à instalação de organismos regionais, na Região Administrativa de Fran-
ca, nas entidades vinculadas à Pasta.

Artigo 2º - As Secretarias de Estado abrangidas por este decreto deve-
rão, em conjunto com a Secretaria de Economia e Planejamento, adotar as providências 
necessárias à compatibilização de sua organização à Região Administrativa de Franca.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 3 de outubro de 1989.

ORESTES QUÉRCIA

Publicado na Secretaria de Estado do Governo, aos 3 de outubro de 
1989.

______
NOTAS:
Os incisos VI, VII, VIII, e IX foram incluídos pelo Decreto nº 31.260/90.
O inciso VII do artigo 1º esta com a redação dada pelo Decreto nº 34.236/91.
O inciso X foi incluído pelo Decreto nº 34.236/91.
O inciso IV do art. 1º foi revogado pelo Decreto nº 41.608/97.
O inciso I do art. 1º foi revogado pelos Decretos nºs 41.842/97 e 44.566/99.
O inciso V do art. 1º foi revogado pelo Decreto nº 57.141/11.
O art. 1º A foi  acrescentado pelo Decreto nº 31.260/90.

__________________

(10) DECRETO Nº 31.138, DE 9 DE JANEIRO DE 1990
Fixa competência das autoridades para a prática dos atos previstos na Lei nº 6.544, de 22 

de novembro de 1989 e dá outra providência

ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no artigo 87 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 
1989,

Decreta:

Artigo 1º — São competentes para autorizar a abertura de licitação ou 
sua dispensa:

(*) Com as alterações introduzidas pelos Decretos nºs 33.701/91; 34.544/92; 37.410/93.

(*)
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I — os Secretários de Estado;
II — os dirigentes das autarquias;
III — o dirigente do órgão central de compras do Estado.
IV - O Procurador Geral do Estado.
Parágrafo único — O disposto neste artigo não exclui igual competência 

de autoridade superior.

Artigo 2º - Compete, ainda, aos Secretários de Estado, ao Procurador 
Geral do Estado e aos dirigentes de autarquias:

I — designar a comissão julgadora ou o responsável pelo convite de que 
trata o artigo 46 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989;

II  — exigir, quando julgar conveniente, a prestação de garantia;
III — homologar a adjudicação;
IV — anular ou revogar a licitação;
V — decidir os recursos;
VI — autorizar a substituição, a liberação e a restituição da garantia;
VII — autorizar a alteração do contrato, inclusive a prorrogação de prazo;
VIII — designar servidor ou comissão para recebimento de objeto do 

contrato;
IX — autorizar a rescisão administrativa ou amigável do contrato;
X — aplicar penalidades, exceto a de declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar.
Parágrafo único — As competências a que se referem os incisos  III, IV, 

V, VII e IX serão exercidas pelos dirigentes de autarquias dentro dos limites fixados para 
autorização de despesa.

Artigo 3º - Os Secretários de Estado e o Procurador Geral do Estado ex-
pedirão normas para aplicação das multas a que aludem o artigo 79 e o § 2º, artigo 80 da Lei 
nº 6.544, de 22 de novembro de 1989.

Artigo 4º — No sistema de compras centralizadas, compete:
I - ao dirigente do órgão central de compras do Estado:
a) anular ou revogar a licitação;
b) autorizar a liberação ou restituição da garantia:
II - ao Corpo Deliberativo do órgão central de compras do Estado:
a) exigir, quando julgar conveniente, a prestação de garantia e autorizar 

sua substituição;
b) autorizar a alteração do contrato, inclusive a prorrogação do prazo;
c) autorizar a rescisão administrativa ou amigável do contrato;
d) aplicar penalidades, exceto a de declaração de inidoneidade para li-

citar ou contratar;
III - ao Coordenador da Coordenadoria de Administração Geral:
a) decidir os recursos;
b) expedir as normas referidas no artigo anterior.

Artigo 5º – As competências constantes dos artigos 1º e 2º, quando já 
não tenham sido atribuídas, por decreto de organização, a autoridade subordinada, pode-
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rão ser delegadas, mediante ato específico publicado no Diário Oficial, na seguinte confor-
midade:

I – ao Chefe de Gabinete ou aos dirigentes de unidades orçamentárias, 
quanto às concorrências;

II – ao Chefe de Gabinete, aos dirigentes de unidades orçamentárias ou 
aos dirigentes de unidades de despesa, quanto às demais modalidades de licitação.

Artigo 6º - As competências não previstas neste decreto serão exercidas 
pelos Secretários de Estado e Pelo Procurador Geral do Estado ou, em se tratando de siste-
ma de compras centralizadas, pelo Coordenador da Coordenadoria de Administração Geral, 
da Secretaria da Administração e Modernização do Serviço Público, facultada sua delegação.

Artigo 7º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re-
troagindo seus efeitos a 23 de novembro de 1989, ficando revogado o Decreto nº 818, de 
27 de dezembro de 1972.

Palácio dos Bandeirantes, 9 de janeiro de 1990.

ORESTES QUÉRCIA

Publicado na Secretaria de Estado do Governo, aos 9 de janeiro de 1990.

______
NOTAS:
O inciso IV do art. 1º foi incluído pelo Decreto nº 33.701/91.
O caput do art. 2º está com a redação dada pelo Decreto nº 33.701/91.
O art. 3º está com a redação dada pelo Decreto nº 33.701/91.
O Inciso III do art. 4º está com a redação dada pelo Decreto nº 34.544/92.
O art. 5º está com a redação dada pelo Decreto nº 37.410/93.
O art. 6º está com a redação dada pelo Decreto nº 34.544/92.

__________________

DECRETO Nº 37.127, DE 28 DE JULHO DE 1993
Dispõe sobre a constituição de comissões de especialistas junto ao Conselho  

Estadual de Educação e dá providências correlatas

LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO, Governador do Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no inciso II, do artigo 15 da Lei nº 
10.403, de 6 de julho de 1971,

Decreta:

Artigo 1º - O Conselho Estadual de Educação utilizará o concurso das 
comissões de especialistas a que se refere o inciso II, do artigo 15 da Lei nº 10.403, de 6 
de julho de 1971, na realização de serviços técnicos e de estudos sobre o ensino superior, 
tendo em vista suas atribuições, estabelecidas no artigo 2º da referida lei.

Parágrafo único – As comissões a que se refere este artigo serão consti-
tuídas mediante portaria do Presidente do Conselho Estadual de Educação após aprovação 
do Conselho por maioria de votos em sessão plenária.
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Artigo 2º - As comissões a que se refere este decreto serão integradas 
por especialistas de comprovada competência e ilibada reputação, em número suficiente à 
amplitude das tarefas correspondentes.

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 28 de julho de 1993.

LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO.

Publicado na Secretaria de Estado do Governo, aos 28 de julho de 1993.
__________________

DECRETO Nº 44.074, DE 1º DE JULHO DE 1999
Regulamenta a composição e estabelece competência das Ouvidorias de Serviços Públicos, 
instituídas pela Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, que dispõe sobre a proteção e defesa 

do usuário do serviço público do Estado de São Paulo

MÁRIO COVAS, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atri-
buições legais,

Considerando que, em um Estado democrático, o Governo deve promo-
ver o bem-estar da população, assegurando o exercício dos seus direitos;

Considerando que o direito à prestação de serviços de qualidade, o 
acesso à informação e a ampliação dos mecanismos de controle e transparência na gestão 
do bem público devem ser incentivados e praticados, para defesa do cidadão e aperfeiçoa-
mento do próprio processo democrático;

Considerando que o Governo do Estado de São Paulo vem assumindo 
este compromisso, implementando o Programa da Qualidade e Produtividade e incentivan-
do a criação da Lei de Procedimentos Administrativos; 

Considerando que a Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público define 
a constituição de Ouvidorias em todos os órgãos públicos para melhoria da qualidade do 
atendimento ao usuário dos serviços públicos,

Decreta:

Artigo 1º - Compete aos ouvidores do serviço público:
I - exercer a função de representante do cidadão junto à instituição em 

que atua;
II - agilizar a remessa de informações de interesse do usuário ao seu 

destinatário;
III - facilitar ao máximo o acesso do usuário do serviço à Ouvidoria, sim-

plificando seus procedimentos;
IV - encaminhar a questão ou sugestão apresentadas à área competen-

te, acompanhando a sua apreciação;
V - ter livre acesso a todos os setores do órgão onde exerce suas fun-

ções, para que possa apurar e propor as soluções requeridas em cada situação;
VI - identificar problemas no atendimento do usuário;

06807 miolo.indd   190 20/1/2012   14:55:03



191

VII - sugerir soluções de problemas identificados ao dirigente do órgão 
em que atue;

VIII - propor a correção de erros, omissões ou abusos cometidos no 
atendimento ao usuário;

IX - atuar na prevenção e solução de conflitos;
X - estimular a participação do cidadão na fiscalização e planejamento 

dos serviços públicos;
XI - estimular o órgão em que atue a explicar e informar ao usuário sobre 

os procedimentos adotados até a prestação do serviço.

Artigo 2º - O Ouvidor deve reportar-se diretamente ao dirigente do ór-
gão no exercício de suas funções e atuar em parceria com os agentes públicos a fim de pro-
mover a qualidade do serviço, a busca da eficiência e da austeridade administrativa.

§ 1º - O Ouvidor apresentará relatórios semestrais ao dirigente do órgão 
em que atua, sem prejuízo dos relatórios parciais que se fizerem necessários.

§ 2º - O Ouvidor manterá permanentemente atualizadas as informações 
e estatísticas referentes às suas atividades, constantes de aplicativos que serão disponibili-
zados na Rede Executiva do Governo.

Artigo 3º - O Ouvidor exercerá suas funções com independência e auto-
nomia, sem qualquer ingerência político-partidária, visando garantir os direitos do cidadão 
usuário do serviço público desempenhando as seguintes prerrogativas:

I - solicitar informações e documentos ao órgão público em que atua;
II - participar de reuniões em órgãos e em entidades de proteção aos usuários;
III - solicitar esclarecimentos dos funcionários, para poder esclarecer a 

questão sucitada por um cidadão;
IV - propor modificações nos procedimentos para a melhoria da quali-

dade;
V - formar comitês de usuários, para apurar a opinião do usuário;
VI - buscar as eventuais causas da deficiência do serviço, evitando sua 

repetição.

Artigo 4º - Deverá, ainda, o Ouvidor:
I - dar sempre ao cidadão uma resposta à questão apresentada, no me-

nor prazo possível, com clareza e objetividade;
II - atender com cortesia e respeito, afastando-se de qualquer discrimi-

nação ou pré-julgamento;
III - agir com integridade, transparência, imparcialidade e justiça;
IV - zelar pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência da administração pública;
V - resguardar o sigilo das informações.

Artigo 5º - Ao Ouvidor será assegurado o exercício da função pelo perío-
do mínimo de 1 (um) ano, permitida a recondução.

Artigo 6º - Os Secretários de Estado deverão indicar, no prazo estabeleci-
do pela Comissão Intersecretarial, instituída pelo Decreto nº 43.958, de 20 de abril de 1999:
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I - os nomes dos Ouvidores escolhidos;
II - cargo que ocupam e data de nomeação;
III - local de instalação e meios de acesso (telefone, fax e e-mail).
Parágrafo único - Os Secretários de Estado e demais dirigentes deverão 

prover a interligação de seus Ouvidores à Rede Executiva do Governo.

Artigo 7º - O disposto neste decreto aplica-se aos serviços públicos pres-
tados pelo Estado, por meio da Administração Pública direta, indireta e fundacional e por 
particular, mediante concessão, permissão, autorização ou qualquer outra forma de delega-
ção por ato administrativo, contrato ou convênio.

Artigo 8º - A Comissão Intersecretarial, instituída pelo Decreto nº 43.958, 
de 20 de abril de 1999, adotará as providências necessárias à fiel execução deste decreto.

Artigo 9º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 1º de julho de 1999.

MÁRIO COVAS

Publicado na Secretaria de Estado do Governo e Gestão Estratégica, a 
1º de julho de 1999.

__________________

(11) DECRETO Nº 45.040, DE 4 DE JULHO DE 2000
Dispõe sobre as Comissões de Ética e a Comissão de Centralização das Informações dos 
Serviços Públicos do Estado de São Paulo de que trata a Lei nº 10.294, de 20 de abril de 

1999, e dá providências correlatas

MÁRIO COVAS, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de 
suas atribuições legais, 

Considerando que a Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, instituiu o 
Sistema Estadual de Defesa do Usuário de Serviços Públicos - Sedusp integrado pelas Ou-
vidorias, pelas Comissões de Ética, pela Comissão de Centralização das Informações dos 
Serviços Públicos do Estado de São Paulo e pelos órgãos encarregados do desenvolvimento 
de programas da qualidade do serviço público; 

Considerando que as Ouvidorias foram regulamentadas pelo Decreto nº 
44.074, de 1º de julho de 1999; e 

Considerando que os órgãos encarregados do desenvolvimento de pro-
gramas da qualidade do serviço público estão disciplinados pelo Decreto nº 40.536, de 12 
de dezembro de 1995, 

Decreta: 

(*) Com as alterações introduzidas pelos Decretos nºs 46.101/01 e 52.197/07. 

(*)
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Artigo 1º - Será instituída uma Comissão de Ética, de que trata a alínea 
“b” do § 1º do artigo 8º da Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, em cada um dos seguintes 
órgãos e entidades: 

I - Secretarias de Estado; 
II - Procuradoria-Geral do Estado; 
III - entidades da Administração indireta do Estado; 
IV - entidades que exercem atribuições delegadas pelo Poder Público 

Estadual. 
§ 1º - Excepcionalmente, poderão ser instituídas mais de uma Comis-

são de Ética nos órgãos e entidades a que se refere o “caput” deste artigo, observadas as 
peculiaridades de cada um e respeitados os critérios de descentralização e os segmentos 
especializados. 

§ 2º - As Comissões de Ética que integrarão as estruturas das Secretarias 
de Estado, da Procuradoria-Geral do Estado e das Autarquias serão instituídas mediante 
decretos específicos. 

 “Artigo 2º - As Comissões de Ética, com as atribuições previstas no ar-
tigo 10 da Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, serão integradas, cada uma, por 3 (três) 
servidores, um dos quais ouvidor, designados pela autoridade competente.”. (NR) 

Artigo 3º - O Regimento Interno Padrão das Comissões de Ética será bai-
xado mediante resolução do Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania. 

Artigo 4º - Revogado 

Artigo 5º - Revogado 

Artigo 6º - Revogado 

Artigo 7º - Revogado 

Artigo 8º - Revogado 

Artigo 9º - Revogado

Artigo 10 - Revogado

Artigo 11 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 4 de julho de 2000. 

MÁRIO COVAS

______
NOTAS:
O art. 2º esta com a redação dada pelo Decreto nº 46.101/01.
Os artigos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10 estão revogados pelo Decreto nº 52.197/07.

__________________
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(12) DECRETO Nº 45.114, DE 28 DE AGOSTO DE 2000
Dispõe sobre o Conselho Estadual de Alimentação Escolar de São Paulo - CEAE  

e dá providências correlatas

MÁRIO COVAS, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de 
suas atribuições legais e com fundamento na Medida Provisória nº 1.979 - 21, de 28 de julho 
de 2000, na Lei nº 4.021, de 22 de maio de 1984, e no Decreto nº 23.632, de 5 de julho de 
1985, 

Decreta: 
Artigo 1º - Fica criado, junto à Secretaria da Educação, o Conselho Esta-

dual de Alimentação Escolar de São Paulo - CEAE. 

Artigo 2º - São competências do Conselho Estadual de Alimentação Es-
colar de São Paulo: 

I - acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos para a con-
ta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE; 

II - acompanhar a aplicação dos recursos estaduais da Quota Estadual do 
Salário Educação - QESE - aprovados no orçamento anual do Estado de São Paulo; 

III - zelar pela qualidade dos produtos da Merenda Escolar em todos os 
níveis, desde a aquisição até a distribuição, observando sempre as boas práticas higiênicas 
e sanitárias; 

IV - receber, analisar e remeter ao Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação - FNDE, com parecer conclusivo, as prestações de contas do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar encaminhadas pelo órgão executor no Estado de São Paulo; 

V - divulgar normas e procedimentos referentes ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar e oferecer apoio técnico aos Conselhos Municipais de Alimentação 
Escolar. 

Artigo 3º - O Conselho Estadual de Alimentação Escolar de São Paulo 
será integrado pelos seguintes membros, designados pelo Governador do Estado: 

I - um representante do Poder Executivo, indicado pelo Governador; 
II - dois representantes dos professores, indicados por órgãos de classe; 
III - dois representantes de pais de alunos, indicados por Conselhos Es-

colares, Associação de Pais e Mestres ou entidades similares; 
“IV - um representante do Conselho Regional de Nutricionistas da 3ª 

Região, indicado pela Presidência desse órgão;” (NR) 
V - mediante convite, um representante do Poder Legislativo, indicado 

pela Mesa Diretora desse Poder. 
Parágrafo único - Cada membro titular do CEAE terá um suplente da 

mesma categoria representada, indicado simultaneamente. 

Artigo 4º - Os membros do Conselho Estadual de Alimentação Escolar de 
São Paulo, inclusive seu Presidente, terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser recondu-
zidos uma única vez. 

(*) Com as alterações introduzidas pelos Decretos nºs 48.782/04 e 57.141/11. 

(*)

06807 miolo.indd   194 20/1/2012   14:55:03



195

Parágrafo único - O exercício do mandato de Presidente e Conselheiro 
do CEAE é considerado serviço público relevante e não será remunerado. 

Artigo 5º - Para cumprir as competências elencadas no artigo 2º deste 
decreto, o Conselho Estadual de Alimentação Escolar de São Paulo organizará seus trabalhos 
através do Colegiado, da Presidência e da Secretaria Executiva. 

§ 1º - O Colegiado será constituído por todos os membros do Conselho, 
podendo deliberar validamente com a presença de dois terços de seus membros. 

“§ 2º - A escolha do Presidente e do Vice-Presidente, não deverá recair 
entre os membros representativos dos Poderes Executivo e Legislativo.”. (NR) 

§ 3º - Os trabalhos da Secretaria Executiva serão executados por um 
servidor, indicado pelo Presidente do Conselho e designado pelo Secretário da Educação. 

“§ 4º - Os serviços de apoio técnico ao Conselho serão executados pelo 
Centro de Supervisão e Controle do Programa de Alimentação Escolar, do Departamento de 
Alimentação e Assistência ao Aluno, da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escola-
res, da Secretaria da Educação.” (NR) 

Artigo 6º - Cabe ao Colegiado a elaboração do Regimento Interno do 
Conselho Estadual de Alimentação Escolar de São Paulo, que será homologado pelo Secre-
tário da Educação. 

Artigo 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, fican-
do revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 40.685, de 26 de 
fevereiro de 1996, e o Decreto nº 42.055, de 6 de agosto de 1997. 

Palácio dos Bandeirantes, 28 de agosto de 2000. 
MÁRIO COVAS
______
NOTAS:
O inciso IV do art. 3º está com a redação dada pelo Decreto nº 48.782/04.
O § 2º do art. 5º está com a redação dada pelo Decreto nº 48.782/04.
O § 4º do art. 5º está com a redação dada pelo Decreto nº 57.141/11.

__________________

(13) DECRETO Nº 47.297, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2002
Dispõe sobre o pregão, a que se refere a Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dá 

providências correlatas

GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso 
de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002,

Decreta:

Artigo 1º - A implementação da modalidade de pregão, no âmbito da 
administração pública estadual, obedecerá ao disposto neste decreto.

(*) Com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 49.722/05.

(*)
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Artigo 2º - O procedimento estabelecido na Lei federal nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, a ser realizado por licitação do tipo menor preço, destina-se à aquisição de 
bens e à prestação de serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação, 
em que a disputa é feita por meio de propostas e lances sucessivos em sessão pública.

§ 1º - Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de espe-
cificações usuais no mercado.

“§ 2º - Excluem-se da modalidade de pregão as contratações de obras, 
as locações imobiliárias e as alienações em geral.”. (NR)

Artigo 3º - Compete ao Secretário de Estado, ao Procurador Geral do Es-
tado, ao Superintendente de Autarquia, ao Chefe de Gabinete e aos dirigentes de unidades 
orçamentárias, nas licitações realizadas na modalidade de pregão cujo valor estimado da 
contratação seja igual ou superior a R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais):

I - autorizar a abertura da licitação, justificando a necessidade da con-
tratação; 

II - definir o objeto do certame, estabelecendo:
a) as exigências da habilitação;
b) as sanções por inadimplemento;
c) os prazos e condições da contratação;
d) o prazo de validade das propostas;
e) os critérios de aceitabilidade dos preços; 
f) o critério para encerramento dos lances.
III- justificar as condições de prestação de garantia de execução do contrato;
IV - designar o pregoeiro e os membros de sua equipe de apoio; 
V - decidir os recursos interpostos contra ato do pregoeiro;
VI - adjudicar o objeto da licitação, após a decisão dos recursos;
VII - revogar, anular ou homologar o procedimento licitatório.
Parágrafo único - Nos pregões cujos valores estimados sejam inferiores 

ao limite fixado no caput deste artigo, a competência é dos dirigentes das unidades de des-
pesa.

Artigo 4º - Somente poderá atuar como pregoeiro o servidor ou o em-
pregado que tenha realizado curso de capacitação específica para exercer a atribuição.

Artigo 5º - Os membros da equipe de apoio, preferencialmente per-
tencentes ao quadro do órgão ou da entidade promotora do pregão, deverão ser, em sua 
maioria:

I - no âmbito da administração direta, titulares de cargo efetivo ou ocu-
pantes de função de natureza permanente;

II - no âmbito da administração indireta, empregados públicos.
Parágrafo único - A impossibilidade da designação recair em servidores 

ou empregados pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade licitadora deve-
rá ser previamente justificada nos autos do processo da licitação.

Artigo 6º - São atribuições do pregoeiro:
I - conduzir o procedimento, inclusive na fase de lances;
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II - credenciar os interessados, mediante a verificação dos documentos 
que comprovem a existência de poderes para formulação de propostas, lances e demais 
atos inerentes ao certame;

III - receber a declaração dos licitantes de que cumprem plenamente os 
requisitos de habilitação, bem como os envelopes-proposta e os envelopes-documentação; 

IV - analisar as propostas e desclassificar aquelas que não atenderam os  
requisitos previstos no edital;

V - classificar as propostas segundo a ordem crescente de valores ao 
final ofertados e a decidir motivadamente quanto à aceitabilidade do menor preço;

VI - adjudicar o objeto do certame ao licitante vencedor, se não tiver 
havido na sessão pública a declaração de intenção motivada de interposição de recurso;

VII - elaborar a ata da sessão pública, que conterá, sem prejuízo de ou-
tros elementos, o registro:

a) do credenciamento;
b) das propostas e dos lances formulados, na ordem de classificação;
c) da decisão a respeito da aceitabilidade da proposta de menor preço;
d) da análise dos documentos de habilitação; e
e) os motivos alegados pelo licitante interessado em recorrer.
VIII - receber os recursos;
IX - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior 

para o exercício das atribuições definidas nos incisos V, VI e VII do artigo 3º deste decreto.
Parágrafo único - Interposto recurso, o pregoeiro poderá reformar a sua 

decisão ou encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade competente para decidir.

Artigo 7º - A fase preparatória do pregão será iniciada com a abertura do 
processo no qual constará:

I - a deliberação da autoridade competente a que alude o artigo 3º deste 
decreto;

II - os indispensáveis elementos técnicos atinentes ao objeto licitado;
III - a planilha de orçamento, que conterá os quantitativos e os valores 

unitários e totais do bem ou serviço;
IV - a indicação de disponibilidade de recursos orçamentários;
V - a minuta do edital, que conterá os elementos indicados no artigo 4º, 

inciso III, da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e a do termo do contrato, quando 
houver, aprovadas pelo órgão jurídico da promotora do certame.

Artigo 8º - A convocação dos interessados em participar do certame será 
efetuada:

I - por meio de publicação de aviso no Diário Oficial do Estado e por 
meio eletrônico, quando o valor estimado para a contratação for inferior a R$ 650.000,00 
(seiscentos e cinquenta mil reais);

II - por meio de publicação de aviso no Diário Oficial do Estado, por meio 
eletrônico e em jornal de grande circulação local quando o valor estimado para a contrata-
ção for igual ou superior a R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais).

Artigo 9º - Os atos essenciais do pregão serão documentados e juntados 
no respectivo processo, compreendendo, além daqueles relacionados no artigo 3º:
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I - as propostas e os documentos de habilitação do licitante vencedor;
II - a ata da sessão do pregão; e
III - comprovantes da publicação no Diário Oficial do Estado e na Internet 

do aviso de abertura do pregão, do resultado final da licitação e do extrato do instrumento 
contratual, e em jornal de grande circulação, quando for o caso.

Parágrafo único - Os envelopes-documentação dos licitantes que tive-
rem as propostas classificadas serão devolvidos após a contratação.

Artigo 10 - O pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia da 
informação e o pregão para o sistema de registro de preços serão objeto de regulamentação 
específica.

Artigo 11 - O Comitê Estadual de Gestão Pública expedirá orientações 
e normas complementares à aplicação deste decreto para a administração direta e autár-
quica, e procederá à atualização dos valores fixados nos artigos 3º e 8º, quando for o caso.

Artigo 12 - O disposto neste decreto aplica-se aos órgãos da administra-
ção direta e entidades da administração indireta públicos estaduais.

§ 1º - As sociedades de economia mista, empresas e fundações públi-
cas e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado expedirão suas 
próprias orientações para aplicação deste decreto, nos limites estabelecidos na Consti-
tuição e em lei, e definirão a autoridade competente para a prática dos atos referidos no 
artigo 3º.

§ 2º - O representante da Fazenda do Estado junto às entidades referidas 
neste artigo diligenciará para que os respectivos regulamentos licitatórios sejam adequados 
às disposições deste decreto.

Artigo 13 - Aplicam-se subsidiariamente à Lei federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Artigo 14 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 6 de novembro de 2002.
GERALDO ALCKMIN
______
NOTA:
O § 2º do art. 2º esta com a redação dada pelo Decreto nº 49.722/05.

__________________
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(14) DECRETO Nº 47.836, DE 27 DE MAIO DE 2003
Altera a denominação do Comitê Estadual de Gestão Pública, cria os Grupos  

Setoriais de Tecnologia da Informação e Comunicação - GSTICs, extingue Conselhos e Gru-
pos que especifica e dá providências correlatas

GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso 
de suas atribuições legais, 

Decreta: 

SEÇÃO I
Disposições Preliminares

Artigo 1º - O Comitê Estadual de Gestão Pública, da Casa Civil, instituído 
pelo Decreto nº 44.723, de 23 de fevereiro de 2000, passa a denominar-se Comitê de Qua-
lidade de Gestão Pública. 

Artigo 2º - Ficam transferidas para o Comitê de Qualidade de Gestão 
Pública as funções e atribuições das seguintes unidades: 

I - da Casa Civil: 
a) Conselho do Sistema Estratégico de Informações, previstas no Decre-

to nº 40.656, de 9 de fevereiro de 1996; 
b) Conselho Estadual de Informática - CONEI, previstas no Decreto nº 

41.203, de 7 de outubro de 1996; 
II - do Conselho Estadual de Telecomunicações - COETEL, vinculado à 

Casa Militar, as previstas no inciso I do artigo 9º do Decreto nº 33.395, de 18 de junho de 
1991, bem como as atribuições normativas e de planejamento referidas no inciso I do artigo 
3º e no artigo 8º do mesmo decreto. 

Artigo 3º - Fica criado, junto a cada Gabinete de Secretário de Estado e 
ao Gabinete do Procurador Geral do Estado, diretamente subordinado ao Titular da Pasta, 1 
(um) Grupo Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação - GSTIC. 

Artigo 4º - Ficam transferidas para os Grupos Setoriais de Tecnologia 
da Informação e Comunicação - GSTICs as atribuições dos Grupos Setoriais de Informações 
Estratégicas, previstas no Decreto nº 40.656, de 9 de fevereiro de 1996. 

Artigo 5º - Ficam extintos: 
I - o Conselho do Sistema Estratégico de Informações; 
II - o Conselho Estadual de Informática - CONEI; 
III - os Grupos Setoriais de Informações Estratégicas. 

SEÇÃO II
Do Comitê de Qualidade de Gestão Pública

(*) Com as alterações introduzidas pelos Decretos nºs 49.529/05; 51.766/07; 51.870/07

(*)
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Artigo 6º - Revogado

Artigo 7º - Revogado 

Artigo 8º - Revogado 

Artigo 9º - Revogado

Artigo 10 – Revogado

SEÇÃO III
Dos Grupos Setoriais de Tecnologia da Informação e Comunicação - GSTICs

Artigo 11 - Aos Grupos Setoriais de Tecnologia da Informação e Comu-
nicação - GSTICs cabe, além das atribuições que lhes são transferidas pelo artigo 4º deste 
decreto, o planejamento e a gestão das atividades de tecnologia da informação e comuni-
cação das respectivas Secretarias de Estado e entidades a elas vinculadas, bem como da 
Procuradoria Geral do Estado. 

§ 1º - Será de responsabilidade de cada Grupo Setorial de Tecnologia 
da Informação e Comunicação - GSTIC a formulação, a implantação e o monitoramento do 
Programa Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação, em conformidade com as 
normas e diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Qualidade de Gestão Pública. 

§ 2º - O programa setorial de que trata o parágrafo anterior abrangerá as 
ações da Secretaria de Estado correspondente e das entidades a ela vinculadas. 

Artigo 12 - Os Grupos Setoriais de Tecnologia da Informação e Comu-
nicação - GSTICs serão compostos de representantes dos órgãos integrantes da estrutura 
das respectivas Secretarias de Estado e das entidades a elas vinculadas, designados pelos 
Titulares das Pastas. 

§ 1º - Poderão participar, ainda, dos Grupos Setoriais, convidados pelos 
Secretários de Estado interessados, representantes da Companhia de Processamento de 
Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, para atuarem como consultores e facilitadores na 
área de tecnologia da informação. 

§ 2º - Na constituição do Grupo Setorial do Gabinete do Procurador Ge-
ral do Estado também serão observadas as normas estabelecidas por este artigo. 

SEÇÃO IV
Disposições Finais

Artigo 13 - Os servidores em exercício nas unidades extintas pelos incisos I 
e II do artigo 5º deste decreto passam a prestar serviços junto ao Núcleo de Apoio ao Comitê. 

Parágrafo único - A critério do Secretário-Chefe da Casa Civil, os servido-
res de que trata este artigo poderão vir a ser redistribuídos para outras unidades. 

Artigo 14 - As atividades dos membros do Grupo Executivo de Tecnologia 
da Informação e Comunicação - GETIC, dos Grupos Técnicos de Estudos e de Execução de Pro-
jetos Especiais e dos Grupos Setoriais de Tecnologia da Informação e Comunicação - GSTICs 
não serão remuneradas, sendo, porém, consideradas como de serviço público relevante. 
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Artigo 15 - A definição de normas e medidas complementares que se 
fizerem necessárias ao adequado cumprimento deste decreto serão objeto de resoluções 
das seguintes autoridades: 

I - quando de âmbito geral, pelo Secretário-Chefe da Casa Civil, na quali-
dade de Presidente do Comitê de Qualidade de Gestão Pública; 

II - quando de âmbito setorial, para atendimento de necessidades espe-
cíficas, pelos respectivos Secretários de Estado e pelo Procurador Geral do Estado. 

Artigo 16 - O Grupo Executivo de Tecnologia da Informação e Comuni-
cação - GETIC e os Grupos Setoriais de Tecnologia da Informação e Comunicação - GSTICs 
deverão ser constituídos dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da 
publicação deste decreto. 

Artigo 17 - Revogado

Artigo 18 - Revogado

Artigo 19 – Revogado 

Artigo 20 - Cabe aos representantes da Fazenda do Estado nas entidades 
da Administração Indireta, inclusive autarquias de regime especial, bem como ao Conselho 
de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, a adoção das providências necessárias ao cum-
primento deste decreto. 

Artigo 21 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, fican-
do revogadas as disposições em contrário, em especial: 

I - do Decreto nº 40.656, de 9 de fevereiro de 1996: 
a) o item 1 da alínea “a” do inciso I e o inciso II do artigo 3º; 
b) os artigos 4º e 10; 
II - os artigos 3º e 4º do Decreto nº 41.203, de 7 de outubro de 1996; 
III - o Decreto nº 43.934, de 6 de abril de 1999; 
IV - do Decreto nº 44.723, de 23 de fevereiro de 2000.
a) os incisos II e III do artigo 4º; 
b) os artigos 105 e 106; 
V - os artigos 2º, 3º e 4º do Decreto nº 44.919, de 19 de maio de 2000. 

Palácio dos Bandeirantes, 27 de maio de 2003. 

GERALDO ALCKMIN

______
NOTAS:
Os artigos 6º, 7º, 8º e 9º foram revogados pelo Decreto nº 51.870/07.
O art. 10 foi revogado pelo Decreto nº 51.766/07.
O art. 17 foi revogado pelo Decreto nº 51.870/07.
O art. 18 foi revogado pelo Decreto nº 49.529/05.
O art. 19 foi revogado pelo Decreto nº 51.870/07.

__________________
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(15) DECRETO Nº 47.945, DE 16 DE JULHO DE 2003
Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto nos artigos 15 da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro  
de 1989, e artigo 11 da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,  

e dá providências correlatas

GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 47, inciso III, da Constituição do Estado, 

Decreta: 

“Artigo 1º - O Sistema de Registro de Preços, visando à aquisição de bens 
e serviços no âmbito da Administração estadual, obedecerá às normas fixadas neste decreto. 

Artigo 2º - Para os efeitos deste decreto são adotadas as seguintes de-
finições: 

I - Sistema de Registro de Preços - SRP: conjunto de procedimentos para 
registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para con-
tratações futuras; 

II - Ata de Registro de Preços: documento de caráter obrigacional em 
que são averbados os órgãos participantes, os preços, os fornecedores de bens ou prestado-
res de serviços e as quantidades e condições a serem observadas nas futuras contratações; 

III - Órgão Gerenciador: órgão ou entidade da Administração responsá-
vel pelo gerenciamento do SRP, inclusive a condução da licitação; 

IV - Órgão Participante - órgão ou entidade que participa dos procedi-
mentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro de Preços.” (NR) 

Artigo 3º - O SRP poderá ser adotado para aquisição de bens ou serviços 
que, pelas suas características, ensejem contratações freqüentes. 

Parágrafo único - Os bens e serviços de informática poderão ser adqui-
ridos por meio do SRP se na licitação a ser realizada puder ser adotado o tipo menor preço. 

“Artigo 4º - Caberá ao Comitê de Qualidade de Gestão Pública, de que 
trata o Decreto nº 47.836, de 27 de maio de 2003, definir um ou mais Órgãos Gerenciadores 
quando os bens ou serviços tenham significativa expressão em relação ao consumo total 
do Estado, devam ser adquiridos por mais de um órgão ou entidade da Administração ou 
atendam a programas de governo. 

Parágrafo único - Havendo a indicação de mais de um Órgão Gerencia-
dor para o mesmo bem ou serviço o Comitê de Qualidade de Gestão Pública editará normas 
necessárias à coexistência dos vários Sistemas de Registro de Preços.” (NR) 

Artigo 5º - Caberá ao Órgão Gerenciador a prática dos atos de controle e 
administração do SRP, em especial: 

“I - convidar, mediante correspondência ou outro meio eficaz, os órgãos 
e entidades da Administração para participarem do SRP;” (NR) 

(*) Com as alterações introduzidas pelos Decretos nºs 51.809/07 e 54.939/09.

(*)
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II - consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e to-
tal de consumo, bem como promover as devidas adequações com vistas à definição das es-
pecificações técnicas ou dos projetos básicos para atender aos requisitos de padronização; 

III - realizar ampla pesquisa de mercado visando aferir os preços efeti-
vamente praticados antes da realização do certame e após, trimestralmente, para aferir a 
compatibilidade dos preços registrados com os efetivamente praticados; 

IV - obter a concordância dos órgãos participantes em relação às especi-
ficações e aos quantitativos do objeto a ser licitado ou o projeto básico, quando for o caso; 

V - realizar o procedimento licitatório pertinente; 
VI - indicar os fornecedores, sempre que solicitado, obedecendo a or-

dem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos órgãos participantes 
do SRP; 

VII - conduzir os procedimentos relativos à revisão dos preços registra-
dos e à aplicação de penalidades, observado o disposto nos artigos 17 e 20 deste decreto. 

VIII - publicar trimestralmente, no Diário Oficial do Estado, e divulgar por 
meios eletrônicos, os preços registrados para utilização dos órgãos participantes. 

Artigo 6º - Caberá ao Órgão Participante: 
I - manifestar interesse em participar do SRP, informando ao Órgão Ge-

renciador a sua estimativa de consumo e suas pretensões quanto às especificações técnicas 
ou quanto ao projeto básico, conforme o caso; 

II - assegurar que todos os atos para sua inclusão no SRP estejam devida-
mente formalizados e aprovados pela autoridade competente; 

III - manifestar ao Órgão Gerenciador sua concordância com o objeto a 
ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório; 

IV - manter-se informado sobre o andamento do SRP, inclusive em rela-
ção às alterações porventura ocorridas, com o objetivo de dar correto cumprimento às suas 
disposições; 

V - indicar o gestor do contrato; 
VI - conduzir os procedimentos relativos à aplicação de penalidades de-

correntes do descumprimento de cláusulas contratuais, observadas as disposições do artigo 
20 deste decreto, mantendo o Órgão Gerenciador informado a respeito, sobretudo quanto 
ao resultado dos referidos procedimentos. 

Artigo 7º - Além das atribuições previstas no artigo 67 da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, caberá ao gestor do contrato: 

I - consultar o Órgão Gerenciador quando da necessidade de contrata-
ção, a fim de obter a indicação do fornecedor, dos quantitativos a que este ainda se encon-
tra obrigado e dos preços registrados; 

II - assegurar-se de que a contratação a ser celebrada atende aos seus 
interesses, sobretudo quanto aos preços registrados, informando ao Órgão Gerenciador 
eventual desvantagem quanto à sua utilização; 

III - encaminhar ao Órgão Gerenciador as informações sobre a contrata-
ção efetivamente realizada; 

IV - zelar pelo cumprimento das obrigações contratualmente assumidas; 
V - informar ao Órgão Gerenciador quando o fornecedor não atender as 

condições estabelecidas no edital ou recusar-se a firmar o contrato. 
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Artigo 8º - As licitações para o SRP serão realizadas nas modalidades Pre-
gão e Concorrência, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e da Lei Fe-
deral nº 8.666, de 21 de junho de 1993, respectivamente, adotando-se o tipo menor preço. 

Parágrafo único - O SRP será precedido de ampla pesquisa de mercado. 

Artigo 9º - O edital de licitação para o SRP observará, no que couber, 
as disposições do artigo 40 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e do artigo 4º, 
inciso I, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e sua regulamentação, e indicará: 

I - a estimativa de quantidades a serem contratadas no prazo de validade 
do registro; 

II - o prazo de validade do registro de preços, observado o disposto no 
artigo 13 deste decreto; 

III - os órgãos participantes do respectivo SRP; 
IV - os locais e prazos de entrega e de execução do objeto. 
Parágrafo único - Quando o edital previr o fornecimento de bens ou a 

prestação de serviços em locais diferentes, é facultada a exigência de apresentação de pro-
posta de preço diferenciada por região. 

Artigo 10 - O objeto da licitação poderá ser subdivido em lotes, quando 
técnica e economicamente viável, de forma a possibilitar maior competitividade, sem per-
da da economia de escala, observados a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega 
fixados no edital. 

Parágrafo único - No silêncio do edital não será admitida cotação de 
quantidades inferiores às demandadas na licitação. 

Artigo 11 - Ao preço do primeiro colocado serão registrados tantos for-
necedores de bens ou prestadores de serviços quantos concordarem, respeitadas as quan-
tidades oferecidas em cada proposta. 

Parágrafo único - Para efeito de registro, a classificação obedecerá a or-
dem crescente dos preços ofertados nas respectivas propostas, decidindo-se eventual em-
pate nos moldes estabelecidos na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Artigo 12 - Homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador ela-
borará a ata de registro de preços, na qual serão registrados os preços e os fornecedores de 
bens ou prestadores de serviços, com observância da ordem de classificação, as quantidades e 
as condições a serem observadas nas futuras contratações e os órgãos participantes. 

§ 1º - O primeiro colocado e os licitantes que concordarem em executar 
o objeto da licitação pelo preço do primeiro colocado serão convocados para assinar a ata 
de registro de preços. 

§ 2º - O licitante que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no 
prazo fixado, dela será excluído. 

§ 3º - Colhidas as assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a ime-
diata publicação da Ata e, se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o 
parágrafo anterior. 

“Artigo 13 - O prazo máximo de validade do registro de preços será de 
12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação da respectiva Ata, podendo ser 
prorrogado por uma única vez por igual período.” (NR) 
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“§ 1º - A decisão do Órgão Gerenciador prorrogando a validade do regis-
tro de preços deverá ser precedida de pesquisa de mercado que comprove inequivocamen-
te a vantagiosidade para a Administração.” 

Parágrafo único - As contratações decorrentes do SRP terão sua vigência 
estabelecida conforme as disposições contidas nos editais e respectivos instrumentos de 
contrato, observado o disposto no artigo 57 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Artigo 14 - Os fornecedores de bens ou prestadores de serviços incluídos 
na ata de registro de preços estarão obrigados a celebrar os contratos que poderão advir, 
nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata. 

Artigo 15 - A existência de preços registrados não obriga a Administra-
ção a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de 
outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário 
do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

“Artigo 15A - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá 
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado 
do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que compro-
vada a vantagem em tal adesão. 

§ 1º - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento 
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

“§ 2º - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este 
artigo não poderão exceder, no seu conjunto, a cem por cento dos quantitativos registrados 
na Ata de Registro de Preços. 

§ 3º - Poderão igualmente utilizar-se da Ata de Registro de Preços, me-
diante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, outros entes e entidades da Administração 
Pública, desde que observadas as condições estabelecidas nos §§ 1º e 2º deste artigo. 

Artigo 15B - Os órgãos e entidades da Administração estadual poderão 
utilizar-se de Atas de Registros de Preços realizadas pela União, Distrito Federal, outros Es-
tados e Municípios, desde que demonstrada a vantagem econômica em tal adesão compa-
rativamente aos preços registrados no Sistema Integrado de Informações Físico-Financeiras 
- SIAFISICO ou aos praticados no mercado.”. 

“§ 1º - A adesão fica condicionada ao prévio cadastramento do fornece-
dor de bens ou do prestador de serviços indicado na Ata de Registro de Preços, no Cadastro 
Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo - CAUFESP, na modalidade Registro Ca-
dastral - RC, cujos documentos então apresentados deverão estar com o respectivo prazo 
de validade ainda vigente. 

§ 2º - Quando o Órgão Gerenciador não estiver sujeito à jurisdição do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o ato de adesão deverá estar instruído com 
cópia integral do processo administrativo da licitação que deu origem à Ata de Registro 
de Preços, acompanhado da declaração do órgão ou entidade da Administração Estadual 
interessada na adesão, nesse sentido consultou o Órgão Gerenciador e obteve a informa-
ção de que o certame foi julgado regular pelo respectivo Tribunal de Contas ou, caso não 
tenha havido ainda julgamento, que o certame contou com a manifestação favorável do 
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órgão jurídico competente e não pende qualquer impugnação nas esferas administrativa 
e judicial. 

§ 3º - No momento da adesão, o órgão ou entidade da Administração 
Estadual interessada deverá certificar-se junto ao Órgão Gerenciador, de que o conjunto 
das adesões precedentes à mesma Ata de Registro de Preços, qualquer que seja a sua 
proveniência, não ultrapassam a 100 % (cem por cento) do quantitativo inicialmente re-
gistrado.” 

Artigo 16 - A contratação com os fornecedores de bens ou prestadores 
de serviços registrados, após a indicação pelo Órgão Gerenciador, será formalizada pelo 
Órgão Participante, por intermédio de instrumento contratual, nos moldes previstos no 
edital. 

Parágrafo único - O instrumento de contrato observará, no que couber, 
o disposto no artigo 55 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Artigo 17 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao praticado no 
mercado, o Órgão Gerenciador deverá: 

I - convocar o fornecedor do bem ou prestador do serviço visando a 
negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado; 

II - liberar o fornecedor do bem ou prestador do serviço do compromisso 
assumido, e cancelar o seu registro, quando frustrada a negociação, respeitados os contra-
tos firmados; 

III- convocar os demais fornecedores ou prestadores de serviços, visan-
do igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo único - Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerencia-
dor cancelará o bem ou o serviço objeto do preço negociado. 

Artigo 18 - O fornecedor do bem ou prestador do serviço terá seu regis-
tro cancelado quando: 

I - descumprir as condições da ata de registro de preços; 
II - recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equiva-

lente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tor-

nar superior àqueles praticados no mercado; 
IV - for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 

nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
V - for impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos 

do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
Parágrafo único - O cancelamento do registro, assegurados o contradi-

tório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão 
Gerenciador. 

Artigo 19 - O fornecedor do bem ou prestador do serviço poderá solici-
tar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha 
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior 
devidamente comprovados. 
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Artigo 20 - Aplicam-se ao SRP e às contratações dele decorrentes as pe-
nalidades previstas nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, conforme o caso. 

§ 1º - Os procedimentos para aplicação de penalidades de advertência e 
multa relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, serão conduzidos no âmbito 
do Órgão Participante contratante e as penalidades serão aplicadas por autoridade compe-
tente do mesmo órgão. 

§ 2º - Os procedimentos para aplicação das demais penalidades não in-
dicadas no parágrafo anterior serão conduzidos no âmbito do Órgão Gerenciador e as pena-
lidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão. 

Artigo 21 - O SRP poderá ser realizado com a utilização de recursos de 
tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica. 

Artigo 22 - O disposto neste decreto aplica-se, também, às fundações 
instituídas ou mantidas pelo Poder Público, às empresas em cujo capital o Estado tenha 
participação majoritária, bem como às demais entidades por ele direta ou indiretamente 
controladas. 

§ 1º - O representante da Fazenda do Estado junto às fundações, às em-
presas, e às demais entidades por ele controladas diligenciará para que os respectivos regu-
lamentos licitatórios sejam adequados às disposições deste decreto. 

§ 2º - A adequação dos regulamentos licitatórios das empresas públi-
cas das sociedades de economia mista e de suas subsidiárias dedicadas à exploração de 
atividade econômica de produção e comercialização de bens ou de prestação de serviços 
respeitará as disposições do artigo 173 da Constituição Federal. 

Artigo 23 - O Comitê de Qualidade de Gestão Pública editará normas 
complementares a execução deste decreto. 

Artigo 24 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, fi-
cando revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 35.946, de 30 de 
outubro de 1992. 

Palácio dos Bandeirantes, 16 de julho de 2003. 

GERALDO ALCKMIN

______
NOTAS:
O art. 1º e 2º estão com a redação dada pelo Decreto nº 51.809/07.
O art. 4º esta com a redação dada pelo Decreto nº 51.809/07.
O inciso I do art. 5º esta com a redação dada pelo Decreto nº 51.809/07.
O caput do art. 13 esta com a redação dada pelo Decreto nº 51.809/07.
O §1º do art. 13 foi incluído pelo Decreto nº 54.939/09.
O art. 15A foi incluído pelo Decreto nº 51.809/07.
O §2º do art. 15A esta com a redação dada pelo Decreto nº 54.939/09.
O art. 15B foi incluído pelo Decreto nº 51.809/07.
Os §1º, §2º e §3º do artigo 13 foram incluídos pelo Decreto nº 54.939/09.

__________________
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(16) DECRETO Nº 50.656, DE 30 DE MARÇO DE 2006
Institui e organiza o Sistema Informatizado da Rede de Ouvidorias do Estado  

de São Paulo, regulamenta o envio dos relatórios semestrais das ouvidorias e dá  
providências correlatas

GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso 
de suas atribuições legais e diante da manifestação da Subsecretaria de Gestão e Recursos 
Humanos, da Casa Civil, por intermédio de sua Unidade de Desenvolvimento e Melhoria das 
Organizações, 

Decreta: 

Artigo 1º - Fica instituído nas Ouvidorias da Administração Pública Dire-
ta, Indireta e Fundacional e das Concessionárias de Serviço Público do Estado de São Paulo, 
o Sistema Informatizado da Rede de Ouvidorias com o objetivo de facilitar o atendimento 
das manifestações dos cidadãos encaminhadas às Ouvidorias, e fornecer, por meio eletrôni-
co, informações gerenciais para aprimoramento do serviço público. 

Parágrafo único - O Sistema Informatizado da Rede de Ouvidorias é o 
sítio eletrônico que permite o registro, o encaminhamento, o tratamento e o atendimento 
das manifestações dos cidadãos usuários do serviço público, bem como a extração de dados 
estatísticos gerenciais de atendimento das Ouvidorias. 

“Artigo 2º - A Secretaria de Gestão Pública tomará as providências ne-
cessárias para implementação do Sistema Informatizado da Rede de Ouvidorias e designará 
os órgãos ou servidores responsáveis pela sua administração, atualização, manutenção e 
concessão de senhas.”; (NR) 

Artigo 3º - Todas as Ouvidorias do Estado de São Paulo, de sua Admi-
nistração Direta, Indireta, Fundacional e das Concessionárias de Serviço Público Estadual, 
deverão aderir ao Sistema Informatizado da Rede de Ouvidorias em 60 (sessenta) dias a 
contar da publicação deste decreto. 

Parágrafo único - A adesão da Ouvidoria ao Sistema Informatizado da 
Rede de Ouvidoria poderá ocorrer de dois modos: 

1. utilização do Sistema Informatizado da Rede de Ouvidorias para o 
registro, o encaminhamento, o tratamento e o atendimento das manifestações recebidas 
pelos usuários de serviço público estadual; 

2. inserção de dados gerenciais de atendimento da Ouvidoria na perio-
dicidade exigida pelos artigos 8º e 9º deste decreto. 

Artigo 4º - São ouvidores para os fins desse decreto, os servidores desig-
nados em Diário Oficial ou por ato formal interno do órgão em que atua, e que exerçam as 
atividades descritas no artigo 9º da Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, e no Decreto nº 
44.074, de 1º de julho de 1999. 

Artigo 5º - Os ouvidores poderão requisitar aos responsáveis pela admi-
nistração do sistema senhas adicionais para servidores de sua Ouvidoria. 

(*) Com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 51.561/07.

(*)

06807 miolo.indd   208 20/1/2012   14:55:04



209

Parágrafo único - O ouvidor tem a responsabilidade de gerenciar o uso 
das senhas de assistentes e atendentes concedidas em sua Ouvidoria, e zelar pela sua cor-
reta utilização. 

Artigo 6º - Todas as Ouvidorias deverão, a partir de 1º de janeiro de 
2007, extrair do Sistema Informatizado da Rede de Ouvidorias as informações gerenciais 
que comporão seu relatório semestral de atividades, na forma dos artigos 8º, 9º, 10 e 11 
deste decreto. 

“Artigo 7º - A Secretaria de Gestão Pública deverá: 
I - tomar as providências necessárias para o correto encaminhamento 

do relatório semestral das Ouvidorias, na forma dos artigos 8º, 9º, 10 e 11 deste decreto; 
II - além de outras medidas pertinentes: 
a) informar às Ouvidorias, às Secretarias de Estado e à Procuradoria Ge-

ral do Estado os prazos e o modelo do relatório semestral; 
b) elaborar a versão final do relatório para entrega ao Governador do 

Estado.”; (NR) 
Artigo 8º - Para os fins do disposto no parágrafo único do artigo 9º da Lei 

nº 10.294, de 20 de abril de 1999, as Ouvidorias deverão extrair do Sistema Informatizado 
da Rede de Ouvidorias as informações para constituir os relatórios semestrais de suas ativi-
dades, e apresentá-los aos respectivos superiores imediatos, acompanhados de sugestões 
para aprimoramento do serviço público. 

Artigo 9º - Os superiores imediatos das Ouvidorias adotarão as provi-
dências necessárias para que os respectivos Secretários de Estado e o Procurador Geral do 
Estado recebam os relatórios e as sugestões a que se refere o artigo anterior até o vigésimo 
dia útil do mês subseqüente ao semestre encerrado. 

“Artigo 10 - Os Secretários de Estado e o Procurador Geral do Estado, até 
o final do segundo mês subseqüente ao encerramento do semestre, encaminharão ao Se-
cretário de Gestão Pública, com seus pareceres a respeito da matéria, os relatórios extraídos 
do Sistema Informatizado da Rede de Ouvidorias e as sugestões de todas as Ouvidorias que, 
direta ou indiretamente, se encontrem em seus respectivos âmbitos de atuação. 

Artigo 11 - Até o final do terceiro mês subseqüente ao semestre encer-
rado, o Secretário de Gestão Pública providenciará a entrega ao Governador do Estado, dos 
relatórios, sugestões e pareceres recebidos, acompanhados de observações e indicações de 
providências.” (NR) 

Artigo 12 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, fican-
do revogadas as disposições em contrário, em especial as contidas no Decreto nº 49.067, de 
22 de outubro de 2004 . 

Palácio dos Bandeirantes, 30 de março de 2006. 

GERALDO ALCKMIN
_______
NOTA:
Os artigos 2º, 7º, 10 e 11 estão com a redação dada pelo Decreto nº 51.561/07.
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DECRETO Nº 51.561, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2007
Dispõe sobre a transferência para a Secretaria de Gestão Pública das providências, afetas 
à Casa Civil, relativas ao Sistema Informatizado da Rede de Ouvidorias do Estado de São 
Paulo e ao envio dos relatórios semestrais dessas unidades e dá providências correlatas

JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 
atribuições legais, 

 
Decreta: 

Artigo 1º - Ficam transferidas para a Secretaria de Gestão Pública as pro-
vidências, afetas à Casa Civil, relativas: 

I - ao Sistema Informatizado da Rede de Ouvidorias do Estado de São 
Paulo, instituído e organizado pelo Decreto nº 50.656, de 30 de março de 2006; 

II - ao envio dos relatórios semestrais das Ouvidorias, regulamentado 
pelo referido decreto. 

..................................................................................................................

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 12 de fevereiro de 2007. 

JOSÉ SERRA
__________________

(17) DECRETO Nº 51.672, DE 19 DE MARÇO DE 2007
Regulamenta, no âmbito do Estado São Paulo, a gestão dos recursos originários do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação - FUNDEB e institui o Conselho de Acompanhamento e Controle Social sobre 

a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do fundo, e dá providências 
correlatas

JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 
atribuições legais, 

Considerando que a implantação automática, a partir de 1º de janeiro 
de 2007, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação - FUNDEB torna indispensável o estabelecimento de critérios 
para sua operacionalização; 

Considerando que a utilização dos recursos do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 
FUNDEB, em nível estadual, poderá contribuir para a melhoria da qualidade e expansão do 
Ensino Público, de modo a proporcionar condições de real acesso à escola, de incentivo à 
permanência e de acentuado progresso a todas as crianças, jovens e adultos; e 

(*) Com as alterações introduzidas pelos Decretos nºs 51.939/07; 52.221/07e 53.667/08.

(*)
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Considerando o disposto no artigo 18 da Medida Provisória nº 339, de 
28 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a faculdade de celebração de convênios entre 
o Estado e seus Municípios, dos quais decorrerá a transferência imediata dos recursos do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis-
sionais da Educação - FUNDEB, correspondente ao número de matrículas que o Município 
assumir, 

Decreta: 

“Artigo 1º - A partir de 1º de janeiro de 2007 incumbirá à Secretaria da 
Educação, no âmbito do Estado de São Paulo, gerir os recursos provenientes do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação - FUNDEB, previsto no inciso I do artigo 60 do Ato das Disposições Transitórias da 
Constituição Federal, consoante modificação introduzida pela Emenda Constitucional nº 53, 
de 19 de dezembro de 2006. 

Parágrafo único - Os recursos originários do FUNDEB serão transferidos 
da conta vinculada FUNDEB - Banco do Brasil S/A para a conta única do Estado - Banco Nossa 
Caixa S.A., subconta vinculada FUNDEB, cuja utilização dar-se-á de acordo com o estabeleci-
do nos artigos 21 a 23 da Lei federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007.” (NR) 

Artigo 2º - Caberá à Secretaria da Educação transferir para as contas 
individuais e específicas dos Municípios que celebrarem convênio com o Estado, os recursos 
correspondentes ao número de matrículas que o Município vier a assumir. 

§ 1º - Para efeito dos cálculos a que se refere o “caput” deste arti-
go, serão consideradas exclusivamente as matrículas presenciais efetivas, conforme os 
dados apurados no censo escolar mais atualizado, realizado pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, considerando as ponderações 
aplicáveis. 

§ 2º - A transferência dos recursos de que trata este artigo será efetuada 
mensalmente e em uma única parcela. 

Artigo 3º - Fica criado o Conselho Estadual de Acompanhamento e Con-
trole Social para o acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência 
e a aplicação dos recursos provenientes do FUNDEB, que atuará com autonomia, sem vincu-
lação ou subordinação institucional ao Poder Executivo. 

§ 1º - Ao Conselho a que se refere o “caput” deste artigo incumbe, ainda: 
1. supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta or-

çamentária anual, com o objetivo de concorrer para o adequado tratamento e encaminha-
mento dos dados estatísticos e financeiros considerados básicos para a operacionalização 
do Fundo; 

2. elaborar o seu regimento interno, observadas as normas regulamen-
tares pertinentes.

“3. acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta 
do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE e do Programa de Apoio 
aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos e, ainda, rece-
ber e analisar as prestações de contas referentes a esses Programas, formulando pareceres 
conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE.” 
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§ 2º - Cabe à Secretaria da Educação sediar o Conselho e garantir-lhe 
infra-estrutura e condições materiais adequadas à execução plena de suas competências. 

“Artigo 4º - O Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social 
será constituído por (treze) membros:” (NR) 

I - 1 (um) representante da Secretaria da Educação; 
II - 1 (um) representante da Secretaria da Fazenda; 
III - 1 (um) representante da Secretaria de Economia e Planejamento; 
“IV - 2 (dois) representantes dos Poderes Executivos Municipais;” (NR) 
V - 1 (um) representante do Conselho Estadual de Educação; 
VI - 1 (um) representante da seccional da União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação - UNDIME; 
VII - 1 (um) representante da seccional da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação - CNTE; 
VIII - 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pú-

blica; 
“IX - 2 (dois) representantes dos estudantes de educação básica pública, 

1 (um) dos quais indicado pela entidade estadual de estudantes secundaristas.” (NR) 
“X - 1 (um) representante do Centro Estadual de Educação Tecnológica 

“Paula Souza” - CEETEPS.” 
“§ 1º - Os membros do Conselho previsto no “caput” deste artigo serão 

indicados até 20 (vinte) dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores:” (NR) 
1. pelos Titulares das Pastas com assento no Conselho e pelos Prefeitos 

Municipais; 
2. pelo Presidente do Conselho Estadual da Educação; 
3. pelos dirigentes das entidades de classes organizadas com assento no 

Conselho; 
4. pelos estabelecimentos ou entidades de âmbito estadual, em proces-

so eletivo organizado para esse fim, pelos respectivos pares.
“5. pela administração do Centro Estadual de Educação Tecnológica 

“Paula Souza” - CEETEPS.” 
“§ 2º - Os Conselheiros e seus suplentes serão designados pelo Gover-

nador do Estado para um mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução por igual 
período.” (NR) 

§ 3º - Os Conselheiros não perceberão qualquer espécie de remunera-
ção pela participação em qualquer das atividades do Conselho. 

§ 4º - O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho serão eleitos por 
seus pares em reunião do colegiado, sendo impedidos de ocupar as funções os representan-
tes de Secretarias integrantes do Governo do Estado. 

§ 5º - São impedidos de integrar o Conselho a que se refere o “caput” 
deste artigo: 

1. cônjuge e parentes consangüíneos ou afins, até o terceiro grau, do 
Governador e do Vice-Governador, e dos secretários estaduais; 

2. tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou 
consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos re-
cursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes consangüíneos e afins, até terceiro grau, 
desses profissionais; 
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3. estudantes que não sejam emancipados; 
4. pais de alunos que: 
a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração 

no âmbito dos órgãos do Poder Executivo estadual; 
b) prestem serviços terceirizados, no âmbito do Poder Executivo do Estado. 
§ 6º - Os órgãos, entidades, pais de alunos e estudantes de que trata 

este artigo, deverão indicar seus representantes para composição inicial do Conselho, por 
intermédio da Secretaria da Educação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação 
deste decreto. 

“§ 7º - A cada membro titular corresponderá um suplente, o qual subs-
tituirá o titular do Conselho nos casos de afastamentos temporários ou eventuais deste 
e assumirá sua vaga, completando o período de mandato, nas hipóteses de afastamento 
definitivo, especialmente decorrentes de: 

1. desligamento por motivos particulares; 
2. desligamento do vínculo formal com o segmento que representa; 
3. situação de impedimento previsto no § 5º deste artigo. 
§ 8º - Na hipótese em que o titular e o suplente incorram simultanea-

mente na situação de afastamento definitivo, a instituição ou segmento responsável deverá 
indicar novo titular e novo suplente para o Conselho.” 

Artigo 5º - Compete à Secretaria da Educação a elaboração dos registros 
contábeis e dos demonstrativos gerenciais mensais, atualizados, relativos aos recursos re-
passados e recebidos do Fundo. 

“§ 1º - A Secretaria da Educação dará, mensalmente, publicidade, por 
meio de publicação no Diário Oficial do Estado e por via eletrônica, do total de recursos 
recebidos e executados à conta do Fundo.” (NR) 

§ 2º - Os documentos referidos no “caput” deste artigo ficarão perma-
nentemente à disposição do Conselho, bem como dos órgãos estaduais de controle interno 
e externo. 

Artigo 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retro-
agindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2007. 

Palácio dos Bandeirantes, 19 de março de 2007. 

JOSÉ SERRA

______
NOTAS:
O art. 1º esta com a redação dada pelo Decreto nº 52.221/07.
O item 3 do § 1º do art. 3º foi incluído pelo Decreto nº 52.221/2007.
O caput do art. 4º esta com a redação dada pelo Decreto nº 52.221/07.
O inciso IV do art. 4º esta com a redação dada pelo Decreto nº 51.939/07.
O inciso IX do art. 4º esta com a redação dada pelo Decreto nº 52.221/07.
O inciso X do art. 4º foi acrescentado pelo Decreto nº 52.221/07.
O §1º do art. 4º esta com a redação dada pelo Decreto nº 52.221/07.
O item 5 do §1º do art. 4º foi acrescentado pelo Decreto nº 52.221/07.
O §2º do art. 4º esta com a redação dada pelo Decreto nº 53.667/08.
Os §§ 7º e 8º foram acrescentados pelo Decreto nº Decreto nº 53.667/08.
O §1º do art. 5º está com a redação dada pelo Decreto nº 52.221/07.
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DECRETO Nº 51.704, DE 26 DE MARÇO DE 2007
Dispõe sobre a instrução de processos e expedientes transmitidos à Casa Civil  

e dá providências correlatas

JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 
atribuições legais, 

Decreta: 

Artigo 1º - Os processos ou expedientes transmitidos à Casa Civil para 
decisão do Governador do Estado ou do Titular da Pasta, serão necessariamente instruídos 
nas Secretarias de Estado de origem com as manifestações dos órgãos técnicos e da Con-
sultoria Jurídica, devendo esta demonstrar a competência de uma das citadas autoridades. 

Parágrafo único - Os processos e expedientes oriundos das autarquias, 
das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público Estadual e das empresas em cujo 
capital o Estado tenha participação majoritária, bem como das entidades direta ou indire-
tamente por ele controladas, encaminhados à apreciação do Governador do Estado ou do 
Secretário-Chefe da Casa Civil, deverão ser remetidos pelo Titular da Pasta a que estejam 
vinculadas. 

Artigo 2º - Os processos e expedientes deverão ser obrigatoriamente 
acompanhados dos estudos que levaram à apresentação das proposições neles contidas, 
bem como das minutas correspondentes, quando for o caso. 

Artigo 3º - No encaminhamento do processo ou expediente à Casa Civil, 
os Secretários de Estado deverão instruí-lo com Exposição de Motivos, da qual constarão 
obrigatoriamente as seguintes partes: 

I - relatório sucinto da proposição ou pedido que haja dado origem ao 
processo ou expediente; 

II - informação resumida sobre as provas oferecidas ou apuradas, quan-
do for o caso; 

III - conclusão dos pareceres de todos os órgãos técnicos e jurídicos, 
bem como a manifestação dos dirigentes que hajam opinado fundamentadamente sobre o 
mérito do assunto em exame; 

IV - manifestação conclusiva dos respectivos Titulares, com indicação ex-
pressa da providência ou providências que em seu entender devam ser tomadas. 

Parágrafo único - A Exposição de Motivos será digitada em papel de cor 
diferente da usada para as demais peças do processo. 

Artigo 4º - Os Requerimentos de Informação da Assembléia Legislativa 
do Estado, respondidos pelas áreas competentes da Administração Estadual, deverão ser 
encaminhados à Assessoria Técnico-Legislativa, da Casa Civil, acompanhados necessaria-
mente da manifestação conclusiva do Titular da Pasta a que os órgãos informantes estejam 
subordinados, nos termos do § 4º do artigo 4º do Decreto nº 47.807, de 5 de maio de 2003. 

Artigo 5º - Nos casos de assinatura de decretos, despachos, convênios, 
protocolos ou outros documentos similares em cerimônias oficiais, os processos ou expe-
dientes correspondentes deverão ser remetidos à Casa Civil com, no mínimo, 15 (quinze) 
dias de antecedência da data do evento, devidamente instruídos nos termos do artigo 3º 
deste decreto. 
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Parágrafo único - Não será dado encaminhamento às matérias de que 
trata este artigo que sejam remetidas à Casa Civil unicamente por via eletrônica. 

Artigo 6º - Após o retorno dos processos e expedientes às Secretarias 
de Estado de origem, com decisão, os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica deverão dela 
tomar ciência. 

Artigo 7º - O órgão competente da Casa Civil devolverá de plano os pro-
cessos ou expedientes que não observarem o disposto neste decreto. 

Artigo 8º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, fican-
do revogado o Decreto nº 40.030, de 30 de março de 1995. 

Palácio dos Bandeirantes, 26 de março de 2007. 

JOSÉ SERRA 
__________________

(18) DECRETO Nº 52.040, DE 7 DE AGOSTO DE 2007
Dispõe sobre o Sistema de Comunicação do Governo do Estado de São Paulo -  

SICOM e dá providências correlatas

JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 
atribuições legais, 

Decreta: 

“Artigo 1º - O Sistema de Comunicação do Governo do Estado de São 
Paulo - SICOM, instituído pelo Decreto nº 43.833, de 8 de fevereiro de 1999, se regerá pelas 
normas deste decreto e do decreto de organização da Subsecretaria de Comunicação, da 
Casa Civil.” (NR)

Artigo 2º - A organização do Sistema de Comunicação do Governo do 
Estado de São Paulo - SICOM compreende: 

I - órgão central; 
II - órgãos setoriais. 

 “Artigo 3º - O órgão central, normativo e controlador do Sistema de Co-
municação do Governo do Estado de São Paulo - SICOM é a Subsecretaria de Comunicação, 
da Casa Civil.” (NR) 

Artigo 4º - Os órgãos setoriais são as unidades administrativas que te-
nham atribuições de gerir atividades de comunicação nos seguintes órgãos e entidades: 

I - Secretarias de Estado; 

(*) Com as alterações introduzidas pelos Decretos nº 56.641/11 e 57.006/11.

(*)
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II - autarquias; 
III - fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público; 
IV - empresas em cujo capital o Estado tenha participação majoritária; 
V - demais entidades direta ou indiretamente controladas pelo Estado. 

 “Artigo 5º - O órgão central e os órgãos setoriais do Sistema de Comuni-
cação do Governo do Estado de São Paulo - SICOM planejarão e executarão suas atividades 
de acordo com o estabelecido neste decreto e no decreto de organização da Subsecretaria 
de Comunicação, da Casa Civil, objetivando, em especial:” (NR) 

I - difundir amplamente informações sobre os direitos dos cidadãos e os 
serviços públicos colocados à disposição dos mais diversos segmentos sociais; 

II - divulgar, de forma clara e objetiva, os projetos e ações desenvolvidos 
pelo Estado nas diversas áreas de interesse da sociedade, de maneira a facilitar seu enten-
dimento; 

III - estimular a sociedade a participar do debate e do aprimoramento 
das políticas públicas do Estado; 

IV - atender às necessidades de informações operacionais e mercadoló-
gicas de clientes e usuários das entidades da Administração Indireta que prestam serviços 
ao público; 

V - contemplar a sobriedade e a transparência dos procedimentos na área; 
VI - garantir a eficiência e a racionalidade na aplicação dos recursos dis-

poníveis; 
VII - adequar as mensagens aos segmentos sociais com os quais se pre-

tenda comunicar; 
VIII - promover a avaliação sistemática dos resultados. 
Parágrafo único - Nos termos do artigo 37, § 1º, da Constituição Federal, 

a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos de-
verá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servi-
dores públicos. 

Artigo 6º - Para fins deste decreto são considerados serviços de comu-
nicação: 

I - as atividades destinadas a informar o público, por intermédio das 
assessorias de imprensa, de campanhas publicitárias e/ou pela internet, sobre ações de 
ordem governamental, administrativa e social estabelecidas em lei ou decreto; 

II - o desenvolvimento de projetos, campanhas, eventos, patrocínios e 
outras atividades na área de comunicação que visem a informação, o esclarecimento, a edu-
cação e a orientação social dos cidadãos; 

III - as ações comunicacionais destinadas à comercialização de bens e 
serviços pelas entidades estatais que exercem atividades mercadológicas; 

IV - o gerenciamento e o controle do apoio técnico e das terceirizações 
destinados a realizar e otimizar todas as ações de comunicação. 

 “Artigo 7º - O órgão central do Sistema de Comunicação do Governo do 
Estado de São Paulo - SICOM tem suas atribuições definidas no decreto que dispõe sobre 
sua organização.” (NR) 
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Artigo 8º - Os órgãos setoriais do Sistema de Comunicação do Governo 
do Estado de São Paulo - SICOM têm, em suas respectivas áreas de atuação, as seguintes 
atribuições: 

I - elaborar e submeter seus planos e projetos ao órgão central do Siste-
ma, promovendo os ajustes indicados; 

II - enviar, para aprovação prévia do órgão central do Sistema, os editais 
e “briefings” de licitação para contratação de agências de propaganda; 

III - apresentar ao órgão central do Sistema, antes da homologação do 
resultado da licitação, relatório da Comissão Especial de Licitação para análise e aprovação 
quanto ao aspecto técnico-publicitário; 

IV - apresentar ao órgão central do Sistema as peças produzidas a partir 
das campanhas; 

V - submeter à aprovação prévia do órgão central do Sistema suas cam-
panhas, os planos de mídia e as autorizações de mídia destinados aos veículos de comuni-
cação; 

VI - adotar as providências cabíveis para que o órgão central do Sistema 
possa exercer, plenamente, suas funções e atribuições. 

Parágrafo único - Os órgãos setoriais do Sistema observarão as diretrizes 
e orientações técnicas do órgão central, sem prejuízo da subordinação hierárquico-adminis-
trativa pertinente à estrutura dos respectivos órgãos e entidades. 

Artigo 9º - Na contratação de serviços de que trata este decreto obser-
var-se-ão a legislação pertinente em vigor, as disposições deste decreto, as normas comple-
mentares expedidas pelo órgão central do Sistema de Comunicação do Governo do Estado 
de São Paulo - SICOM e os regulamentos específicos de cada órgão/entidade, devidamente 
adequados à disciplina ora traçada. 

§ 1º - A contratação de que trata o “caput” deste artigo será processada 
e julgada por Comissão Especial de Licitação, constituída por membros da Administração 
Pública Estadual Direta e Indireta e integrada, em sua maioria, por profissionais da área de 
comunicação. 

§ 2º - O órgão central do Sistema participará de cada Comissão Especial 
de Licitação com, pelo menos, 2 (dois) membros, podendo indicar outros para dela parti-
cipar, inclusive técnicos especializados da área de comunicação, se a natureza da matéria 
assim exigir. 

Artigo 10 - Os responsáveis pelas atividades de Comunicação nos órgãos 
setoriais do Sistema de Comunicação do Governo do Estado de São Paulo - SICOM serão 
nomeados ou designados de acordo com a legislação em vigor, ouvido previamente o órgão 
central. 

Artigo 11 - O disposto neste decreto não exime a responsabilidade das 
autoridades dirigentes dos órgãos e das entidades da Administração Direta e Indireta no 
exercício de suas atribuições inerentes ao Sistema de Comunicação do Governo do Estado 
de São Paulo - SICOM. 

Artigo 12 - Os representantes da Fazenda do Estado nas entidades a que 
se referem os incisos III a V do 4º deste decreto e o Conselho de Defesa dos Capitais do Es-
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tado - CODEC, da Secretaria da Fazenda, adotarão, em seus respectivos âmbito de atuação, 
as medidas que se fizerem necessárias ao inteiro cumprimento das normas ora editadas. 

Artigo 13 – Revogado

Artigo 14 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, fican-
do revogadas as disposições em contrário, em especial: 

I - os artigos 2º, 4º e 13 do Decreto nº 43.833, de 8 de fevereiro de 1999; 
II - o Decreto nº 43.834, de 8 de fevereiro de 1999; 
III - o artigo 49 do Decreto nº 51.465, de 1º de janeiro de 2007.

Palácio dos Bandeirantes, 7 de agosto de 2007. 

JOSÉ SERRA

_____
NOTA:
Os artigos 1º, 3º, caput do 5º e 7º estão com a redação dada pelo Decreto nº 
56.641/11.
O art. 13 foi revogado pelo Decreto nº 57.006/11.

__________________

DECRETO Nº 52.197, DE 26 DE SETEMBRO DE 2007
Dispõe sobre a transferência da Comissão de Centralização das Informações dos Serviços 
Públicos do Estado de São Paulo da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania para a 

Secretaria de Gestão Pública e dá providências correlatas

JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 
atribuições legais, 

Decreta: 

Artigo 1º - Fica transferida do Gabinete do Secretário da Justiça e da 
Defesa da Cidadania para o Gabinete do Secretário de Gestão Pública, e diretamente su-
bordinada ao Titular da Pasta, a Comissão de Centralização das Informações dos Serviços 
Públicos do Estado de São Paulo com a finalidade prevista no inciso III do artigo 30 da Lei nº 
10.294, de 20 de abril de 1999. 

Artigo 2º - A Comissão referida no artigo anterior terá, além da finalidade pre-
vista no inciso III do artigo 30 da Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, as seguintes atribuições: 

I - coordenar o funcionamento do Sistema Estadual de Defesa do Usuá-
rio de Serviços Públicos - SEDUSP, de que tratam os artigos 29 e 30 da Lei nº 10.294, de 20 
de abril de 1999; 

II - estabelecer, periodicamente, diretrizes e prioridades para o Sistema 
Estadual de Defesa do Usuário de Serviços Públicos - SEDUSP; 

III - garantir o cumprimento dos dispositivos legais constantes na Lei nº 
10.294, de 20 de abril de 1999, bem como das diretrizes e prioridades referidos no inciso 
anterior; 
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IV - articular a implantação das Ouvidorias e das Comissões de Ética, 
sem prejuízo da proposição dos atos regulamentares; 

V - promover formas de treinamento para a capacitação dos servidores 
no atendimento ao cidadão, utilizando informações prestadas pelas Ouvidorias estaduais, 
visando o cumprimento da Lei de Proteção e Defesa do Usuário do Serviço Público do Esta-
do de São Paulo; 

VI - promover formas de treinamento para a capacitação dos Ouvidores; 
VII - promover ações de fortalecimento da comunicação das Ouvidorias 

com os cidadãos; 
VIII - promover a utilização de ferramentas de pesquisa de satisfação dos 

cidadãos para a avaliação constante da qualidade dos serviços públicos estaduais; 
IX - propor implementações necessárias à execução da lei. 

Artigo 3º - A Comissão será composta dos seguintes membros, designa-
dos pelo Governador do Estado: 

I - um representante de cada uma das seguintes Secretarias de Estado: 
a) Secretaria de Gestão Pública, cabendo a ele a coordenação dos tra-

balhos; 
b) Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania; 
c) Secretaria da Fazenda; 
d) Secretaria da Saúde; 
e) Secretaria da Educação; 
f) Secretaria da Segurança Pública; 
g) Secretaria de Comunicação; 
h) Secretaria de Economia e Planejamento; 
II - um representante do POUPATEMPO - Centrais de Atendimento ao 

Cidadão - Programa do Governo do Estado de São Paulo, instituído pela Lei Complementar 
nº 847, de 16 de julho de 1998; 

III - um representante de cada uma das seguintes fundações: 
a) Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON; 
b) Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE; 
IV - um representante da Associação Brasileira de Ouvidores/Ombuds-

man - ABO; 
V - um representante dos usuários mediante indicação, pelo Secretário 

de Gestão Pública, de entidade constituída para essa finalidade. 
§ 1º - Cada membro da Comissão contará com um suplente, também 

designado pelo Governador do Estado. 
§ 2º - A Comissão poderá convocar qualquer servidor público ou con-

vidar pessoa da sociedade civil, sem direito de voto, para colaborar na realização de seus 
objetivos, podendo requisitar dos setores próprios do Governo os meios necessários para 
exercer suas atividades. 

§ 3º - O Regimento Interno da Comissão de Centralização das Informa-
ções dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo será instituído mediante resolução do 
Secretário de Gestão Pública. 

Artigo 4º - À Secretaria de Gestão Pública, por intermédio da Unidade de 
Desenvolvimento e Melhoria das Organizações, cabe: 
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I - fornecer suporte às atividades da Comissão de Centralização das In-
formações dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo, em especial: 

a) prestando os serviços de apoio que se fizerem necessários e auxilian-
do a Comissão, em caráter permanente, no desenvolvimento das atividades de conscienti-
zação e mobilização para a completa efetividade dos preceitos da Lei nº 10.294, de 20 de 
abril de 1999, nos órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado de São Paulo; 

b) orientando e apoiando ações específicas em cada órgão e entidade da 
Administração Pública Estadual, Direta e Indireta, inclusive de autarquia de regime especial; 

II - operacionalizar o desenvolvimento do Sistema Estadual de Defesa do 
Usuário de Serviços Públicos - SEDUSP. 

Parágrafo único - No desempenho de suas atribuições, a Unidade de De-
senvolvimento e Melhoria das Organizações poderá contar com o apoio de instituições que 
desenvolvam atividades correlatas de implementação dos objetivos da Lei nº 10.294, de 20 
de abril de 1999. 

Artigo 5º - A Secretaria de Gestão Pública é responsável pelo desenvol-
vimento, pela manutenção e pela disponibilização do sistema de informações necessário 
para atender à demanda do Sistema Estadual de Defesa do Usuário de Serviços Públicos 
- SEDUSP. 

Artigo 6º - As informações e o cadastro de reclamações, previsto no § 
2º do artigo 29 da Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, obtidos pelo Sistema Estadual de 
Defesa do Usuário de Serviços Públicos - SEDUSP serão organizadas e divulgadas pela Secre-
taria de Gestão Pública. 

§ 1º - A divulgação das informações deverá ser feita por meio eletrônico, 
sem prejuízo das demais mídias. 

§ 2º - Para o auxílio à execução do disposto no “caput” deste artigo, a 
Comissão de Centralização das Informações dos Serviços Públicos contará com o apoio da 
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE, criada pela Lei nº 1.866, de 4 de 
dezembro de 1978. 

§ 3º - As informações disponibilizadas pelo Sistema Estadual de Defesa 
do Usuário de Serviços Públicos - SEDUSP serão utilizadas pelos dirigentes dos órgãos e 
entidades públicos para o estabelecimento das políticas da qualidade dos serviços e geren-
ciamento dos recursos públicos. 

Artigo 7º - As despesas decorrentes da aplicação deste decreto correrão 
à conta das dotações consignadas nos orçamentos dos respectivos órgãos. 

Artigo 8º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, fican-
do revogadas as disposições em contrário, em especial: 

I - o Decreto nº 43.958, de 20 de abril de 1999; 
II - os artigos 4º a 10 do Decreto nº 45.040, de 4 de julho de 2000. 

Palácio dos Bandeirantes, 26 de setembro de 2007. 

JOSÉ SERRA
__________________
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(19) DECRETO Nº 52.833, DE 24 DE MARÇO DE 2008
Dispõe sobre os órgãos do Sistema de Administração de Pessoal, define competências das 

autoridades e dá providências correlatas

JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 
atribuições legais, 

Decreta:

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

Artigo 1º - O Sistema de Administração de Pessoal relativo aos servido-
res públicos da Administração Direta e das Autarquias do Estado, instituído pela Lei Comple-
mentar nº 180, de 12 de maio de 1978, compreende os seguintes tipos de órgãos:

I - integrado na Secretaria de Gestão Pública, órgão central;
II - integrados nas Secretarias de Estado, na Procuradoria Geral do Esta-

do e nas Autarquias:
a) órgãos setoriais; 
b) órgãos subsetoriais.

Artigo 2º - O órgão central do Sistema de Administração de Pessoal é a 
Unidade Central de Recursos Humanos, organizada pelo Decreto nº 51.463, de 1º de janeiro 
de 2007, observadas as alterações posteriores.

Artigo 3º - Os órgãos setoriais e os subsetoriais do Sistema de Adminis-
tração de Pessoal serão organizados de maneira a permitir a cada um o pleno exercício das 
respectivas atribuições, em consonância com as disposições deste decreto.

CAPÍTULO II
Das Atribuições dos Órgãos Setoriais do Sistema
SEÇÃO I
Das Atribuições Gerais e das Áreas de Atuação

Artigo 4º - Aos órgãos setoriais, nos respectivos âmbitos de atuação, 
cabe:

I - assistir as autoridades das Secretarias de Estado, da Procuradoria Ge-
ral do Estado ou das Autarquias a que pertencerem, nos assuntos relacionados com o Siste-
ma de Administração de Pessoal;

II - planejar a execução das políticas, diretrizes e normas emanadas do 
órgão central do Sistema;

III - elaborar, para atendimento de situações específicas, propostas de 
normas complementares às emanadas do órgão central do Sistema;

IV - coordenar, prestar orientação técnica, controlar e, quando for o 
caso, executar, em consonância com o disposto no inciso II deste artigo, as atividades de 

(*) Com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 53.326/08.

(*)
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administração do pessoal dos órgãos ou entidades a que pertencerem, inclusive dos estagi-
ários e do pessoal contratado para prestação de serviços;

V - opinar, conclusivamente, sobre assuntos de recursos humanos, ob-
servadas as políticas, diretrizes e normas emanadas do órgão central do Sistema;

VI - zelar pela adequada instrução dos processos a serem submetidos 
à apreciação do órgão central do Sistema ou de outros órgãos da Administração Pública 
Estadual;

VII - encaminhar à manifestação do órgão central do Sistema as dúvidas 
relativas à aplicação da legislação de pessoal e as situações não previstas nas normas e nos 
manuais editados;

VIII - efetuar, periódica e regularmente, visitas aos órgãos subsetoriais 
do Sistema para verificação da regularidade dos atos expedidos;

IX - manifestar-se, conclusivamente, nos casos de acumulação remunerada;
X - controlar, cumprir e fazer cumprir as normas relativas a segurança, 

acesso e operacionalização do sistema de folha de pagamento;
XI - acompanhar permanentemente o absenteísmo no órgão ou na enti-

dade, com vista à promoção de medidas para sua redução.

Artigo 5º - As atribuições dos órgãos setoriais compreendem as áreas de:
I - planejamento e controle de recursos humanos;
II - análise e estudos salariais;
III - seleção e recrutamento de pessoal;
IV - desenvolvimento e capacitação de recursos humanos;
V - legislação de pessoal;
VI - expediente de pessoal.

SEÇÃO II
Do Planejamento e Controle de Recursos Humanos

Artigo 6º - Os órgãos setoriais, em relação ao planejamento e controle 
de recursos humanos, nos respectivos âmbitos de atuação, têm as seguintes atribuições:

I - realizar estudos e pesquisas de interesse do Sistema, em especial 
para:

a) elaboração de propostas de padrões de lotação para os diversos tipos 
de unidades administrativas, de acordo com sua especificidade e com base nos elementos 
fornecidos por seus dirigentes;

b) permanente adequação do Quadro de Pessoal aos programas de tra-
balho;

c) identificação das causas de rotatividade de pessoal;
d) proposição de medidas para a melhoria da qualidade dos dados dos 

cadastros implantados;
II - coordenar a identificação das necessidades de recursos humanos e 

orientar os órgãos e autoridades com responsabilidade nesse processo;
III - elaborar, anualmente, a proposta das necessidades de recursos hu-

manos, com base nos elementos apurados nos termos do inciso II deste artigo;
IV - efetuar a projeção das despesas com recursos humanos e encargos 

previdenciários para a elaboração do orçamento de pessoal;
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V - acompanhar e controlar a execução do orçamento de pessoal e veri-
ficar as necessidades de alterações;

VI - acompanhar e analisar as variações mensais da folha de pagamento, 
adotando medidas pertinentes quando da apuração de eventuais desvios;

VII - observar a adequação da composição do Quadro de Pessoal aos pa-
drões de lotação fixados e da distribuição dos recursos humanos aos programas de trabalho 
em andamento;

VIII - manifestar-se, conclusivamente, nos expedientes relativos à auto-
rização para realização de:

a) concursos internos para acesso, instruindo-os com:
1. justificativa circunstanciada da efetiva necessidade da medida;
2. denominação e quantidade dos cargos a serem providos e das funções 

ou empregos a serem preenchidos, com indicação dos respectivos vencimentos e salários;
3. indicação das vagas, datas e motivos das vacâncias, bem como da 

quantidade de cargos, empregos e funções existentes no Quadro de Pessoal;
4. demonstração da disponibilidade orçamentária;
b) concursos públicos e/ou aproveitamento de candidatos remanescen-

tes de concursos públicos, instruindo-os nos termos das normas pertinentes;
IX - manifestar-se:
a) nas propostas relativas a transferência de cargos, empregos ou fun-

ções, instruindo-as com:
1. quantidade existente no Quadro de Pessoal;
2. perfil do ocupante, quando for o caso;
3. informação quanto à compatibilidade do cargo, emprego ou da fun-

ção com as finalidades do órgão ou da entidade;
4. argumentos que demonstrem a viabilidade ou não da medida;
b) nos processos relativos à identificação de unidades ou à classificação 

de funções de serviço público para efeito de atribuição de “pro labore”, instruindo-os nos 
termos da legislação pertinente;

X- colaborar com o órgão central do Sistema no desempenho de suas 
atribuições, em especial na:

a) realização de estudos para subsidiar a política de recursos humanos;
b) elaboração de:
1. diretrizes, normas e manuais de procedimentos;
2. padrões de lotação para as unidades de administração geral;
c) organização e implantação de sistemas de recursos humanos;
XI - em relação ao cadastro de cargos, empregos e funções:
a) manter atualizados:
1. o Sistema Único de Cadastro de Cargos e Funções-Atividades - SICAD, 

conforme prevê o Decreto nº 50.881, de 14 de junho de 2006;
2. cadastro de funções retribuídas mediante “pro labore” quanto à cria-

ção, alteração e extinção;
b) exercer controle sobre o atendimento dos requisitos fixados para pro-

vimento de cargos e preenchimento de empregos e funções, inclusive as retribuídas me-
diante “pro labore”;

c) informar permanentemente a área de seleção e recrutamento sobre 
as vagas existentes para fins de realização de concurso público;
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d) manter controle cadastral de:
1. servidores que percebam gratificação de representação;
2. membros dos órgãos colegiados;
3. afastamentos e licenças de servidores;
4. situações de acumulação remunerada;
5. pessoal considerado excedente.

SEÇÃO III
Da Análise e dos Estudos Salariais

Artigo 7º - Os órgãos setoriais, em relação a análise e estudos salariais, 
nos respectivos âmbitos de atuação, têm as seguintes atribuições:

I - realizar estudos e pesquisas salariais;
II - planejar, coordenar, orientar e controlar as atividades relacionadas 

com:
a) classificação, enquadramento e retribuição de cargos, empregos e 

funções;
b) aplicação dos institutos de acesso, progressão, promoção e avaliação 

de desempenho;
III - colaborar com o órgão central do Sistema no desempenho de suas 

atribuições, em especial na realização de estudos relacionados com:
a) política salarial;
b) retribuição e jornada de trabalho aplicadas a cada classe.

SEÇÃO IV
Da Seleção e do Recrutamento de Pessoal

Artigo 8º - Os órgãos setoriais, em relação a seleção e recrutamento de 
pessoal, nos respectivos âmbitos de atuação, têm as seguintes atribuições:

I - realizar estudos e pesquisas para a permanente atualização e aperfei-
çoamento dos métodos e técnicas de recrutamento e seleção e a adequada colocação de 
recursos humanos;

II - promover anualmente a avaliação do efetivo existente e das necessi-
dades, com vista à promoção de concursos públicos;

III - verificar a possibilidade de aproveitamento de pessoal considerado 
disponível ou habilitado em concurso público em outros órgãos do Sistema;

IV - programar atividades de recrutamento e seleção de pessoal median-
te concurso público e concurso interno de acesso;

V - elaborar minutas de editais de concursos públicos, nos termos das 
normas pertinentes;

VI - executar os programas de recrutamento e seleção de pessoal;
VII - coordenar, orientar e controlar os órgãos subsetoriais do Sistema 

quanto à execução de programas de recrutamento e seleção de pessoal;
VIII - garantir a adequação de conteúdo dos programas de recrutamento 

e seleção, bem como dos recursos humanos e materiais alocados;
IX - manter registro e contato com instituições especializadas em recru-

tamento e seleção de pessoal e com órgãos fiscalizadores do exercício profissional.
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SEÇÃO V
Do Desenvolvimento e da Capacitação de Recursos Humanos

Artigo 9º - Os órgãos setoriais, em relação a desenvolvimento e capaci-
tação de recursos humanos, nos respectivos âmbitos de atuação, têm as seguintes atribui-
ções:

I - providenciar a realização de estudos e pesquisas para:
a) permanente atualização e aperfeiçoamento de métodos e técnicas de 

desenvolvimento, capacitação e adequada qualificação de recursos humanos;
b) implementação de programas de qualidade de vida dos servidores; 
II - identificar as necessidades de treinamento e desenvolvimento de 

recursos humanos, considerados, entre outros fatores, as exigências dos programas de tra-
balho dos respectivos órgãos;

III - programar atividades objetivando: 
a) o desenvolvimento e a capacitação de recursos humanos, em atendi-

mento às necessidades de que trata o inciso II deste artigo;
b) a qualidade de vida dos servidores, em parceria com outros órgãos e 

entidades da Administração;
IV - promover a execução e a divulgação das atividades programadas;
V - preparar e expedir certificados, atestados ou certidões de participa-

ção nos programas executados;
VI - manter cadastro próprio dos servidores treinados e capacitados;
VII - manter contato e cadastros atualizados de instrutores, colaborado-

res e instituições especializadas em ensino e capacitação de pessoal;
VIII - coordenar, orientar e controlar os programas de treinamento e 

desenvolvimento de recursos humanos executados pelos órgãos subsetoriais do Sistema;
IX - garantir a adequação do conteúdo de cada programa de treinamen-

to às reais necessidades do pessoal e da organização;
X- promover a realização periódica de análises dos resultados e dos cus-

tos dos programas executados;
XI - colaborar com o órgão central do Sistema no desempenho de suas 

atribuições, em especial na realização de estudos para subsidiar as políticas de desenvolvi-
mento, capacitação e qualidade de vida dos recursos humanos.

SEÇÃO VI
Da Legislação de Pessoal

Artigo 10 - Os órgãos setoriais, em relação à legislação de pessoal, nos 
respectivos âmbitos de atuação, têm as seguintes atribuições:

I - coordenar, orientar, controlar e promover a correta aplicação da legis-
lação, observadas as diretrizes e normas emanadas do órgão central do Sistema;

II - representar às autoridades competentes nos casos de inobservância 
da legislação;

III - propor medidas para o aperfeiçoamento da legislação.

SEÇÃO VII
Do Expediente de Pessoal
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Artigo 11 - Os órgãos setoriais, em relação ao expediente de pessoal, nos 
respectivos âmbitos de atuação, têm as seguintes atribuições:

I - preparar atos designatórios e os referentes a:
a) provimento de cargos e preenchimento de empregos e funções;
b) promoção, acesso, progressão e avaliação de desempenho dos servi-

dores;
II - lavrar contratos individuais de trabalho e todos os atos referentes à 

sua alteração, suspensão e rescisão;
III - providenciar a publicação da ratificação das contagens de tempo de 

contribuição;
IV - executar atividades relacionadas à folha de pagamento de pessoal, 

observado o regramento pertinente;
V - organizar e providenciar a publicação da relação de servidores indi-

cados para exercerem substituição em cargos, empregos e funções, nos termos dos artigos 
78 e 79 do Decreto nº 42.850, de 30 de dezembro de 1963.

Artigo 12 - Os órgãos setoriais nas Autarquias têm, ainda, as seguintes 
atribuições:

I - adotar medidas junto a estabelecimentos oficiais de crédito para dis-
ponibilização dos vencimentos e salários de servidores;

II - preparar e controlar o pagamento de servidores.

SEÇÃO VIII
Das Demais Atribuições

Artigo 13 - Sempre que for considerado conveniente em razão da estru-
tura organizacional, de equipamentos ou da localização física das unidades das respectivas 
Secretarias de Estado, da Procuradoria Geral do Estado ou das Autarquias a que pertence-
rem, aos órgãos setoriais serão conferidas, ainda, mediante decreto, atribuições próprias 
dos órgãos subsetoriais.

CAPÍTULO III
Das Atribuições dos Órgãos Subsetoriais do Sistema
SEÇÃO I
Das Atribuições Gerais e das Áreas de Atuação

Artigo 14 - Aos órgãos subsetoriais, nos respectivos âmbitos de atuação, 
cabe:

I - assistir os dirigentes das unidades a que prestarem serviços, nos as-
suntos relacionados com o Sistema de Administração de Pessoal;

II - programar e executar as atividades de administração do pessoal das 
unidades a que prestarem serviços, inclusive dos estagiários e do pessoal contratado para 
prestação de serviços, em consonância com a orientação do órgão setorial;

III - atuar em integração com o órgão setorial devendo:
a) observar e fazer observar suas orientações, em conformidade com as 

diretrizes e normas emanadas do órgão central do Sistema;
b) atender ou providenciar o atendimento de suas solicitações;
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c) mantê-lo permanentemente informado sobre a situação dos recursos 
humanos;

d) subsidiar o planejamento das atividades de:
1. seleção e recrutamento de pessoal;
2. desenvolvimento e capacitação de recursos humanos;
e) desenvolver outras atividades que se caracterizem como apoio téc-

nico ao planejamento, controle, execução e avaliação das atividades próprias do Sistema;
IV - preparar os expedientes relativos a:
a) ratificação de certidões de contagem de tempo de contribuição para 

fins de aposentadoria e disponibilidade, expedidas pelos órgãos subsetoriais do Sistema;
b) incorporação de vantagens pecuniárias, observada a legislação per-

tinente;
V - controlar os usuários incumbidos de executar atividades relaciona-

das à folha de pagamento de pessoal;
VI - atender a consultas e zelar pela adequada instrução dos processos 

que devam ser submetidos à apreciação superior ou de outros órgãos;
VII - manter os servidores informados a respeito de seus direitos e de-

veres.
Artigo 15 - As atividades de administração de pessoal a que se refere o 

inciso II do artigo 14 deste decreto compreendem as áreas de:
I - cadastro de cargos, empregos e funções;
II - cadastro funcional;
III - freqüência;
IV - expediente de pessoal.

SEÇÃO II
Do Cadastro de Cargos, Empregos e Funções

Artigo 16 - Os órgãos subsetoriais, em relação ao cadastro de cargos, 
empregos e funções, nos respectivos âmbitos de atuação, têm as seguintes atribuições:

I - colaborar com o órgão setorial no desempenho de suas atribuições, 
em especial no cumprimento do Decreto nº 50.881, de 14 de junho de 2006;

II - exercer controle sobre o atendimento dos requisitos fixados para 
provimento de cargos e preenchimento de empregos e funções, inclusive as retribuídas me-
diante “pro labore”;

III - manter controle cadastral de:
a) servidores que percebam gratificação de representação;
b) membros dos órgãos colegiados;
c) afastamentos e licenças de servidores;
d) situações de acumulação remunerada;
e) pessoal considerado excedente nas unidades a que prestarem ser-

viços.
SEÇÃO III
Do Cadastro Funcional

Artigo 17 - Os órgãos subsetoriais, nos respectivos âmbitos de atuação, 
em relação ao cadastro funcional, têm as seguintes atribuições:
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I - manter atualizados o cadastro e o prontuário dos servidores;
II - controlar os prazos para posse e exercício de servidores;
III - registrar os atos relativos à vida funcional dos servidores.

SEÇÃO IV
Da Freqüência

Artigo 18 - Os órgãos subsetoriais, em relação à freqüência, nos respec-
tivos âmbitos de atuação, têm as seguintes atribuições:

I - registrar a freqüência mensal de servidores e, quando for o caso, inse-
rir os dados pertinentes no sistema de folha de pagamento de pessoal;

II - acompanhar os lançamentos efetuados pelas unidades não integran-
tes do Sistema, relativos à freqüência, nos termos do parágrafo único do artigo 22 deste 
decreto;

III - expedir atestados e certidões relacionados com a freqüência de ser-
vidores;

IV - anotar afastamentos e licenças de servidores, exercendo adequado 
controle a respeito;

V - apurar o tempo de serviço ou de contribuição, para todos os efeitos 
legais e expedir as respectivas certidões;

VI - controlar o limite de idade de servidor para fins de aposentadoria ou 
desligamento compulsório;

VII - rever a contagem de tempo de inativo, quando solicitado;
VIII - acompanhar e executar as atividades relacionadas ao benefício 

auxílio-alimentação.

SEÇÃO V
Do Expediente de Pessoal

Artigo 19 - Os órgãos subsetoriais, em relação ao expediente de pessoal, 
nos respectivos âmbitos de atuação, têm as seguintes atribuições:

I - inserir e manter atualizados, no sistema de folha de pagamento de 
pessoal, dados pessoais e funcionais, direitos e vantagens de servidores;

II - controlar os usuários incumbidos de executar atividades relacionadas 
à folha de pagamento de pessoal; 

III - lavrar contratos individuais de trabalho e todos os atos relativos à 
sua alteração, suspensão ou rescisão;

IV - preparar os expedientes relativos à posse;
V - centralizar, preparar, quando for o caso, e encaminhar os expe-

dientes relativos a promoção, acesso, progressão e avaliação de desempenho de servi-
dores;

VI - expedir títulos de nomeação e outros relativos à situação funcional 
de servidores, inclusive os decorrentes de decisão administrativa ou judicial, bem como 
as respectivas apostilas, e providenciar a inserção no sistema de folha de pagamento de 
pessoal;

VII - preparar atos relativos à vida funcional dos servidores, inclusive os 
relativos à concessão de vantagens pecuniárias;
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VIII - conferir e acompanhar as inserções e atualizações produzidas pelo 
sistema de folha de pagamento de pessoal, decorrentes das atividades relacionadas nos 
incisos I e VI deste artigo, procedendo à devida retificação, se for o caso;

IX - preparar e expedir formulários às instituições de previdência social 
competentes, bem como outros exigidos pela legislação pertinente;

X - providenciar matrículas na instituição de previdência social compe-
tente, bem como emissão de documentos de registros pertinentes aos servidores e aos seus 
dependentes;

XI - registrar na Carteira de Trabalho e Previdência Social as anotações neces-
sárias pertinentes à vida profissional do servidor admitido nos termos da legislação trabalhista;

XII - expedir guias para perícia médica;
XIII - providenciar a publicação de comunicado sobre o falecimento de 

servidores e informar a ocorrência aos órgãos e entidades competentes.

SEÇÃO VI
Das Demais Disposições

Artigo 20 - As atribuições previstas neste capítulo serão conferidas, 
mediante decreto, a cada órgão subsetorial de acordo com as características da organi-
zação da Secretaria de Estado, da Procuradoria Geral do Estado ou da Autarquia a que 
pertencer.

CAPÍTULO IV
Das Atribuições de Unidades não Integrantes do Sistema

Artigo 21 - As atribuições de que trata o artigo 14 poderão ser conferi-
das, mediante decreto, a unidades não integrantes do Sistema de Administração de Pessoal, 
conforme as características da organização das respectivas Secretarias de Estado, da Procu-
radoria Geral do Estado ou das Autarquias a que pertencerem.

Artigo 22 - As unidades com atribuições de controle de freqüência atu-
arão sempre em integração com os órgãos subsetoriais do Sistema de Administração de 
Pessoal.

Parágrafo único - As unidades de que trata este artigo têm as seguintes 
atribuições:

1. controlar os prazos para início de exercício de servidores;
2. registrar a freqüência mensal de servidores e, quando for o caso, inse-

rir os dados pertinentes no sistema de folha de pagamento de pessoal;
3. conferir e acompanhar lançamentos, relativos à freqüência, efetuados 

no sistema de folha de pagamento de pessoal, nos termos do item 2 deste parágrafo;
4. preparar atestados e certidões relacionados com a freqüência de ser-

vidores;
5. informar processos que versem sobre freqüência de servidores;
6. expedir guias para perícia médica;
7. comunicar aos órgãos e entidades competentes o falecimento de ser-

vidores.
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CAPÍTULO V
Das Competências Relativas ao Sistema
SEÇÃO I
Dos Secretários de Estado e do Procurador Geral do Estado

Artigo 23 - Aos Secretários de Estado e ao Procurador Geral do Esta-
do, em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, no âmbito dos respectivos órgãos, 
compete:

I - observar e fazer cumprir os prazos para encaminhamento de dados, 
informações, relatórios e outros documentos ao órgão central do Sistema, bem como as 
diretrizes e normas dele emanadas;

II - aprovar:
a) normas complementares às emanadas do órgão central do Sistema, 

para o atendimento de situações específicas;
b) propostas apresentadas pelos órgãos setoriais, encaminhando-as, 

quando for o caso, ao órgão central do Sistema, em especial aquelas relativas a:
1. fixação e ampliação do quadro de pessoal e de padrões de lotação;
2. criação, extinção ou modificação de cargos e funções;
3. revisão de sistemas retribuitórios e instituição de classes e carreiras;
c) pedidos de transferência de cargos, empregos e funções de seus res-

pectivos Quadros para outros órgãos, encaminhando a matéria à análise técnica do órgão 
central do Sistema;

d) programas de treinamento, desenvolvimento e qualidade de vida dos 
recursos humanos;

III - encaminhar à apreciação do órgão central do Sistema minutas de 
editais de concursos públicos e de concursos internos para acesso;

IV - submeter à autorização do Governador solicitações para:
a) abertura de concursos públicos e de concursos internos para acesso, 

instruídas com justificativa da medida e demais elementos necessários à efetivação do pro-
cesso, observadas as normas pertinentes; 

b) provimento e preenchimento de cargos, empregos e funções median-
te aproveitamento de remanescentes de concurso público realizado por outros órgãos, ob-
servadas as normas pertinentes;

V - homologar os resultados de concursos internos para acesso;
VI - classificar:
a) cargos, empregos e funções nas unidades dos respectivos órgãos, res-

peitados os padrões de lotação;
b) para fins de concessão do “pro labore” instituído pelo artigo 28 da Lei 

nº 10.168, de 10 de julho de 1968, funções de serviço público destinadas a unidades exis-
tentes por força de lei ou de decreto e que não tenham cargos correspondentes, observadas 
as normas pertinentes e ouvido o órgão central do Sistema;

VII - proceder à transferência de cargos, empregos ou funções no âmbito 
dos respectivos órgãos;

VIII - solicitar transferência de cargos, empregos ou funções de outros 
órgãos, observadas as restrições legais;

IX - indicar ao órgão central do Sistema os servidores considerados ex-
cedentes;
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X - admitir ou autorizar a admissão de servidores; 
XI - dar posse a servidores que lhes sejam diretamente subordinados;
XII - fixar o horário de trabalho dos servidores;
XIII - convocar servidor para prestação de serviço extraordinário, após 

autorização do Secretário de Gestão Pública e nos termos das normas pertinentes;
XIV - designar servidor para:
a) exercício de substituição remunerada;
b) funções de comando retribuídas mediante “pro labore”;
c) responder pelo expediente de unidades diretamente subordinadas;
XV - promover servidor;
XVI - autorizar, cessar ou prorrogar afastamento de servidor, nos termos 

da legislação pertinente, nas seguintes hipóteses:
a) para dentro do País, quando se tratar de:
1. missão ou estudo de interesse do serviço público;
2. participação em congressos e outros certames culturais, técnicos ou 

científicos;
3. participação em provas de competições desportivas, desde que haja 

requisição da autoridade competente;
b) para ter exercício em entidades com as quais o Estado mantenha con-

vênio, obedecidas as normas neles estabelecidas;
XVII - requisitar passagens aéreas para servidor a serviço dos respectivos 

órgãos ou Autarquias, de acordo com a legislação pertinente;
XVIII - conceder:
a) gratificações a servidores, quando for o caso, observada a legislação 

pertinente;
b) licença a servidor para tratar de interesses particulares;
XIX - autorizar o pagamento de transporte e de diárias a servidores;
XX - conceder e arbitrar ajuda de custo a servidores, observada a legis-

lação pertinente;
XXI - determinar:
a) a realização de tomada de contas nos casos de alcance, remissão ou 

omissão de responsáveis por dinheiro e valores pertencentes à Fazenda do Estado;
b) a instauração de processo administrativo ou de sindicância, inclusive 

para apuração de responsabilidade em acidentes com veículos oficiais;
c) providências para a instauração de inquérito policial;
XXII - aplicar penalidades disciplinares, nos termos da legislação perti-

nente;
XXIII - exonerar, a pedido, servidor ocupante de cargo em comissão;
XXIV - dispensar servidores, nos termos da legislação pertinente, inclu-

sive quando a critério da Administração, independentemente da criação do cargo corres-
pondente, no caso de cessação da necessidade do serviço, com fundamento no inciso III do 
artigo 35 da Lei nº 500, de 13 de novembro de 1974;

XXV - autorizar a dispensa de reposição de vantagens, ouvidas a Unidade 
Central de Recursos Humanos e a Consultoria Jurídica do órgão, nos casos de aplicação do 
Despacho Normativo do Governador de 31 de janeiro de 1986;

XXVI - reconhecer direito de servidor à contagem de tempo de serviço 
prestado sob o regime de credenciamento, à vista de manifestação do Secretário de Gestão 
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Pública, nos casos de aplicação do Despacho Normativo do Governador de 14 de outubro 
de 1986;

XXVII - avocar ou delegar atribuições e competências, por ato expresso, 
observada a legislação pertinente;

XXVIII - apostilar decretos de provimento de cargos para retificar:
a) Subquadro ou Tabela do Quadro a que pertence o cargo;
b) unidade de classificação;
c) padrão ou referência do cargo;
d) jornada de trabalho.

Artigo 24 - Compete, ainda, no âmbito dos respectivos órgãos:
I - ao Secretário da Educação, autorizar, cessar ou prorrogar afastamen-

tos de servidores integrantes do Quadro do Magistério, nas hipóteses previstas nos incisos 
V e VI, este quando no País, do artigo 64 e no artigo 65 da Lei Complementar nº 444, de 27 
de dezembro de 1985;

II - ao Secretário dos Transportes, autorizar, cessar ou prorrogar afas-
tamentos de ferroviários junto à Administração Centralizada e Descentralizada do Estado, 
órgãos da União, de outros Estados e dos Municípios, bem como junto a outros Poderes, 
com base no artigo 4º da Lei nº 10.410, de 28 de outubro de 1971;

III - ao Procurador Geral do Estado, conceder e fixar o valor da gratifi-
cação de representação, com base nos artigos 135, inciso III, e 141 da Lei nº 10.261, de 28 
de outubro de 1968, a servidores em exercício na Procuradoria do Estado de São Paulo em 
Brasília.

Artigo 25 - Ao Secretário de Gestão Pública compete, ainda, em relação 
ao Sistema de Administração de Pessoal, em nível central:

I - em relação ao Governador do Estado:
a) mantê-lo permanentemente informado sobre o andamento das ati-

vidades do Sistema;
b) apresentar subsídios para definição ou alteração da política de admi-

nistração de pessoal a ser observada no âmbito das Secretarias de Estado, da Procuradoria 
Geral do Estado e das Autarquias;

c) propor a regulamentação de dispositivos da legislação de pessoal;
II - definir, por meio de resolução, diretrizes e normas relativas à im-

plementação de Política de Recursos Humanos da Administração Direta e das Autarquias, 
observada a legislação em vigor;

III - aprovar:
a) instruções e manuais de procedimentos sobre matéria relativa ao Sis-

tema;
b) quando a execução estiver sob a responsabilidade direta ou indireta 

do órgão central do Sistema:
1. editais de concursos públicos e de concursos internos para acesso; 
2. programas de treinamento, desenvolvimento e qualidade de vida dos 

recursos humanos; 
IV - conduzir negociações salariais junto às entidades representativas 

dos servidores integrantes da Administração Direta e das Autarquias, nos termos da legis-
lação em vigor;
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V - manifestar-se nos casos de reconhecimento de direito à contagem 
de tempo de serviço prestado sob o regime de credenciamento, nos termos do Despacho 
Normativo do Governador de 14 de outubro de 1986;

VI - autorizar as convocações de servidores para prestação de serviço 
extraordinário, no âmbito da Administração Direta e das Autarquias do Estado, de acordo 
com as normas pertinentes.

Artigo 26 - Ao Secretário-Chefe da Casa Civil compete, ainda, em relação 
ao Sistema de Administração de Pessoal, em nível central, além do disposto no inciso I do 
artigo 85 do Decreto nº 51.991, de 18 de julho de 2007:

I - autorizar ou indeferir pagamento a título de exercício de fato, após 
manifestação do órgão de assessoramento jurídico do Governador;

II - conceder e fixar o valor da gratificação a título de representação:
a) a servidores, inclusive aos componentes da Polícia Militar do Estado 

de São Paulo, designados para missão, serviço ou estudo fora do Estado, ressalvada a com-
petência específica do Procurador Geral do Estado prevista no inciso III do artigo 24 deste 
decreto;

b) pelo exercício de função de confiança do Governador, com base no 
inciso III do artigo 135 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968;

III - autorizar, cessar ou prorrogar, nos termos da legislação pertinente, 
afastamento de servidor, da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, e de empregado, 
de empresa em que o Estado seja acionista majoritário, para fora do País, quando se tratar de:

a) missão ou estudo de interesse do serviço público; 
b) participação em congressos e outros certames culturais, técnicos ou 

científicos; 
c) participação em provas de competições desportivas, desde que haja 

requisição da autoridade competente;
IV - autorizar, cessar ou prorrogar, nos termos da legislação pertinente, 

afastamento, de servidor, da Administração Direta e Autárquica do Estado, para:
a) prestar serviços junto a:
1. órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional 

do Estado;
2. órgãos da União, de Municípios, de outros Estados ou de outros Po-

deres;
3. órgãos da Justiça Eleitoral, à vista de requisições formuladas pelo Tri-

bunal Regional Eleitoral de São Paulo com fundamento na Lei federal nº 4.737, de 15 de 
julho de 1965;

b) exercício de mandato como dirigente de entidade de classe ou de 
outro cargo em sua Diretoria, com fundamento na Lei Complementar nº 343, de 6 de janeiro 
de 1984;

V - autorizar, cessar ou prorrogar afastamento de servidor integrante do 
Quadro do Magistério, nas hipóteses previstas nos incisos IV, VI, quando no Exterior, e VII do 
artigo 64 da Lei Complementar nº 444, de 27 de dezembro de 1985;

VI - autorizar, cessar ou prorrogar afastamento de componente da Polí-
cia Militar do Estado de São Paulo, para as hipóteses previstas nos incisos XIII e XIV do artigo 
5º do Decreto-Lei nº 260, de 29 de maio de 1970, com a redação dada ao referido inciso XIV 
pela Lei nº 3.489, de 3 de setembro de 1982;
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VII - baixar resoluções de caráter geral autorizando o afastamento de 
servidores para, no País, participarem de congressos ou certames nelas identificados;

VIII - mediante proposta fundamentada de Secretários de Estado, do 
Procurador Geral do Estado e de Titulares de entidades da Administração Indireta e Fun-
dacional do Estado, formular consultas sobre afastamento de servidores, pertencentes a 
quadros de outros Poderes, para prestação de serviços junto a órgãos e entidades esta-
duais;

IX - decidir sobre pedidos de renúncia de proventos;
X - autorizar e cessar a residência, quando não for considerada obrigató-

ria pela legislação pertinente, de servidores em próprios do Estado;
“XI - apostilar decretos de provimento de cargos, de designação, de dis-

pensa e de exoneração ou despachos com o fim de proceder a retificação de elemento que 
tenha saído com incorreção.” (NR)

Parágrafo único - Os pedidos de aprovação, cessação ou prorrogação de 
afastamento de empregados de empresas em que o Estado seja acionista majoritário e de 
servidores de fundações por ele instituídas ou mantidas deverão ser solicitados por inter-
médio da Casa Civil, que os encaminhará, preliminarmente, às entidades de origem dos 
interessados, para apreciação.

SEÇÃO II
Dos Superintendentes de Autarquias

Artigo 27 - Aos Superintendentes de Autarquias, em relação ao Sistema 
de Administração de Pessoal, no âmbito das respectivas Autarquias, compete:

I - exercer o previsto no artigo 23, exceto incisos VI, alínea “b”, XVI, XVII 
e XXVIII, deste decreto;

II - dar provimento a cargos, empregos e funções, de acordo com o Qua-
dro da Autarquia;

III - autorizar, cessar ou prorrogar afastamento de servidores, para den-
tro do País e por prazo até 30 (trinta) dias, quando se tratar de:

a) missão ou estudo de interesse do serviço público;
b) participação em congressos ou outros certames culturais, técnicos ou 

científicos;
c) participação em provas de competições desportivas, desde que haja 

requisição da autoridade competente;
IV - requisitar passagens aéreas para servidor a serviço dentro do País, 

até o limite máximo fixado na legislação pertinente;
V - autorizar:
a) por ato específico, as autoridades que lhes são subordinadas, a requi-

sitarem transporte de pessoal por conta do Estado, observadas as restrições legais vigentes;
b) o parcelamento de débito de servidores, observada a legislação per-

tinente;
VI - autorizar a concessão e fixar o valor da gratificação “pro labore” a 

servidor que pagar ou receber em moeda corrente, observada a legislação pertinente;
VII - encaminhar à apreciação do órgão central do Sistema as propostas 

de plano de retribuição de cargos, empregos ou funções e de Quadro de Pessoal da Autar-
quia.
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Artigo 28 - As proposições ou solicitações de Superintendentes de Autar-
quias a serem encaminhadas ao Secretário-Chefe da Casa Civil ou ao Secretário de Gestão 
Pública, para oitiva do órgão central do Sistema, dependerão de aprovação prévia dos Se-
cretários de Estado a que estiverem vinculados.

SEÇÃO III
Dos Chefes de Gabinete e dos Coordenadores, da Administração Direta

Artigo 29 - Aos Chefes de Gabinete das Secretarias de Estado, ao Procu-
rador do Estado Chefe de Gabinete e aos Coordenadores de Coordenadorias ou de unidades 
de nível equivalente, da Administração Direta, em relação ao Sistema de Administração de 
Pessoal, em suas respectivas áreas de atuação, compete:

I - admitir servidores em caráter temporário, nos termos da legislação 
pertinente;

II - classificar cargos, empregos e funções nas unidades subordinadas;
III - dar posse a servidores que lhes sejam diretamente subordinados e a 

nomeados para cargos em comissão, bem como de direção e chefia das unidades subordinadas;
IV - autorizar:
a) horários especiais de trabalho;
b) pagamento de diárias a servidores, até 30 (trinta) dias;
c) pagamento de transporte a servidores, bem como de ajuda de custo, 

na forma da legislação pertinente;
d) por ato específico, as autoridades que lhes são subordinadas, a requi-

sitarem transporte de pessoal por conta do Estado, observadas as restrições legais vigentes;
V - designar servidor para:
a) exercício de substituição remunerada;
b) responder pelo expediente das unidades subordinadas;
VI - autorizar, cessar ou prorrogar afastamento de servidores, para den-

tro do País e por prazo até 30 (trinta) dias, quando se tratar de:
a) missão ou estudo de interesse do serviço público;
b) participação em congressos ou outros certames culturais, técnicos ou 

científicos;
c) participação em provas de competições desportivas, desde que haja 

requisição de autoridade competente;
VII- requisitar passagens aéreas para servidor a serviço dentro do País, 

até o limite máximo fixado na legislação pertinente;
VIII - determinar:
a) a realização de tomada de contas nos casos de alcance, remissão ou 

omissão de responsáveis por dinheiro e valores pertencentes à Fazenda do Estado;
b) a instauração de processo administrativo ou de sindicância, inclusive 

para apuração de responsabilidade em acidentes com veículos oficiais;
c) providências para a instauração de inquérito policial;
IX - aplicar penalidades disciplinares, nos termos da legislação pertinente;
X - avocar ou delegar atribuições e competências, por ato expresso, ob-

servada a legislação pertinente.
Parágrafo único - Compete, ainda, aos Chefes de Gabinete das Secretarias 

de Estado e ao Procurador do Estado Chefe de Gabinete, de acordo com a legislação pertinente:
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1. ordenar o afastamento preventivo de servidor até 180 (cento e oiten-
ta) dias, prorrogáveis uma única vez por igual período;

2. designar, servidor acusado, para o exercício de atividades exclusiva-
mente burocráticas, até decisão final da sindicância ou do processo administrativo.

Artigo 30 - Os Chefes de Gabinete das Secretarias de Estado e o Procu-
rador do Estado Chefe de Gabinete poderão exercer as competências previstas no artigo 29 
deste decreto, parcial ou integralmente, conforme for o caso, também em relação às demais 
unidades diretamente subordinadas aos respectivos Secretários de Estado e ao Procurador 
Geral do Estado. 

Parágrafo único - A aplicação deste artigo será disciplinada mediante 
resoluções específicas, a critério de cada Secretário de Estado e do Procurador Geral do 
Estado.

SEÇÃO IV
Dos Diretores de Departamento e dos Chefes de Gabinete de Autarquias

Artigo 31 - Aos Diretores de Departamento, aos dirigentes de unidades 
de nível equivalente e aos Chefes de Gabinete de Autarquias, em relação ao Sistema de 
Administração de Pessoal, em suas respectivas áreas de atuação, compete:

I - dar posse a servidores que lhes sejam diretamente subordinados e 
a nomeados ou admitidos para cargos, empregos ou funções em comissão de unidades 
subordinadas;

II - autorizar:
a) horários especiais de trabalho;
b) o gozo de férias não usufruídas no exercício correspondente;
III - designar servidor para:
a) exercício de substituição remunerada;
b) responder pelo expediente de unidades subordinadas;
IV - determinar:
a) a realização de tomada de contas nos casos de alcance, remissão ou 

omissão de responsáveis por dinheiro e valores pertencentes à Fazenda do Estado;
b) a instauração de sindicância, inclusive para apuração de responsabili-

dade em acidentes com veículos oficiais.
Parágrafo único - Compete, ainda, aos Diretores de Departamento e aos 

dirigentes de unidades de nível equivalente aplicar penalidades disciplinares, nos termos da 
legislação pertinente.

Artigo 32 - Os Chefes de Gabinete de Autarquias poderão exercer as 
competências que lhes são conferidas pelo artigo 31 deste decreto, parcial ou integralmen-
te, conforme for o caso, também em relação às demais unidades diretamente subordinadas 
aos respectivos Superintendentes.

Parágrafo único - A aplicação deste artigo será disciplinada pelos Supe-
rintendentes de Autarquias, mediante portarias específicas.

Artigo 33 - Aos Diretores de Departamento e aos dirigentes de unidades 
de nível equivalente, aos quais tenha sido atribuída a qualidade de dirigentes de unidades 
de despesa, compete, ainda:
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I - admitir servidores em caráter temporário, nos termos da legislação 
pertinente;

II - autorizar:
a) o pagamento de diárias a servidores, até 15 (quinze) dias;
b) o pagamento de transporte a servidores, bem como de ajuda de cus-

to, na forma da legislação pertinente;
c) o parcelamento de débito de servidores, observada a legislação per-

tinente;
III - autorizar a concessão e fixar o valor da gratificação “pro labore” a 

servidor que pagar ou receber em moeda corrente, observada a legislação pertinente.

SEÇÃO V
Dos Diretores de Divisão

Artigo 34 - Aos Diretores de Divisão e aos dirigentes de unidades de nível 
equivalente, em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, em suas respectivas áreas 
de atuação, compete:

I - determinar:
a) a realização de tomada de contas nos casos de alcance, remissão ou 

omissão de responsáveis por dinheiro e valores pertencentes à Fazenda do Estado;
b) a instauração de sindicância, inclusive para apuração de responsabili-

dade em acidentes com veículos oficiais;
II - aplicar penalidades disciplinares, nos termos da legislação pertinente.
Artigo 35 - Aos Diretores de Divisão e aos dirigentes de unidades de nível 

equivalente, compete, ainda:
I - quando responsáveis pela direção de unidades localizadas em municí-

pios diversos daqueles onde se encontrem sediados os respectivos superiores hierárquicos 
imediatos, exercer o previsto nos incisos I, II,  III e V do artigo 31 deste decreto;

II - quando lhes tiver sido atribuída a qualidade de dirigentes de unida-
des de despesa, exercer o previsto nos incisos II e III do artigo 33 deste decreto.

SEÇÃO VI
Dos Dirigentes de Órgãos Setoriais e Subsetoriais do Sistema

Artigo 36 - Os Dirigentes de órgãos setoriais do Sistema têm, nos seus 
respectivos âmbitos de atuação, as seguintes competências específicas:

I - fazer realizar concursos públicos e concursos internos de acesso, nos 
termos das normas pertinentes;

II - em relação aos programas de desenvolvimento, capacitação e quali-
dade de vida dos recursos humanos promovidos pela área:

a) aprovar:
1. os programas;
2. a indicação de docentes e instrutores;
b) certificar e atestar a participação e o aproveitamento;
III - em relação ao expediente de pessoal:
a) dar posse a servidores não abrangidos no inciso XI do artigo 23, no 

inciso III do artigo 29, no inciso I do artigo 31 e no inciso I do artigo 35 deste decreto;
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b) assinar contratos de trabalho de servidores admitidos sob o regime 
da legislação trabalhista;

c) declarar sem efeito:
1. a nomeação quando o nomeado não tomar posse dentro do prazo 

legal;
2. a admissão, quando o servidor não entrar em exercício no prazo legal;
d) exonerar servidor que não entrar em exercício no prazo legal;
e) designar administradores locais do sistema de folha de pagamento 

para cadastramento de usuários, nos termos das normas pertinentes;
f) indicar usuários para executar atividades relacionadas à folha de pa-

gamento de pessoal;
IV - ratificar certidões de contagem de tempo de contribuição para fins 

de aposentadoria e disponibilidade, expedidas pelos órgãos subsetoriais do Sistema;
V - decidir os casos de acumulação remunerada;
VI - declarar a extinção de cargo, emprego ou função, quando determi-

nada em lei;
VII - conceder a servidor incorporação de:
a) décimos nos termos do artigo 133 da Constituição Estadual;
b) gratificação de representação nos termos da legislação pertinente;
VIII - conceder progressão nos termos da legislação pertinente;
IX - exercer as competências previstas no artigo 37 deste decreto, rela-

tivamente às unidades às quais os respectivos órgãos setoriais prestem serviços de subse-
toriais.

Parágrafo único - Sempre que um órgão setorial possuir Divisão, Serviço 
ou unidade com nível equivalente com as atribuições previstas no artigo 11 deste decreto, 
as competências mencionadas no inciso III deste artigo serão exercidas pelo Diretor dessa 
unidade.

Artigo 37 - Os Dirigentes de órgãos subsetoriais do Sistema, em relação ao 
pessoal das unidades a que prestarem serviços, têm as seguintes competências específicas:

I - assinar:
a) títulos e apostilas, responsabilizando-se pela sua regularidade e, 

quando for o caso, adotar as medidas pertinentes para pagamento;
b) contratos de trabalho de servidores admitidos sob o regime da legis-

lação trabalhista;
c) títulos relativos ao provimento de cargos públicos, bem como as apos-

tilas neles exaradas;
d) atestados de freqüência e certidões de tempo de contribuição;
II - apostilar títulos de provimento de cargos, nos casos de retificação ou 

mudança de nome;
III - dar posse a servidores não abrangidos no inciso XI do artigo 23, no 

inciso III do artigo 29, no inciso I do artigo 31, no inciso I do artigo 35 e na alínea “a” do inciso 
III do artigo 36 deste decreto;

IV - declarar sem efeito a admissão, quando o servidor não entrar em 
exercício no prazo legal;

V - conceder:
a) prorrogação de prazo para posse;
b) adicionais por tempo de serviço, sexta-parte e aposentadoria;
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c) licença-prêmio;
d) vantagens pecuniárias a servidor, previstas na legislação pertinente, 

ressalvadas as competências conferidas a outras autoridades sobre matéria dessa natureza;
e) licença à servidora casada com servidor ou militar que for mandado 

servir, independente de solicitação, em outro ponto do Estado ou do território nacional ou 
no estrangeiro;

f) licença a servidor para atender a obrigações concernentes ao serviço 
militar;

g) licença à servidora gestante quando requerida após o parto;
h) licença adoção a servidor;
VI - conceder e cessar salário-família;
VII - considerar afastado o servidor:
a) candidato a cargo eletivo;
b)para cumprir mandato legislativo federal, estadual ou municipal, bem 

como de prefeito, nos termos e limites previstos na legislação pertinente;
VIII - ressalvado o disposto nos incisos XXIII e XXIV do artigo 23 deste 

decreto, exonerar ou dispensar servidor, a pedido; 
IX - indicar usuários para executar atividades relacionadas à folha de pa-

gamento de pessoal.
Parágrafo único - Os Dirigentes de órgãos subsetoriais do Sistema exer-

cerão, também, as competências previstas nos incisos I e II do artigo 36 deste decreto, rela-
tivamente aos programas executados pelos órgãos que dirigem.

SEÇÃO VII
Das Competências Comuns

Artigo 38 - São competências comuns aos Chefes de Gabinete, aos Coor-
denadores e aos demais dirigentes e responsáveis por unidades até o nível de Chefe de Seção, 
em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, em suas respectivas áreas de atuação:

I - propor:
a) a nomeação ou admissão de pessoal;
b) modificações nos horários de trabalho dos servidores, quando for o caso;
II - solicitar a transferência de cargo, emprego ou função de outras uni-

dades para aquelas sob sua subordinação;
III - indicar o pessoal considerado excedente nas unidades subordinadas;
IV - aprovar a escala de férias dos servidores;
V - conceder:
a) o gozo de férias relativas ao exercício em curso aos subordinados;
b) período de trânsito;
VI - autorizar:
a) o gozo de licença-prêmio;
b) a retirada de servidor durante o expediente;
VII - identificar necessidades de pessoal, de treinamento e desenvolvi-

mento de recursos humanos;
VIII - cumprir ou fazer cumprir os prazos para encaminhamento de da-

dos, informações, relatórios e outros documentos aos órgãos do Sistema e garantir a quali-
dade dos mesmos;
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IX - dar exercício aos servidores designados para a unidade sob sua su-
bordinação;

X - controlar e atestar a freqüência diária dos servidores diretamente 
subordinados;

XI - decidir sobre pedidos de abono ou justificação de faltas ao serviço;
XII - avaliar o desempenho dos servidores subordinados;
XIII - registrar a licença compulsória.
§ 1º - Aos Chefes de Gabinete, aos Coordenadores e aos demais diri-

gentes de unidades até o nível de Diretor de Serviço, em suas respectivas áreas de atuação, 
compete, ainda:

1. proceder à transferência de cargos, empregos e funções, de uma para 
outra unidade subordinada, respeitados os padrões de lotação;

2. conceder prorrogação de prazo para exercício dos servidores.
§ 2º - Os Encarregados de Setor, em suas respectivas áreas de atuação, 

têm as competências previstas nos incisos VIII e XII deste artigo.

SEÇÃO VIII
Disposição Geral

Artigo 39 - As autoridades abrangidas pelos artigos 23 a 34 deste de-
creto poderão exercer, também, em relação ao pessoal diretamente subordinado e sempre 
que a estrutura organizacional assim exigir, as competências conferidas às autoridades de 
menor nível hierárquico.

CAPÍTULO VI
Disposições Finais

Artigo 40 - O comando dos órgãos central e setoriais do Sistema de Ad-
ministração de Pessoal, de que trata este decreto, recairá em profissionais com formação 
universitária ou habilitação legal correspondente e experiência em atividades de assessora-
mento, assistência ou direção na área de recursos humanos.

Artigo 41 - Compete ao Diretor do Departamento de Despesa de Pessoal 
do Estado, da Coordenação da Administração Financeira, da Secretaria da Fazenda, conce-
der a incorporação a que se refere o artigo 133 da Constituição do Estado, aos servidores 
inativados anteriormente a 5 de outubro de 1989. 

Parágrafo único - Nas Autarquias, a competência prevista no “caput” 
será exercida pelo Chefe de Gabinete da entidade.

Artigo 42 - Os dispositivos a seguir relacionados do Decreto nº 51.463, 
de 1º de janeiro de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:

I - os artigos 30 e 31:
“Artigo 30 - À Unidade Central de Recursos Humanos, órgão central do 

Sistema de Administração de Pessoal, cabe o planejamento, a coordenação, a proposição 
de diretrizes, a orientação técnica e o controle, em nível central, das atividades de adminis-
tração de pessoal no âmbito da Administração Direta e das Autarquias do Estado, compre-
endendo as áreas de:
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I - planejamento e controle de recursos humanos;
II - seleção e recrutamento de pessoal;
III - capacitação e desenvolvimento de recursos humanos;
IV - análise e estudos salariais;
V - legislação de pessoal.
Artigo 31 - A Unidade Central de Recursos Humanos tem, por meio de 

sua Assistência Técnica e de seus Grupos Técnicos, as seguintes atribuições:
I - na área de planejamento e controle de recursos humanos:
a) gerir:
1. as necessidades de recursos humanos do Estado, em função do plane-

jamento e da ação governamental;
2. o Sistema Único de Cadastro de Cargos e Funções-Atividades - SICAD, 

nos termos do Decreto nº 50.881, de 14 de junho de 2006;
b) controlar a composição dos quadros de pessoal, observando sua ade-

quação aos padrões de lotação fixados;
c) orientar e controlar a atualização, a ampliação e o aperfeiçoamento 

dos cadastros de informações de pessoal do Estado;
d) promover o planejamento, o desenvolvimento e a implantação de sis-

temas de informações de pessoal, integrados aos existentes;
e) coletar e sistematizar os dados dos Quadros de Pessoal para cumpri-

mento do disposto no   § 5º do artigo 115 da Constituição Estadual;
II - na área de seleção e recrutamento de pessoal:
a) elaborar estudos visando a fixação de normas e diretrizes gerais para:
1. realização de concursos públicos; 
2. cumprimento do estágio probatório;
b) analisar propostas de:
1. autorização para realização de concursos públicos e para aproveita-

mento de candidatos remanescentes de concursos públicos;
2. editais de concursos públicos a serem realizados pelos órgãos do Sis-

tema;
c) acompanhar os concursos públicos realizados pelos órgãos setoriais e 

subsetoriais do Sistema;
III - na área de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos:
a) acompanhar e promover programas de treinamento, capacitação e 

desenvolvimento de recursos humanos da Administração Direta e das Autarquias;
b) propor diretrizes e acompanhar os programas voltados à qualidade 

de vida do servidor, executados pelos órgãos do Sistema;
IV - na área de análise e estudos salariais, realizar estudos e examinar 

propostas relativas a:
a) política salarial e de benefícios a ser observada na Administração Di-

reta e nas Autarquias;
b) reivindicações salariais e instituição ou revisão de vantagens e be-

nefícios de qualquer natureza, oriundas dos órgãos do Sistema e de entidades de classe 
representativas dos servidores;

c) definição do conteúdo ocupacional dos cargos, empregos e funções;
d) fixação de requisitos para provimento de cargos e preenchimento de 

empregos e funções;
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e) atividades de promoção, progressão, avaliação de desempenho e 
acesso;

V - na área de legislação de pessoal:
a) realizar estudos visando à atualização e ao aperfeiçoamento da legis-

lação de pessoal;
b) elaborar e propor a regulamentação de dispositivos legais relativos à 

área de recursos humanos;
c) acompanhar a aplicação da legislação de pessoal e prestar orientação 

técnica aos órgãos do Sistema;
d) manifestar-se:
1. nos pedidos de dispensa de reposição de vantagens nos termos do 

Despacho Normativo do Governador de 31 de janeiro de 1986, ou quando percebidas inde-
vidamente pelos servidores;

2. nos casos de aplicação do artigo 93 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro 
de 1968;

VI - propor diretrizes e normas para o cumprimento da legislação de pessoal;
VII - disciplinar os procedimentos relativos à área de recursos humanos, 

visando a sua padronização;
VIII - acompanhar as atividades relativas ao benefício auxílio-alimenta-

ção.”; (NR)
II - o artigo 43:
“Artigo 43 - O Coordenador da Unidade Central de Recursos Humanos, 

além de outras que lhe forem conferidas por lei ou decreto, tem, na qualidade de dirigente 
do órgão central do Sistema de Administração de Pessoal, as seguintes competências:

I - em relação ao Secretário de Gestão Pública:
a) mantê-lo permanentemente informado sobre o andamento das ati-

vidades do Sistema;
b) propor a regulamentação de dispositivos da legislação de pessoal;
c) submeter à sua apreciação o resultado de estudos e pesquisas reali-

zados no âmbito do Sistema;
II - determinar às unidades subordinadas, a realização de estudos ou 

pesquisas sobre qualquer assunto afeto ao Sistema;
III - manifestar-se, conclusivamente, sobre o resultado dos estudos e 

pesquisas de que trata a alínea “c” do inciso I deste artigo;
IV - coordenar, orientar e superintender as atividades do Sistema, visan-

do a implementação das Políticas de Recursos Humanos do Estado;
V - representar, às autoridades competentes, nos casos de inobservân-

cia de normas relativas a pessoal;
VI - propor sejam tornados sem efeito ou anulados os atos funcionais 

ilegais ou irregulares, bem como a sustação do pagamento nos casos irregulares de acumu-
lação remunerada;

VII - aprovar editais de concursos públicos e de concursos internos para 
acesso a serem executados sob a responsabilidade direta ou indireta dos órgãos do Sistema, 
ressalvada a competência do Secretário de Gestão Pública prevista no item 1 da alínea “b” 
do inciso III do artigo 25 deste decreto;

VIII - recomendar, à autoridade competente, a intervenção em qualquer 
fase do concurso público, caso se verifique a inobservância das normas pertinentes.”. (NR)
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Artigo 43 - Fica estabelecida a correspondência a seguir indicada das dis-
posições dos Decretos nº 13.242, de 12 de fevereiro de 1979, e nº 42.815, de 19 de janeiro 
de 1998, com as deste decreto:

I - em relação às atribuições dos órgãos setoriais, quanto a:
a) atribuições gerais, áreas de atuação, planejamento e controle de re-

cursos humanos e análise e estudos salariais, com os artigos 4º, 5º, 6º e 7º deste decreto, 
os artigos 3º, 4º, 5º e 6º dos Decretos nº 13.242, de 12 de fevereiro de 1979, e nº 42.815, 
de 19 de janeiro de 1998;

b) seleção e recrutamento de pessoal, com o artigo 8º deste decreto:
1. as disposições do artigo 7º do Decreto nº 13.242, de 12 de fevereiro 

de 1979, pertinentes a essa área, em especial os incisos III a V;
2. o inciso I do artigo 7º do Decreto nº 42.815, de 19 de janeiro de 1998;
c) desenvolvimento e capacitação de recursos humanos, com o artigo 

9º deste decreto:
1. as disposições do artigo 7º do Decreto nº 13.242, de 12 de fevereiro 

de 1979, pertinentes a essa área, em especial os incisos VI a X;
2. o inciso II do artigo 7º do Decreto nº 42.815, de 19 de janeiro de 1998;
d) legislação de pessoal, com o artigo 10 deste decreto, os artigos 8º 

dos Decretos nº 13.242, de 12 de fevereiro de 1979, e nº 42.815, de 19 de janeiro de 1998;
e) expediente de pessoal, com os artigos 11 e 12 deste decreto, os ar-

tigos 9º dos Decretos nº 13.242, de 12 de fevereiro de 1979, e nº 42.815, de 19 de janeiro 
de 1998;

f) demais atribuições, com o artigo 13 deste decreto, os artigos 10 dos 
Decretos nº 13.242, de 12 de fevereiro de 1979, e nº 42.815, de 19 de janeiro de 1998;

II - em relação às atribuições dos órgãos subsetoriais, quanto a:
a) atribuições gerais e áreas de atuação, com os artigos 14 e 15 deste 

decreto:
1. o artigo 11 do Decreto nº 13.242, de 12 de fevereiro de 1979;
2. os artigos 11 e 12 do Decreto nº 42.815, de 19 de janeiro de 1998;
b) cadastro de cargos, empregos e funções, cadastro funcional, fre-

qüência, expediente de pessoal e demais disposições, com os artigos 16 a 20 deste de-
creto:

1. os artigos 12 a 16 do Decreto nº 13.242, de 12 de fevereiro de 1979;
2. os artigos 13 a 17 do Decreto nº 42.815, de 19 de janeiro de 1998;
III - em relação às atribuições de unidades não integrantes do Sistema, 

com os artigos 21 e 22 deste decreto:
a) os artigos 17 e 18 do Decreto nº 13.242, de 12 de fevereiro de 1979;
b) os artigos 18 e 19 do Decreto nº 42.815, de 19 de janeiro de 1998;
IV - em relação às competências:
a) dos Secretários de Estado, com o artigo 23 deste decreto:
1. o artigo 19 do Decreto nº 13.242, de 12 de fevereiro de 1979;
2. o artigo 20 do Decreto nº 42.815, de 19 de janeiro de 1998;
b) dos Superintendentes de Autarquias, com os artigos 27 e 28 deste 

decreto:
1. os artigos 22 e 23 do Decreto nº 13.242, de 12 de fevereiro de 1979;
2. os artigos 23 e 24 do Decreto nº 42.815, de 19 de janeiro de 1998;
c) dos Chefes de Gabinete, com os artigos 29 e 30 deste decreto:
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1. os artigos 24 e 25 do Decreto nº 13.242, de 12 de fevereiro de 1979;
2. os artigos 25 e 26 do Decreto nº 42.815, de 19 de janeiro de 1998;
d) dos Coordenadores de Coordenadorias ou de unidades de nível 

equivalente, da Administração Direta, com o artigo 29 deste decreto:
1. o artigo 24 do Decreto nº 13.242, de 12 de fevereiro de 1979;
2. o artigo 25 do Decreto nº 42.815, de 19 de janeiro de 1998;
e) dos Diretores de Departamento e dirigentes de unidades de nível 

equivalente, com os artigos 31 e 33 deste decreto, os artigos 27 e 29 dos Decretos nº 
13.242, de 12 de fevereiro de 1979, e nº 42.815, de 19 de janeiro de 1998;

f) dos Chefes de Gabinete de Autarquias, com os artigos 31 e 32 des-
te decreto, os artigos 27 e 28 dos Decretos nº 13.242, de 12 de fevereiro de 1979, e nº 
42.815, de 19 de janeiro de 1998;

g) dos Diretores de Divisão, com os artigos 34 e 35 deste decreto, os 
artigos 30 dos Decretos nº 13.242, de 12 de fevereiro de 1979, e nº 42.815, de 19 de 
janeiro de 1998;

h) dos Dirigentes de órgãos setoriais do Sistema, com o artigo 36 deste 
decreto, os artigos 32 dos Decretos nº 13.242, de 12 de fevereiro de 1979, e nº 42.815, 
de 19 de janeiro de 1998;

i) dos Dirigentes de órgãos subsetoriais do Sistema, com o artigo 37 
deste decreto, os artigos 33 dos Decretos nº 13.242, de 12 de fevereiro de 1979, e nº 
42.815, de 19 de janeiro de 1998;

V - em relação às competências comuns, com o artigo 38 deste decreto, 
os artigos 34 e 35 dos Decretos nº 13.242, de 12 de fevereiro de 1979, e nº 42.815, de 19 
de janeiro de 1998;

VI - em relação à disposição geral sobre o exercício de competências, 
com o artigo 38 deste decreto, os artigos 36 dos Decretos nº 13.242, de 12 de fevereiro de 
1979, e nº 42.815, de 19 de janeiro de 1998.

Artigo 44 - As atribuições e competências relativas ao Sistema de Ad-
ministração de Pessoal definidas, em decretos de organização e de reorganização em vigor, 
com referência expressa aos Decretos nº 13.242, de 12 de fevereiro de 1979, e nº 42.815, 
de 19 de janeiro de 1998, ficam atualizadas mediante a aplicação da correspondência de 
dispositivos pertinentes estabelecida no artigo 43 deste decreto.

Parágrafo único - Quando não for possível a aplicação do disposto no 
“caput”, a atualização será objeto de decretos específicos, para atendimento de necessida-
des que vierem a ser identificadas.

Artigo 45 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, fican-
do revogadas as disposições em contrário, em especial:

I - o Decreto nº 20.940, de 1º de junho de 1983;
II - o Decreto nº 24.688, de 4 de fevereiro de 1986;
III - o artigo 3º do Decreto nº 27.162, de 10 de julho de 1987;
IV - o parágrafo único do artigo 5º do Decreto nº 35.200, de 26 de junho 

de 1992;
V - o Decreto nº 42.815, de 19 de janeiro de 1998;
VI - o Decreto nº 43.881, de 9 de março de 1999;
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VII - o Decreto nº 48.826, de 23 de julho de 2004;
VIII - o Decreto nº 51.119, de 15 de setembro de 2006;
IX - os incisos III e IV do artigo 39 do Decreto nº 51.463, de 1º de janeiro 

de 2007;
X - os itens 1 e 2 da alínea “a” do inciso I do artigo 85 do Decreto nº 

51.991, de 18 de julho de 2007.

Palácio dos Bandeirantes, 24 de março de 2008.

JOSÉ SERRA

_____
NOTA:
O inciso XI do artigo 26 está alterado pelo Decreto nº 53.326/08.

______________________

DECRETO Nº 53.221, DE 8 DE JULHO DE 2008
Mantêm as competências previstas no artigo 37, inciso V, alínea “b”, do Decreto nº 52.833, 

de 24 de março de 2008, que dispõe sobre os órgãos do Sistema de Administração de  
Pessoal, define competências das autoridades e dá providências correlatas

JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 
atribuições legais, 

Decreta: 

Artigo 1º - Ficam mantidas as competências previstas no artigo 37, in-
ciso V, alínea “b”, do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008, visando à concessão de 
aposentadorias, até que seja definida em cronograma, a vigência do disposto no inciso II do 
artigo 3º da Lei Complementar nº 1.010, de 1º de junho de 2007. 

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retro-
agindo seus efeitos a 3 de junho de 2008. 

Palácio dos Bandeirantes, 8 de julho de 2008. 

JOSÉ SERRA
______________________

DECRETO Nº 53.980, DE 29 DE JANEIRO DE 2009
Regulamenta o regime de adiantamento previsto nos artigos 38 a 45 da  

Lei nº 10.320, de 16 de dezembro de 1968

JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 
atribuições legais, 

Decreta: 

06807 miolo.indd   245 20/1/2012   14:55:06



246

Artigo 1º - O regime de adiantamento caracteriza-se pela destinação de 
recursos financeiros a servidor público estadual, para a realização de despesa pública que 
não possa se subordinar ao processo normal de aplicação, sempre precedido do empenho 
em dotação própria, observados os dispositivos da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 
1964. 

§ 1º - O servidor a que se refere o “caput” deste artigo deverá estar 
cadastrado na tabela de credores no Sistema de Administração Financeira para Estados e 
Municípios- SIAFEM/SP. 

§ 2º - Considera-se motivo impeditivo de realização da despesa por pro-
cesso normal de aplicação, a necessidade de aquisição de bens ou de contratação de servi-
ços, devidamente especificada e justificada pelo requisitante do adiantamento e aprovada 
pelo ordenador de despesa, que não possa aguardar os trâmites normais ou ocorra em 
casos excepcionais em razão de emergência ou urgência. 

Artigo 2º - Poderão realizar-se pelo regime de adiantamento os gastos 
decorrentes de despesa extraordinária e urgente, cuja realização não permita delongas; 
de despesa de conservação, inclusive a relativa a combustível e material de consumo; de 
despesas miúdas e de pronto pagamento; de transportes em geral; de diligências policiais 
e administrativas para operações fazendárias; de representação eventual e gratificação de 
representação; de pagamento excepcional devidamente justificado e autorizado pelo Go-
vernador ou por expressa disposição de lei. 

Artigo 3º - O item despesa miúda e de pronto pagamento somente po-
derá ser utilizado para realização das seguintes despesas: 

I - a que se fizer: 
a) com selos postais, telegramas, material e serviços de limpeza e higie-

ne, lavagem de roupa, café e lanche, pequenos carretos, transportes urbanos, pequenos 
consertos, gás e aquisição avulsa, no interesse público, de livros, jornais, revistas e outras 
publicações; 

b) com encadernações avulsas e artigos de escritório, de desenho, im-
pressos e papelaria, em quantidade restrita, para uso ou consumo próximo ou imediato; 

c) com artigos farmacêuticos ou de laboratório, em quantidade restrita, 
para uso ou consumo próximo ou imediato. 

II - outra qualquer, de pequeno vulto e de necessidade imediata, desde 
que devidamente justificada. 

Artigo 4º - As despesas com diárias e ajuda de custo deverão ser realiza-
das pelo processo normal de aplicação. 

Parágrafo único - No caso de diárias, deverão ser observados os critérios 
de pagamento previstos no Decreto nº 48.292, de 2 de dezembro de 2003. 

Artigo 5º - A concessão do adiantamento será formalizada por meio de 
requisição de adiantamento e corresponderá a um só empenho. 

Artigo 6º - O ordenador de despesa não poderá autorizar qualquer utili-
zação de recurso financeiro após a expiração do prazo de aplicação do adiantamento. 
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Artigo 7º - O servidor que receber adiantamento é obrigado a prestar 
contas de sua aplicação e se não a fizer no prazo assinalado, proceder-se-á, de imediato, à 
tomada de contas, sem prejuízo das providências administrativas para a apuração das res-
ponsabilidades e imposição das penalidades cabíveis. 

Artigo 8º - Não se fará adiantamento a servidor em alcance nem a res-
ponsável por dois adiantamentos. 

Parágrafo único - Entende-se por alcance a não prestação de contas no 
prazo estabelecido ou a não aprovação das contas em virtude de aplicação do adiantamento 
em despesas que não aquelas para as quais foi fornecido o adiantamento. 

Artigo 9° - O regime de adiantamento será concedido preferencialmente 
por meio de Cartão de Pagamento de Despesas, em nome da Unidade Gestora. 

Artigo 10 - O Cartão de Pagamento de Despesas é um instrumento de 
pagamento, emitido em nome da unidade gestora e operacionalizado por instituição finan-
ceira autorizada, utilizado exclusivamente pelo portador nele identificado, nos casos indica-
dos em ato próprio da autoridade competente, respeitada a regulamentação vigente. 

§ 1º - O portador do Cartão de Pagamento de Despesas é o servidor 
responsável pelo adiantamento, designado pelo ordenador de despesa. 

§ 2º - A utilização do Cartão de Pagamento de Despesas não dispensará 
o cumprimento das normas relativas à prestação de contas, inclusive, àquelas referentes à 
obrigatoriedade de apresentação da documentação comprobatória das despesas realizadas. 

Artigo 11 - As despesas efetuadas por meio do Cartão de Pagamento de 
Despesas deverão obedecer ao limite de dispensa de licitação estabelecido no inciso II, do 
artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Artigo 12 - Na impossibilidade do uso do Cartão de Pagamento de Des-
pesas, o adiantamento deverá ser depositado em conta-corrente específica, aberta em ins-
tituição financeira designada pelo Governo do Estado de São Paulo, em nome da unidade 
concedente, tendo como responsável pelo adiantamento o servidor designado pelo orde-
nador de despesa. 

Artigo 13 - O pagamento das despesas, na modalidade de depósito em 
conta-corrente, será feito mediante cheques nominais, em favor de quem tenha fornecido 
o bem ou prestado o serviço, tendo como signatários autorizados para emissão do cheque 
o servidor responsável pelo adiantamento e mais dois servidores indicados, devendo o che-
que sempre conter duas assinaturas. 

Artigo 14 - Em casos excepcionais devidamente justificados no processo 
de prestação de contas, o responsável poderá efetuar saques em espécie em nome próprio, 
mediante a emissão de cheques, destinados exclusivamente à liquidação de despesa com 
aquisição de bens e prestação de serviços à unidade gestora concedente, respeitada a regu-
lamentação estabelecida pelo Comitê de Qualidade da Gestão Pública - CQGP. 

Parágrafo único - O recurso financeiro correspondente aos adiantamen-
tos deverá permanecer depositado em instituição financeira designada pelo Governo do 
Estado de São Paulo, em conta específica, enquanto não aplicado. 
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Artigo 15 - O prazo de aplicação para o regime de adiantamento será: 
I - base mensal - prazo para o qual foi concedido ou o de 30 (trinta) dias 

após o recebimento do recurso financeiro, prazo esse improrrogável; 
II - único - prazo de aplicação fixado pelo órgão ou autoridade compe-

tente, podendo ser prorrogado em face de justificação adequada, feita a devida comunica-
ção ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Parágrafo único - No caso de concessão de adiantamento por meio do 
Cartão de Pagamento de Despesas, o prazo de aplicação será o de 30 (trinta) dias após o 
recebimento do recurso financeiro, prazo esse improrrogável. 

Artigo 16 - As compras e os serviços realizados no regime de adianta-
mento pelas Secretarias de Estado, Autarquias e Fundações, instituídas ou mantidas pelo 
poder público, deverão ser precedidas de pesquisa de preço, em pelo menos 3 (três) esta-
belecimentos que comercializem os bens ou os serviços a serem prestados. 

§ 1º - O resultado das pesquisas de preço, de que trata este artigo, subs-
crito pelo servidor por ele responsável deverá constar do processo de prestação de contas 
do adiantamento, bem como as justificativas, na impossibilidade de se realizar a pesquisa. 

§ 2º - Os preços cadastrados no Sistema Integrado de Informações 
Físico-Financeiras - SIAFISICO poderão ser utilizados como suporte à pesquisa prevista no 
“caput” deste artigo, visando aferir a compatibilidade de preços praticados pelo mercado. 

§ 3º - Excetuam-se do disposto neste artigo as compras de gêneros ali-
mentícios perecíveis, realizadas em localidades dotadas de centros de abastecimento. 

Artigo 17 - O responsável pelo adiantamento, esgotado o prazo para a 
sua aplicação, deverá concluir o processo de prestação de contas junto a Unidade de Finan-
ças no prazo de até 30 (trinta) dias. 

§ 1º - Em caso excepcional, devidamente justificado, e mediante comu-
nicação imediata ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, poderá a autoridade com-
petente, à qual estiver sujeito o responsável, conceder a este, razoável prorrogação de prazo 
fixado para entrega das contas. 

§ 2º - Em caso de adiantamento único, em que o recurso financeiro seja 
destinado parceladamente, o responsável apresentará as contas da parcela recebida, obser-
vado o prazo fixado neste artigo. 

§ 3° - O saldo do adiantamento não utilizado deverá ser recolhido em 5 
(cinco) dias corridos após o encerramento do prazo de aplicação. 

Artigo 18 - Os processos de prestação de contas de adiantamentos serão 
autuados nos órgãos de origem e conterão: 

I - Nota(s) de Empenho - NE, Nota(s) de Liquidação - NL; Programação 
de Desembolso - PD; Ordem Bancária - OB; comprovante de depósito bancário do valor não 
utilizado; Guia de Recebimento de Depósito na Conta “C” (GRDEPC) referente ao recolhi-
mento do saldo não utilizado; 

II - Nota de Lançamento (NL) de estorno do saldo do adiantamento não 
utilizado; Nota(s) de Empenho(s) - NE de anulação do saldo de adiantamento não utilizado; 
e Nota de Liquidação da baixa da responsabilidade do valor utilizado no adiantamento; 

III- documentos comprobatórios originais das despesas, contendo decla-
ração do responsável pelo recebimento do material ou serviço, quando for o caso; 
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IV - comprovante da transação realizada com o Cartão de Pagamento de 
Despesas, quando utilizado; 

V - extrato da conta bancária, abrangendo toda a movimentação do pe-
ríodo da aplicação do recurso financeiro, inclusive a devolução do saldo; 

VI - cópias dos avisos de pagamentos do Cartão de Pagamento de Des-
pesas ou dos cheques emitidos referentes ao período de aplicação e o respectivo extrato 
da compensação; 

VII - balancete de prestação de contas. 

Artigo 19 - Somente serão admitidos comprovantes das despesas reali-
zadas dentro dos prazos de aplicação e sem rasuras. 

Artigo 20 - Os documentos de despesas com veículos deverão conter no 
seu corpo a identificação da placa, do modelo e da quilometragem. 

Artigo 21 - As despesas que não possam ser comprovadas na forma dos 
artigos precedentes devem constar de relação assinada pelo responsável, onde serão discri-
minados os pagamentos efetivados, justificando a ausência da documentação necessária. 

Artigo 22 - Subordinam-se à aprovação do ordenador de despesa, a pres-
tação de contas e todos os documentos comprobatórios do pagamento das despesas com 
recursos do adiantamento, devendo, antes da formalização da prestação de contas, impug-
nar aqueles que não preencherem os requisitos de legalidade e regularidade estabelecidos 
pela legislação em vigor e, ainda, exigir o imediato recolhimento dos valores impugnados. 

Artigo 23 - Nos casos de viagens ao exterior, gastos com representação 
de gabinete, operações policiais de caráter reservado, inclusive fazendária, e proteção às 
testemunhas, as prestações de contas dos adiantamentos serão feitas de acordo com a re-
gulamentação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Artigo 24 - Fica vedada a inscrição de adiantamento em restos a pagar. 

Artigo 25 - Fica o Comitê de Qualidade da Gestão Pública - CQGP auto-
rizado a editar normas complementares sobre o regime de adiantamento e decidir acerca 
de casos especiais. 

Artigo 26 - Os servidores do Poder Executivo que não respeitarem os 
limites a serem fixados por resolução do Comitê de Qualidade da Gestão Pública - CQGP, 
que não prestarem contas do adiantamento ou não providenciarem sua regularização nos 
prazos determinados, ficarão sujeitos à aplicação de medidas administrativas, civis e penais 
cabíveis. 

Artigo 27 - O Departamento de Controle e Avaliação - DCA, da Secretaria 
da Fazenda, por intermédio dos seus Centros de Controle e Avaliação e Centros Regionais 
de Controle e Avaliação, aos quais se vinculam as Unidades Gestoras Executoras - UGE, será 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do cumprimento das disposições deste 
decreto. 
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Artigo 28 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 29 de janeiro de 2009. 

JOSÉ SERRA
______________________

(20) DECRETO Nº 54.297, DE 5 DE MAIO DE 2009
Cria a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado  

de São Paulo e dá outras providências

JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 
atribuições legais, 

Decreta: 

Artigo 1º - Fica criada, no âmbito da Secretaria da Educação, a Escola 
de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo, destinada aos 
integrantes do Quadro do Magistério Público do Estado. 

“Artigo 1º-A - São objetivos da Escola de Formação e Aperfeiçoamento 
dos Professores do Estado de São Paulo: 

I - a formação continuada e o desenvolvimento permanente dos inte-
grantes do Quadro do Magistério e dos demais quadros de pessoal da Secretaria; 

II - o desenvolvimento de estudos e meios educacionais voltados ao 
apoio da educação continuada dos quadros de pessoal da Secretaria.”. 

Artigo 2º - A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do 
Estado de São Paulo oferecerá cursos e certificará o aproveitamento de seus participantes. 

Parágrafo único - A participação e o aproveitamento nos cursos de for-
mação serão obrigatórios para os candidatos a ingresso no Quadro do Magistério Público da 
Secretaria da Educação, nos termos da lei. 

Artigo 3º - A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do 
Estado de São Paulo incorporará o patrimônio e os acervos da Rede do Saber, bem como 
assumirá, no que couber, as atividades de treinamento e aperfeiçoamento do Magistério, atu-
almente desenvolvidas por outros órgãos pertencentes à estrutura da Secretaria da Educação. 

Parágrafo único - A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profes-
sores do Estado de São Paulo fica autorizada a ocupar as dependências do Edifício situado 
na Rua João Ramalho nº 1.546, sob administração da Secretaria da Educação. 

Artigo 4º - A Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE 
apoiará a instalação da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado 
de São Paulo com recursos humanos e materiais. 

(*) Com as alterações introduzidas pelos Decretos nºs  55.717/10 e 57.141/11

(*)
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Parágrafo único - Os representantes do Governo do Estado no órgão co-
legiado de direção superior da FDE deverão adotar as providências cabíveis para o cumpri-
mento do disposto neste artigo. 

Artigo 5º - Revogado 

Artigo 6º - Revogado 

Artigo 7º - As atividades da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos 
Professores do Estado de São Paulo serão organizadas nas modalidades presencial e à distância. 

Parágrafo único - As atividades presenciais e práticas poderão ser reali-
zadas nas escolas da rede pública estadual. 

Artigo 8º - Para o desenvolvimento de suas atividades pedagógicas, a 
Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo poderá 
celebrar convênios com as universidades estaduais públicas e privadas. 

Artigo 9º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 5 de maio de 2009. 

JOSÉ SERRA

_____
NOTA:
O art. 1ºA foi acrescentado pelo Decreto nº 57.141/11.
Os artigos 5º e 6º foram revogados pelo Decreto nº 55.717/10.

______________________

(21) DECRETO Nº 54.623, DE 31 DE JULHO DE 2009
Define diretrizes com vista à execução do disposto no artigo 36 da  

Lei Complementar nº 1.010, de 1º de junho de 2007, que dispõe sobre a criação  
da São Paulo Previdência - SPPREV e dá providências correlatas

JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 
atribuições legais, 

Decreta: 
“Artigo 1º - A São Paulo Previdência - SPPREV assumirá até 1º de outu-

bro de 2010 as atribuições de que trata o artigo 36 da Lei Complementar nº 1.010, de 1º de 
junho de 2007, relacionadas à administração e ao pagamento de benefícios previdenciários, 
conforme cronograma a ser definido pela SPPREV em decorrência do acordado entre esta 
Autarquia e cada área envolvida na transferência. 

(*) Com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 56.217/10.

(*)
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Parágrafo único - O cronograma previsto no “caput” deste artigo con-
siderará as etapas de parametrização e testes do sistema de folha de pagamento da SP-
PREV.”; (NR) 

Artigo 2º - Observado o cronograma de transferência a que se refere o 
artigo 1º deste decreto, em cada área envolvida passarão a ser adotados os seguintes pro-
cedimentos e providências: 

I - no âmbito da Administração Direta do Poder Executivo, os servido-
res deverão requerer aposentadoria nos órgãos de recursos humanos competentes, que 
encaminharão os processos correspondentes à São Paulo Previdência - SPPREV para os 
fins do disposto no inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 1.010, de 1º de junho 
de 2007; 

II - no âmbito do Poder Judiciário, da Assembléia Legislativa, do Tribunal 
de Contas do Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública e das Universidades, os 
membros e os servidores deverão requerer aposentadoria nos respectivos órgãos de recur-
sos humanos, que encaminharão à São Paulo Previdência -SPPREV, para os fins do disposto 
no § 2º do artigo 3º da Lei Complementar nº 1.010, de 1º de junho de 2007, os processos 
correspondentes, juntamente com os atos de concessão assinados pelos Chefes dos respec-
tivos Poderes, órgãos ou entidades autônomos, e devidamente publicados. 

Parágrafo único - O disposto no inciso I deste artigo aplica-se também 
aos servidores da Administração Indireta do Poder Executivo abrangidos pela Lei Comple-
mentar nº 1.010, de 1º de junho de 2007. 

“Artigo 3º - As transferências das aposentadorias concedidas até as da-
tas previstas no cronograma referido no artigo 1º deste decreto serão disciplinadas em atos 
específicos da SPPREV, devendo estar concluídas até 1º de março de 2011. 

Parágrafo único - Os atos específicos de que trata este artigo serão edi-
tados pela SPPREV em decorrência do acordado entre esta Autarquia e cada área envolvida 
na transferência.”. (NR) 

Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 31 de julho de 2009. 

JOSÉ SERRA

______
NOTA:
Os artigos 1º e 3º estão com a redação dada pelo Decreto nº 56.217/10.

______________________
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(22) DECRETO Nº 55.080, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009
Dispõe sobre o fornecimento de alimentação escolar aos alunos  

da rede pública estadual

JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 
atribuições legais, à vista do que lhe representou o Secretário da Educação,

Considerando o disposto no artigo 208, inciso VII, da Constituição Federal, 
e no artigo 4º, inciso VIII, da Lei federal nº 9.394/96, que fixa as diretrizes e bases da educação 
nacional, quanto ao atendimento ao educando no ensino fundamental, através de programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;

Considerando a previsão de despesas requeridas pelo programa, em 
conformidade com a legislação vigente, em especial com o artigo 5º, inciso I, da Lei Comple-
mentar nº 101/2004, e com o artigo 4º, § 1º da Lei nº 4.320/1964;

Considerando o disposto na Lei federal nº 11.947, de 16 de junho de 
2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar; e

Considerando o disposto na Lei federal nº 8.666/93, na Lei estadual nº 
6.544/89 e na Instrução Normativa do Tribunal de Contas nº 1/2007,

Decreta:

Artigo 1º - Fica disciplinada a prestação de serviços de alimentação esco-
lar aos alunos da rede pública estadual, regular e integral do ensino fundamental e médio, 
incluída a modalidade de educação de jovens e adultos, nos períodos diurno e noturno das 
escolas, inclusive das localizadas em áreas indígenas e remanescentes de quilombos.

Parágrafo único - A prestação de serviços referida no “caput” deste de-
creto compreende a aquisição de alimentos ou produtos alimentícios, o preparo e o forne-
cimento de alimentação escolar.

Artigo 2º - A alimentação escolar compreende alimentos oferecidos no 
ambiente escolar, independentemente de sua origem (animal, vegetal ou mineral), durante 
o período letivo, bem como as ações desenvolvidas, tendo como objeto central a alimenta-
ção e nutrição na escola.

Artigo 3º - O compartilhamento da responsabilidade pela oferta da ali-
mentação escolar e das ações de educação alimentar e nutricional entre o Estado de São 
Paulo e seus Municípios far-se-á mediante transferência de recursos financeiros, originários 
da Quota Estadual do Salário-Educação (QESE), em parcelas trimestrais, por convênio firma-
do nos termos do Anexo I deste decreto.

Parágrafo único - Fica a Secretaria da Educação autorizada a representar 
o Estado na celebração de convênios com os Municípios Paulistas, objetivando a transferên-
cia de recursos financeiros para a prestação de serviços de alimentação escolar aos alunos 
da rede pública estadual, nos termos da minuta constante do Anexo I deste decreto.

Artigo 4º - O valor da transferência observará a disponibilidade dos re-
cursos previstos na Lei Orçamentária Anual e será calculado levando em consideração o 

(*) Retificado em 8.12.09.

(*)
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número de alunos matriculados nas escolas da rede pública estadual em cada município e 
inscritos no cadastro do censo escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC), obedecendo-se o ano letivo fixado e o Plano de 
Trabalho cujo modelo integra o Anexo I deste decreto.

Artigo 5º - Os recursos transferidos deverão ser utilizados exclusivamen-
te na aquisição de alimentos e/ou gêneros alimentícios, ficando vedada a sua aplicação:

I - no preparo e distribuição de alimentação escolar;
II - no pagamento de pessoal;
III - na compra de gás (GLP), de veículo e combustível para o preparo e 

distribuição da alimentação escolar.
Artigo 6º - As Prefeituras dos Municípios responsabilizar-se-ão pelas 

ações de educação alimentar e nutricional e a oferta de refeições que cubram as necessida-
des nutricionais diárias, durante o período letivo, aos alunos:

I - matriculados na educação básica da rede pública estadual;
II - de escolas localizadas em áreas indígenas e remanescentes de qui-

lombos;
III - da educação de jovens e adultos.

Artigo 7º - O Termo de Convênio será subscrito pelos respectivos pre-
feitos e atenderá ao disposto no artigo 5º do Decreto nº 40.722, de 20 de março de 1996.

Artigo 8º - A Prefeitura municipal, interessada em prestar serviços de 
fornecimento de alimentação escolar, através de convênio com o Estado deverá:

I - encaminhar Termo de Adesão assinado pelo prefeito, conforme mo-
delo constante do Anexo II deste decreto, observados os prazos e condições a serem esta-
belecidos em resolução da Secretaria da Educação;

II - garantir, na elaboração do cardápio escolar, que a alimentação ser-
vida supra as necessidades nutricionais diárias para as faixas etárias atendidas, visando 
proporcionar o bem estar indispensável ao bom rendimento escolar, colaborando para a 
redução da evasão e repetência e formar bons hábitos alimentares;

III - comprovar que possui organização administrativa, com pessoal, de-
pendências e equipamentos adequados para efetuar com eficiência as atividades relaciona-
das à alimentação escolar, devendo entre outros:

a) manter pessoal para preparo, manipulação e distribuição final de ali-
mentação aos alunos, de acordo com as necessidades das escolas;

b) fornecer o gás (GLP) e o combustível do veículo necessário ao preparo 
da alimentação escolar;

c) garantir a participação do pessoal da organização administrativa em 
eventos pertinentes à alimentação escolar, promovidos pela Secretaria da Educação;

IV - constituir e manter em funcionamento o Conselho Municipal de Ali-
mentação Escolar, órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de 
assessoramento, com a finalidade de orientar a política de produção, aquisição, armazena-
mento de alimentos e/ou produtos alimentícios destinados ao preparo e à distribuição da 
alimentação escolar, nos termos da Lei federal nº 11.497, de 16 de junho de 2009;

V - atender às disposições constitucionais sobre a aplicação da receita 
tributária na educação básica;
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VI - comprovar a consignação em seu orçamento de recursos destinados 
à manutenção e funcionamento da sua organização administrativa para prestação dos ser-
viços objeto deste decreto;

VII - comprovar, para efeito de avaliação pela Secretaria da Educação, a efetiva 
execução das programações para atendimento à prestação de serviços de alimentação escolar.

Parágrafo único - O Termo de Adesão terá validade de (cinco) anos e não 
precisará ser renovado anualmente, podendo ser rescindido por manifestação em contrário 
da Prefeitura Municipal ou por descumprimento de obrigações.

Artigo 9º - A fim de garantir maior eficiência ao serviço de fornecimento 
de alimentação escolar, a Secretaria da Educação deverá:

I - subsidiar técnica e administrativamente as Prefeituras Municipais, 
quando necessário, na programação, na execução, no controle e na avaliação das ações 
relativas à alimentação escolar;

II - acompanhar e supervisionar o fornecimento da alimentação escolar, 
de responsabilidade técnica e administrativa do município.

Artigo 10 - A Secretaria da Educação suspenderá a transferência de re-
cursos financeiros à Prefeitura Municipal que descumprir as exigências deste decreto e to-
mará as providências necessárias para que o fornecimento de alimentação aos escolares 
não seja prejudicado.

Parágrafo único - É condição necessária, também, para manutenção da 
transferência de recursos financeiros, que a Prefeitura remeta, até 30 de abril de cada ano, à 
Secretaria da Educação, o CRMC criado pelo Decreto estadual nº 52.479, de 14 de dezembro 
de 2007, com validade atual.

Artigo 11 - O Secretário da Educação poderá, mediante resolução, expe-
dir normas complementares para a execução deste decreto.

Artigo 12 - As despesas com a execução deste decreto correrão por con-
ta da Quota Estadual do Salário Educação e de outras dotações orçamentárias próprias con-
signadas no orçamento programa da Secretaria da Educação.

Artigo 13 - Este decreto e sua Disposição Transitória entram em vigor 
na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial os 
Decretos nº 23.632, de 5 de julho de 1985, e nº 26.962, de 22 de abril de 1987.

DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA 

Artigo único - Aos Municípios que assinarem o Termo de Anuência de 
que trata a Res. CD/FNDE nº 38/09, a Secretaria da Educação poderá repassar, até 31 de 
dezembro de 2009, recursos financeiros destinados ao fornecimento de alimentação esco-
lar para os alunos do ensino fundamental e médio, incluída a modalidade de educação de 
jovens e adultos, da rede pública estadual.

Palácio dos Bandeirantes, 25 de novembro de 2009.

JOSÉ SERRA
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ANEXO I
a que se refere o artigo 3º do

Decreto nº 55.080, de 25 de novembro de 2009

Convênio que celebram o Estado de São Paulo, por intermédio da Se-
cretaria da Educação, e o Município de       , objetivando o Fornecimento de Alimentação 
Escolar, mediante a transferência de recursos financeiros, destinados ao atendimento da 
prestação de serviços de alimentação escolar.

O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA DA EDUCA-
ÇÃO, com sede na Praça da República, nº 53, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob nº,  neste 
ato representada pelo seu Secretário Paulo Renato Costa Souza, doravante denominada 
SECRETARIA devidamente autorizado pelo Governador do Estado, nos termos do Decreto 
nº         , de de         de 2009, e o Município de             doravante designado MUNICÍPIO, 
inscrito(a) no CNPJ/MF sob nº        , neste ato representado(a) pelo seu Prefeito       , porta-
dor do R.G.          e do CPF nº           , autorizado pela Lei Municipal nº    , de    de    de    , com 
base nos dispositivos constitucionais e legais vigentes, celebram o presente convênio, que 
se regerá pela Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, pela Lei 
estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, e em conformidade com as cláusulas e 
condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto

O presente Convênio tem como objeto, mediante transferência de re-
cursos financeiros, o fornecimento de alimentação escolar, aos alunos do ensino funda-
mental e médio, da modalidade de educação de jovens e adultos, nos períodos diurno e 
noturno, regular e integral, das escolas da rede oficial de ensino, inclusive aquelas locali-
zadas em áreas indígenas e em áreas remanescentes de quilombos, durante o ano letivo, 
matriculados nos estabelecimentos estaduais de ensino circunscritos no MUNICÍPIO, de 
acordo com o correspondente Plano de Trabalho, que integra o presente instrumento 
como Anexo.

§ 1º - O Secretário da Educação, amparado em manifestação do setor 
técnico da Pasta, poderá autorizar modificações incidentes sobre o plano de trabalho de 
que trata o “caput”, para sua melhor adequação técnica ou financeira, vedadas a alteração 
do objeto do ajuste.

§ 2º - A gestão da prestação de serviços de alimentação escolar a ser 
executada com recursos repassados por intermédio do presente convênio, no que diz res-
peito à sua operacionalização, manutenção e conservação, será de inteira responsabilidade 
do MUNICÍPIO.

CLÁUSULA SEGUNDA
Da Execução e Fiscalização do Convênio

O controle e a fiscalização da execução do presente ajuste serão exer-
cidos pela SECRETARIA, por intermédio do Departamento de Suprimento Escolar, e pelo 
MUNICÍPIO, por seus  representantes para tanto indicados.
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CLÁUSULA TERCEIRA
Das Obrigações dos Partícipes

Para a execução do presente convênio a SECRETARIA e o MUNICÍPIO te-
rão as seguintes obrigações:

I - compete à SECRETARIA:
a) analisar e aprovar a documentação técnica para o ajuste, o Plano de 

Trabalho proposto, a documentação administrativa para a formalização do processo e as 
prestações de contas dos recursos repassados;

b) acompanhar e supervisionar a execução do objeto do presente convê-
nio, ambos de responsabilidade técnica e administrativa do MUNICÍPIO;

c) repassar ao MUNICÍPIO os recursos financeiros alocados, de acordo 
com as cláusulas quarta e quinta do presente convênio;

II - compete ao MUNICÍPIO:
a) executar, direta ou indiretamente, sob sua exclusiva responsabilidade, 

o objeto de que cuida a cláusula primeira deste convênio, com início no prazo estabelecido 
para o ano letivo, em conformidade com o Plano de Trabalho e observância da legislação 
pertinente, bem como dos melhores padrões de qualidade e economia aplicáveis à espécie;

b) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do presente convênio;
c) aplicar os recursos financeiros recebidos da SECRETARIA exclusiva-

mente para os fins aludidos no presente convênio;
d) colocar à disposição da SECRETARIA a documentação referente à 

aplicação dos recursos financeiros, permitindo ampla fiscalização do desenvolvimento das 
ações objeto deste ajuste;

e) submeter, à prévia aprovação da SECRETARIA, quaisquer alterações 
que venham a ser feitas no Plano de Trabalho estabelecido;

f) prestar contas da aplicação dos recursos financeiros recebidos, con-
forme Manual de Orientação fornecido pela SECRETARIA, sem prejuízo do atendimento às 
instruções específicas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

g) complementar, com recursos financeiros próprios, aqueles repas-
sados pela SECRETARIA, cobrindo o custo total da execução da prestação de serviços de 
alimentação escolar, nela incluídos o preparo, a manipulação e a distribuição final dos ali-
mentos aos alunos;

h) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fis-
cais, comerciais e outros resultantes do presente Convênio e por eventuais danos ou pre-
juízos causados a terceiros ou ao próprio MUNICÍPIO, isentando a SECRETARIA de qualquer 
responsabilidade.

§ 1º - A prestação de contas a que se refere a alínea “f” do inciso II desta 
cláusula será encaminhada pelo MUNICÍPIO à SECRETARIA no prazo máximo de 30 (trin-
ta) dias contados do encerramento do exercício financeiro e de acordo com o cronograma 
físico-financeiro estabelecido no Plano de Trabalho, e será encartada aos autos do processo 
correspondente para exame por parte de seu órgão competente.

§ 2º - Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do presente 
convênio, não tendo ocorrido a utilização total dos recursos financeiros recebidos da SECRE-
TARIA, fica o MUNICÍPIO obrigado a restituir, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias con-
tados da data do evento, sob pena de imediata instauração da tomada de contas especial 
do responsável, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas 
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obtidas das aplicações financeiras, acrescidos da remuneração da caderneta de poupança, 
computada desde a data do repasse e até a data da efetiva devolução à conta indicada pela 
SECRETARIA, encaminhando-lhe o respectivo comprovante de depósito bancário. 

§ 3º - A SECRETARIA informará o MUNICÍPIO sobre eventuais irregulari-
dades encontradas na prestação de contas, as quais deverão ser sanadas no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias contados da data de recebimento desta comunicação, aplicando-se o 
mesmo procedimento do parágrafo anterior no caso de recolhimento de valores utilizados 
indevidamente.

CLÁUSULA QUARTA
Do Valor

A estimativa do valor de que trata a alínea “c”, do inciso I, da Cláusula 
Terceira deste Termo de Convênio, será obtida multiplicando-se o número de alunos ma-
triculados nas escolas da rede estadual de ensino sediadas no MUNICÍPIO, constantes do 
censo escolar anual, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira - INEP, pelo percentual fixado anualmente pela Secretaria da Educação, de 
acordo com a disponibilidade financeira da Pasta.

CLÁUSULA QUINTA
Dos Recursos Financeiros e sua Aplicação

Os recursos a serem transferidos ao MUNICÍPIO, são originários da Quo-
ta Estadual do Salário Educação - QESE e onerarão o crédito orçamentário     , classificação 
funcional programática    , categoria econômica       , sendo que os recursos financeiros 
de responsabilidade da SECRETARIA serão repassados de acordo com o cronograma físico-
-financeiro que faz parte integrante do Plano de Trabalho constante desse Convênio, em 4 
(quatro) parcelas trimestrais anualmente, durante a vigência do ajuste.

§ 1º - A primeira parcela será repassada em até 30 (trinta) dias da 
contabilização da respectiva Nota de Empenho e as demais nos termos do “caput” desta 
cláusula, após a comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente libe-
rada, conforme previsto no inciso I, do § 3º, do artigo 116, da Lei federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, com redação alterada pela Lei federal nº 8.883, de 8 de junho de 1994.

§ 2º - Os recursos transferidos pela SECRETARIA ao MUNICÍPIO em fun-
ção deste Convênio serão depositados em conta vinculada no Banco Nossa Caixa S.A., de-
vendo ser aplicado, exclusivamente, na execução do objeto deste Convênio.

§ 3º - O MUNICÍPIO deverá observar, ainda:
1. no período correspondente ao intervalo entre a liberação e sua efeti-

va utilização, o MUNICÍPIO compromete-se a aplicar os recursos, por intermédio do Banco 
Nossa Caixa S.A., em caderneta de poupança se o seu uso for igual ou superior a um mês ou 
em operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública, quando a utilização 
dos recursos verificar-se em prazos menores que um mês;

2. as receitas financeiras auferidas serão obrigatoriamente computadas 
a crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente, na aquisição de alimentos e/ou gêneros 
alimentícios para o fornecimento de alimentação escolar objeto deste Convênio;

3. quando da prestação de contas de que trata a cláusula terceira, inciso 
II, alínea “f”, deverão ser apresentados os extratos bancários contendo o movimento diário 

06807 miolo.indd   258 20/1/2012   14:55:07



259

(histórico) da conta, juntamente com a documentação referente à aplicação das disponibili-
dades financeiras, a serem fornecidas pelo Banco Nossa Caixa S.A.;

4. o descumprimento do disposto neste parágrafo obrigará o MUNICÍPIO 
à reposição ou à restituição do numerário recebido, acrescido da remuneração da cader-
neta de poupança no período, computada desde a data do repasse e até a data do efetivo 
depósito;

5. as notas fiscais/faturas ou comprovantes de despesas efetuadas serão 
emitidas em nome do MUNICÍPIO, devendo mencionar o “Convênio SEE/Fornecimento de 
Alimentação Escolar” e o número do Processo SEE/DSE origem deste instrumento.

CLÁUSULA SEXTA
Do Prazo de Vigência

O prazo de vigência do presente convênio é de 2 (dois) anos contados 
da data de sua assinatura.

§ 1º - Havendo motivo relevante e interesse dos partícipes, o presente 
convênio poderá ter seu prazo de execução prorrogado, mediante termo aditivo e prévia au-
torização do Secretário da Educação, observado o limite máximo de 5 (cinco) anos de vigência.

§ 2º - A mora na liberação dos recursos, quando devidamente compro-
vada nos autos, ensejará a prorrogação deste convênio, desde que autorizada pelo Titular 
da Pasta, pelo mesmo número de dias de atraso da respectiva liberação, independentemen-
te de termo aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA
Da Denúncia e da Rescisão

I - O presente convênio poderá ser denunciado, por escrito, até 120 
(cento e vinte) dias anteriores ao início do exercício, e rescindido por infração legal e des-
cumprimento de obrigações assumidas;

II - A denúncia do ajuste somente operará seus efeitos no exercício se-
guinte, ficando os partícipes responsáveis pelas obrigações assumidas naquele exercício, 
sem prejuízo da garantia de atendimento à população escolar.

Parágrafo único - Ocorrendo a rescisão ou a denúncia do presente con-
vênio, cada partícipe responderá pelas obrigações assumidas até a data de assinatura do 
respectivo termo de encerramento, devendo o MUNICÍPIO apresentar a SECRETARIA, no 
prazo de até 30 (trinta) dias, a documentação comprobatória do cumprimento das obriga-
ções assumidas até aquela data.

CLÁUSULA OITAVA
Ação Promocional

Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente 
Convênio, deverá ser, obrigatoriamente, consignada a participação do Estado de São Paulo, 
por sua Secretaria da Educação, obedecidos os padrões estipulados por esta última, ficando 
vedada a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal 
de autoridades ou servidores públicos, nos termos do § 1º, do artigo 37, da Constituição 
Federal.
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CLÁUSULA NONA
Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir litígios oriundos da 
execução deste Convênio, após esgotadas as instâncias administrativas.

E, por estarem de acordo, assinam os partícipes o presente termo em 3 
(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo subscritas.

São Paulo,    de           de   

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

PREFEITO MUNICIPAL DE
Testemunhas:
1.___________________________
Nome:
R.G.:
CPF:
2.___________________________
Nome:
R.G.:
CPF:

ANEXO II
a que se refere o artigo 8º, inciso I, do

Decreto nº 55.080, de 25 de novembro de 2009

TERMO DE ADESÃO
             , portador do CPF/MF nº         , Carteira de Identidade nº         , 

expedida por      , residente e domiciliado na Rua (Av.)                , na cidade de           , Prefeito(a) 
Municipal de                , nos termos do artigo 8º e seu parágrafo único do Decreto nº         , 
de      de      de 2009, manifesto minha adesão ao Programa de Fornecimento de Alimentação 
Escolar e concordo em atender aos alunos matriculados no ensino fundamental e médio, 
das modalidades de educação de jovens e adultos, inclusive as escolas localizadas em áreas 
indígenas e em áreas remanescentes de quilombos, nos estabelecimentos estaduais de en-
sino localizados na área de circunscrição do Município.

São Paulo,   de         de 2009

_____________________________________
Nome:
RG.:
Prefeito Municipal de
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ANEXO
A que se refere o caput da Cláusula Primeira do Convênio

PLANO DE TRABALHO - PROPOSTA

O atual Plano de Trabalho concerne ao planejamento pela Prefeitura 
Municipal de         para a realização de transferência de recursos financeiros para a execução 
do Programa de Alimentação Escolar nas escolas estaduais do município.

OBJETO A SER EXECUTADO:

Transferência de recursos financeiros em complemento ao repasse 
federal para a execução do Programa de Alimentação Escolar nas escolas estaduais do 
município de 

METAS A SEREM ATINGIDAS:

Fornecer alimentação nutritiva e balanceada, atendendo a rede estadu-
al, cobrindo às necessidades nutricionais dos alunos e contribuindo na formação de hábitos 
alimentares saudáveis, durante sua permanência em sala de aula, para melhoria do cresci-
mento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar.

ETAPAS DE EXECUÇÃO:
assinatura do convênio
elaboração de cardápio
planejamento e aquisição de compras
aquisição de gêneros alimentícios
distribuição dos gêneros
pré-preparo, preparo e distribuição de refeições
controle de qualidade em todas as etapas
prestação de contas
apresentação anual do termo de anuência

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS A SEREM DESEMBOLSADOS PELA 
CONCEDENTE E DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DA PROPONENTE: 

ESTADO
Os recursos financeiros por parte do ESTADO provêm da Quota Estadual 

do Salário Educação - QESE assegurados no Orçamento. O DSE transfere o recurso ao muni-
cípio em conta corrente específica;

Reposição de equipamentos básicos da cozinha;
Suprir de utensílios básicos (para escolas novas) e reposição de utensí-

lios (para as demais);
Reposição de uniformes para merendeiras, panos de copa e outros itens 

destinados ao suporte de atividades da merenda, no âmbito da escola;
Envio de gêneros alimentícios para as escolas de tempo integral comple-

mentarem os lanches;
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Orientação técnica;
Manter um Grupo de Verificação de prestação de Contas de todos os 

repasses efetuados anualmente, consoante normas próprias do TCE - Tribunal de Contas 
do Estado. 

MUNICÍPIO
O cardápio escolar, sob responsabilidade dos municípios, deve ser ela-

borado por profissional habilitado, e ser programado de modo a suprir os parâmetros nutri-
cionais preconizados pela legislação vigente; 

Oferecer alimentação balanceada, nutritiva, segura e saborosa para os 
alunos da rede pública de ensino fundamental, suficiente para uma permanência diária na 
escola, através da proposição de um cardápio tecnicamente elaborado por nutricionista e 
implantado como parte das ações de educação alimentar, implantando controle de qualida-
de dos alimentos visando às condições higiênico-sanitárias adequadas;

A aquisição dos gêneros alimentícios é de responsabilidade do municí-
pio, que devem obedecer a todos os critérios estabelecidos na Lei nº 8.666, de 21/06/93, e 
suas alterações, que tratam de licitações e contratos na administração pública;

O município tem autonomia para administrar o repasse federal mais o 
estadual para aquisição de gêneros alimentícios e compete a ele a complementação finan-
ceira para a melhoria do cardápio escolar, conforme estabelece a Constituição Federal;

Garantir a quantidade e a qualidade dos nutrientes nas refeições ofere-
cidas para os alunos da rede estadual de ensino, através de um planejamento e execução do 
cardápio, considerando-se os procedimentos envolvidos nas etapas de aquisição, armaze-
namento, transporte, até a preparação e distribuição dos alimentos;

O município deverá, com o recurso estadual, adquirir preferencialmente 
gêneros alimentícios que componham as preparações principais da refeição a ser oferecida 
aos alunos da rede estadual como: arroz, feijão, macarrão, carnes, ovos, hortifrutis (verdu-
ras, legumes e frutas), leite e derivados, mistura para preparo de alimentos a base de leite, 
biscoito, pão. Fica vedada a aquisição de balas, chocolates, doces (pé de moleque, cocada, 
paçoca, bananinha, Maria mole, goiabinha, doces confeitados, entre outros) refrigerantes, 
mostarda, “catchup”, maionese, salgadinhos tipo “snack”, batata palha, quaisquer outros 
tipos de guloseimas (pipoca industrializada, entre outros), refresco e suco em pó, chá, sor-
vete, amendoim, coco ralado, chocolate granulado,  creme de leite, leite condensado, milho 
para pipoca, xaropes (preparado líquido para refresco) e groselha, mistura para preparo de 
alimentos sem leite (pó para pudim que necessitam a adição de leite para o preparo, entre 
outros); 

Manter merendeira de acordo com as necessidades das unidades esco-
lares;

Fornecer o combustível necessário ao preparo da merenda escolar;

CRONOGRAMA DESEMBOLSO:

As parcelas serão liberadas segundo o cronograma de desembolso pre-
viamente aprovado e autorizado pela Autoridade competente. A transferência é feita em 4 
(quatro) parcelas trimestrais durante a vigência do convênio, para a cobertura de 200 dias 
letivos. 

O valor a ser repassado para o município é calculado levando-se em con-
sideração o Número de alunos do censo escolar X Número de dias X Valor per capita.
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O recurso público recebido fica vinculado à utilização prevista no plano 
de trabalho. Esse recurso não perde a natureza de recurso público, só podendo ser utilizado 
para aquisição de gêneros alimentícios para a execução do Programa de Alimentação Esco-
lar das escolas estaduais do município; por essa razão, a entidade está obrigada a prestar 
contas de sua utilização.

Este plano de trabalho possui a vigência de 2 (dois) anos contados da 
data de assinatura do convênio, podendo ser prorrogado até 5 (cinco) anos.

Previsão de início e fim da execução do objeto:

Início: ___/___/____
Término: ___/___/___

PARTÍCIPES 
PROPONENTE 
CONCEDENTE 

______________________

DECRETO Nº 55.217, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009
Regulamenta a Lei Complementar nº 1.097, de 27 de outubro de 2009, que institui  

o sistema de promoção para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da 
Educação e dá outras providências

JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 
atribuições legais e em cumprimento ao disposto no artigo 12 da Lei Complementar nº 
1.097, de 27 de outubro de 2009,

Decreta:

Artigo 1º - A promoção de que trata a Lei Complementar nº 1.097, de 
27 de outubro de 2009, processar-se-á em conformidade com as normas estabelecidas 
neste decreto e abrangerá os servidores integrantes das seguintes classes do Quadro do 
Magistério:

I - classes de docentes:
a) Professor Educação Básica I - SQC-II e SQF-I;
b) Professor Educação Básica II - SQC-II e SQF-I;
II - classes de suporte pedagógico:
a) Diretor de Escola - SQC-II;
b) Supervisor de Ensino - SQC-II.
§ 1º - Ficam abrangidos também no sistema de promoção do Quadro do 

Magistério os servidores das classes de suporte pedagógico em extinção, a saber:
1. Assistente de Diretor de Escola - SQC-II;
2. Coordenador Pedagógico - SQC-II.
§ 2º - De acordo com o artigo 11 da Lei Complementar nº 1.097, de 

27 de outubro de 2009, as normas estabelecidas neste decreto incluirão também os ser-
vidores ocupantes de funções-atividades docentes, desde que devidamente habilitados, 
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abrangidos pelo disposto no § 2º do artigo 2º da Lei Complementar nº 1.010, de 1º de 
junho de 2007. 

Artigo 2º - Promoção é a passagem do servidor integrante do Quadro 
do Magistério para a faixa imediatamente superior da que estiver enquadrado, mediante 
aprovação em processo de avaliação teórica de conhecimentos específicos, observados os 
interstícios, os requisitos, a periodicidade e as demais condições previstas na Lei Comple-
mentar nº 1.097, de 27 de outubro de 2009, e neste decreto.

Artigo 3º - A promoção será processada anualmente, produzindo seus 
efeitos a partir de 1º de julho do ano correspondente.

§ 1º- Poderá concorrer o servidor do Quadro do Magistério que, no dia 
31 de março do ano correspondente à promoção:

1. esteja em efetivo exercício;
2. tenha cumprido o interstício mínimo de 4 (quatro) anos ou 1.460 (um 

mil, quatrocentos e sessenta) dias de efetivo exercício na faixa inicial, ou de 3 (três) anos ou 
1.095 (um mil e noventa e cinco) dias de efetivo exercício nas faixas subsequentes, no cargo 
ou na função-atividade docente que concorre à promoção;

3. atenda aos requisitos de tempo de permanência e de assiduidade ao 
trabalho, observando-se a data-base e os interstícios previstos para cada faixa.

§ 2º - A abertura do concurso de promoção dar-se-á no mês de maio de 
cada ano e será precedida de publicação de edital.

§ 3º - Os processos de avaliação deverão ser realizados em julho de cada ano.
§ 4º - Observadas as condições estabelecidas neste decreto, poderão ser 

beneficiados com a promoção até 20% (vinte por cento) do contingente total de integrantes 
ativos de cada uma das faixas das classes de docentes, suporte pedagógico e suporte peda-
gógico em extinção, existente na data da abertura de cada processo de promoção.

§ 5º - Quando o contingente total de integrantes de cada uma das faixas 
das classes de docentes, suporte pedagógico e suporte pedagógico em extinção for igual 
ou inferior a 4 (quatro), poderá ser beneficiado com a promoção l (um) servidor, desde que 
atendidas as exigências legais.

Artigo 4º - A organização dos processos de avaliação para fins de promo-
ção a que se refere o artigo 2º deste decreto ficará a cargo da Escola de Formação e Aperfei-
çoamento dos Professores do Estado de São Paulo, criada pelo Decreto nº 54.297, de 5 de 
maio de 2009, observando-se na elaboração das provas os seguintes aspectos:

I - para as classes de docentes, os conteúdos curriculares das diferentes 
disciplinas, as práticas didáticas e os conhecimentos pedagógicos;

II - para as classes de suporte pedagógico, os temas da moderna gestão 
escolar e práticas da administração e supervisão educacionais;

III - em todos os casos poderá ser valorizada a preparação para o uso das 
novas tecnologias na prática profissional.

Artigo 5º - No interstício mínimo para fins da promoção de que trata o 
item 2 do § 1º do artigo 3º deste decreto, computar-se-á sempre o tempo de efetivo exer-
cício do servidor do Quadro do Magistério, no cargo ou na função-atividade docente objeto 
da promoção, observando-se o campo de atuação e a respectiva habilitação até a data-base, 
na seguinte conformidade:
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I - para os titulares de cargo efetivo:

a) a partir da data do início do exercício no cargo, na faixa inicial;

b) a partir da data da última promoção, nas faixas subsequentes;

II - para os ocupantes de função-atividade docente:

a) a partir do início de sua primeira vinculação, na faixa inicial;

b) a partir da última promocão, nas faixas subsequentes.

§ 1º - No cálculo do interstício mínimo de que trata o “caput” deste arti-
go, deverão ser consideradas como de efetivo exercício as ausências previstas no artigo 78 
da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968.

§ 2º - Interromper-se-á o interstício a que se refere o “caput” deste arti-
go quando o servidor estiver em uma das situações previstas nos incisos I a VI do artigo 23 
da Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997.

§ 3º - Serão considerados para as classes docentes, no cômputo do in-
terstício mínimo exigido para fins de promoção da faixa 1 para a faixa 2, os vínculos existen-
tes no mesmo campo de atuação em que concorrer à promoção, excluindo-se os períodos 
de interrupção de exercício.

§ 4º - Para o cômputo do interstício mínimo das classes de suporte pe-
dagógico e suporte pedagógico em extinção, para fins de promoção da faixa 1 para a faixa 
2, serão considerados os períodos em que o servidor permaneceu designado exercendo as 
funções do cargo em que concorre a promoção.

§ 5º - Caso o servidor seja nomeado para cargo de outra classe da mes-
ma carreira, para fins de promoção da faixa 1 para a faixa 2, não serão considerados no 
cômputo do interstício mínimo os períodos já utilizados em promoções anteriores.

Artigo 6º - Para atendimento ao previsto no item 3 do § 1º do artigo 
3º deste decreto, entende-se como tempo mínimo de permanência, o período em que o 
servidor estiver classificado na mesma unidade de ensino ou administrativa do cargo ou 
função-atividade em que concorre à promoção, há pelo menos 80% (oitenta por cento) 
do tempo fixado como interstício exigido para cada faixa, correspondente a 1.168 (um mil 
cento e sessenta e oito) dias para a promoção da faixa 1 para a faixa 2 ou 876 (oitocentos e 
setenta e seis) dias nas faixas subsequentes.

§ 1º - Na promoção da faixa 1 para a faixa 2 poderão ser computados 
para fins de tempo de permanência os dias de exercício em que o servidor permanecer 
numa mesma unidade de ensino ou administrativa, considerando-se qualquer das unidades 
registradas no cadastro funcional do servidor. 

§ 2º - Na promoção da faixa 2 para a faixa 3 e subsequentes, a alteração 
da unidade de ensino ou administrativa de classificação no período do interstício fixado para 
a promoção interromperá o cômputo do tempo de permanência, reiniciando sua contabili-
zação a partir do exercício na nova unidade, observando-se o registro existente no cadastro 
funcional do servidor, no momento da promoção.
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§ 3º - No cômputo do tempo de permanência de que trata o “caput” deste 
artigo, não serão consideradas as transferências e remoções ocorridas a critério da Administração.

§ 4º- O servidor ocupante de função-atividade docente que permane-
cer no mesmo campo de atuação em que se encontra no momento da promoção, poderá 
computar para o tempo de permanência, na mesma unidade de ensino ou administrativa, 
os períodos que mediaram entre as admissões e dispensas, deduzindo-se os períodos de 
interrupção de exercício.

§ 5º - Os integrantes do Quadro do Magistério afastados junto a CEEJA 
- Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos ou a Centro de Estudo de Línguas - CEL 
e os designados nos termos do artigo 22 da Lei Complementar nº 444, de 27 de dezembro 
de 1985, para exercer cargo da respectiva classe e/ou de mesma denominação deverão, 
para concorrer à promoção, contabilizar o tempo de permanência na unidade de ensino ou 
administrativa de destino.

§ 6º - Os servidores readaptados com sede de exercício diversa da uni-
dade de ensino ou administrativa de classificação, deverão contabilizar o tempo de perma-
nência na unidade de exercício para concorrer à promoção.

Artigo 7º - Entende-se por assiduidade ao trabalho o somatório de, pelo 
menos, 80 % (oitenta por cento) do máximo de pontos da tabela de frequência, constante 
do Anexo que integra este decreto no período fixado como interstício para a promoção a 
que esteja concorrendo.

Parágrafo único - A pontuação máxima possível a que se refere o “caput” 
deste artigo será:

1. 2.880 (dois mil, oitocentos e oitenta) pontos, considerado o interstício 
de 4 (quatro) anos;

2. 2.160 (dois mil, cento e sessenta) pontos, considerado o interstício de 
3 (três) anos.

Artigo 8º - Na aferição da assiduidade ao trabalho serão consideradas 
as seguintes normas:

I - o servidor deverá atingir, no mínimo, 2.304 (dois mil, trezentos e qua-
tro) pontos para promoção da faixa 1 para a faixa 2 e, pelo menos, 1.728 (um mil, setecentos 
e vinte e oito) pontos para as faixas subsequentes;

II - os pontos de assiduidade serão apurados mensalmente, conside-
rando-se como número de faltas, as ausências ocorridas a qualquer título, excetuando-se 
apenas os dias em que o servidor estiver em férias, licença à gestante, licença-paternidade, 
licença por adoção, serviços obrigatórios por lei e licença por acidente de trabalho;

III - em atendimento ao disposto no § 2º do artigo 3º da Lei Complemen-
tar nº 1.097, de 27 de outubro de 2009, serão atribuídos mensalmente 30 (trinta) pontos 
especiais, em conformidade com a tabela de frequência, constante do Anexo que integra 
este decreto;

IV - no cômputo dos pontos de assiduidade de cada servidor, para fins 
de promoção da faixa e classe a que estiver concorrendo, serão considerados os registros 
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mensais implantados no Sistema de Controle de Frequência da Educação - BFE, desconside-
rados quaisquer outros períodos.

Artigo 9º - No processo de avaliação previsto no artigo 2º deste decreto 
será observada a escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, exigindo-se o desempenho mínimo 
para promoção na seguinte conformidade: 

I - da faixa l para a faixa 2: 6 (seis) pontos;

II - da faixa 2 para a faixa 3: 7 (sete) pontos;

III - da faixa 3 para a faixa 4: 8 (oito) pontos;

IV - da faixa 4 para a faixa 5: 9 (nove) pontos. 

§ 1º - Os servidores que atingirem o desempenho mínimo previsto nos 
incisos deste artigo serão classificados de acordo com os seguintes critérios:

1. maior pontuação no processo de avaliação;

2. maior tempo de permanência na unidade de ensino ou administrativa 
de classificação, considerada a faixa em que concorrer a promoção;

3. maior pontuação na tabela de frequência, conforme Anexo constante 
deste decreto.

§ 2º - Dar-se-á o desempate pela maior idade do servidor.

§ 3º - O servidor que não obtiver classificação suficiente para ser pro-
movido, em relação ao limite fixado no § 4º do artigo 3º deste decreto, poderá concorrer às 
subsequentes promoções para a mesma faixa, sendo-lhe assegurada:

1. a pontuação obtida, sem participar de novas avaliações;

2. a maior das pontuações obtidas, caso opte por participar de novas 
avaliações.

§ 4º - Com a promoção, perdem a validade todos os resultados obtidos 
pelo servidor em avaliações anteriores.

§ 5º - Desde que o servidor permaneça classificado na mesma unidade 
de ensino ou administrativa em que se encontrava no momento em que concorreu a promo-
ção, mesmo já tendo cumprido todos os requisitos previstos neste decreto, deverá, no ano 
em que pretenda concorrer novamente, contabilizar no requisito assiduidade ao trabalho, 
pelo menos 80% (oitenta por cento) da pontuação anual máxima possível de acordo com a 
tabela de frequência do Anexo que faz parte deste decreto, correspondente a 576 (quinhen-
tos e setenta e seis) pontos, mantendo-se a pontuação dos anos anteriores, independente 
de não ter alcançado o desempenho mínimo exigido no processo de avaliação ou não ter 
obtido êxito no processo de promoção a que concorreu, por não estar classificado dentre os 
20% (vinte por cento) do contingente total de integrantes de sua faixa e classe.

§ 6º - Nas situações previstas no § 5º deste artigo, a alteração da unida-
de de ensino ou administrativa de classificação, após a obtenção dos requisitos para partici-
pação no processo de avaliação, implicará na interrupção do cômputo do tempo de perma-
nência, reiniciando-o a partir do exercício na nova unidade.
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Artigo 10 - O integrante do Quadro do Magistério, em regime de acu-
mulação remunerada, desde que atenda todas as exigências da legislação para cada cargo 
ou função-atividade que possua, poderá participar e concorrer ao processo de promoção, 
separadamente, em cada situação funcional.

Parágrafo único - O docente titular de 2 (dois) cargos de mesma deno-
minação, desde que comprove todos os requisitos previstos na legislação em cada cargo, 
poderá ser promovido em ambos os cargos contanto que esteja classificado dentre os 20% 
(vinte por cento) do contingente total de integrantes da faixa e classe em que estiver con-
correndo, prestando uma única prova, optando por uma disciplina no caso de Professor 
Educação Básica II detentor de disciplinas diversas.

Artigo 11 - O Secretário da Educação poderá baixar, mediante resolução, 
normas complementares para aplicação deste decreto.

Artigo 12 - Este decreto e suas disposições transitórias entram em vigor 
na data de sua publicação.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Artigo 1º - Excepcionalmente, no primeiro processo de promoção, re-
lativo ao ano de 2010, poderá concorrer o servidor que, no dia 30 de novembro de 2009:

I - estivesse em efetivo exercício; e 

II - tenha cumprido o interstício, o tempo de permanência e a assidui-
dade ao trabalho.

§ 1º - Para fins do cômputo dos pontos de assiduidade ao trabalho de 
que trata o inciso II deste artigo, observar-se-á apenas os registros do Sistema de Controle 
de Frequência da Educação - BFE existentes até a data da vigência da Lei Complementar nº 
1.097, de 27 de outubro de 2009. 

§ 2º - Os efeitos do processo de promoção relativo ao ano de 2010 retro-
agirão a 1º de janeiro de 2010.

Artigo 2º - Excepcionalmente no processo de promoção relativo ao ano 
de 2011 o servidor que se enquadre na situação prevista no § 5º do artigo 9º do presente 
decreto, deverá contabilizar no requisito assiduidade ao trabalho a pontuação mínima pos-
sível no período de 1º de dezembro de 2009 a 31 de março de 2011, equivalente a 768 (se-
tecentos e sessenta e oito) pontos correspondentes a 80% (oitenta por cento) do máximo de 
pontos previstos na tabela de frequência do Anexo que faz parte integrante deste decreto.

Palácio dos Bandeirantes, 21 de dezembro de 2009.

JOSÉ SERRA

06807 miolo.indd   268 20/1/2012   14:55:08



269

ANEXO
TABELA DE FREQUÊNCIA

a que se refere o artigo 7º do
Decreto nº 55.217, de 21 de dezembro de 2009

Nº DE FALTAS MENSAIS PONTOS Nº DE FALTAS MENSAIS PONTOS
0 30 + 30 especiais 16 14

01 29 17 13
02 28 18 12
03 27 19 11
04 26 20 10
05 25 21 09
06 24 22 08
07 23 23 07
08 22 24 06
09 21 25 05
10 20 26 04
11 19 27 03
12 18 28 02
13 17 29 01
14 16 30 0
15 15 31 0

Obs: Serão atribuídos 60 pontos mensais aos servidores que atenderem o disposto no inciso 
III do artigo 8º deste decreto.

______________________

DECRETO Nº 56.149, DE 31 DE AGOSTO DE 2010
Dispõe sobre as atividades de planejamento, orçamento e finanças públicas  

no âmbito do Poder Executivo, altera a denominação dos Grupos de Planejamento  
Setorial que especifica para Grupos Setoriais de Planejamento, Orçamento e  

Finanças Públicas, define a organização de cada um e dá providências correlatas

ALBERTO GOLDMAN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso 
de suas atribuições legais, 

Decreta: 

Artigo 1º - As atividades de planejamento, orçamento e finanças públi-
cas no âmbito do Poder Executivo serão exercidas pelos seguintes órgãos: 

I - Secretaria de Economia e Planejamento e Secretaria da Fazenda, 
como órgãos centrais; 

II - Secretarias de Estado e Procuradoria Geral do Estado, como órgãos 
setoriais. 
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Artigo 2º - Os Grupos de Planejamento Setorial - GPS das Secretarias de 
Estado e da Procuradoria Geral do Estado, criados, respectivamente, pelo artigo 6º da Lei 
nº 9.362, de 31 de maio de 1966, e pelo artigo 1º do Decreto nº 36.995, de 30 de junho de 
1993, passam a denominar-se Grupos Setoriais de Planejamento, Orçamento e Finanças 
Públicas, devendo exercer as funções de órgãos setoriais nas respectivas áreas de atuação. 

Parágrafo único - Os órgãos setoriais ficam sujeitos à orientação norma-
tiva e à supervisão técnica dos órgãos centrais, sem prejuízo da subordinação hierárquica 
de cada um. 

Artigo 3º - Cada Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças 
Públicas é composto dos seguintes membros: 

I - 2 (dois) representantes da Secretaria a que pertence ou, quando for 
o caso, da Procuradoria Geral do Estado, um dos quais exercerá a coordenação do Grupo e 
outro a supervisão da Equipe Técnica; 

II - 1 (um) representante da Secretaria de Economia e Planejamento; 

III - 1 (um) representante da Secretaria da Fazenda. 

Parágrafo único - Cabe ao responsável pela coordenação do Grupo pro-
ferir, além do seu, o voto de desempate. 

Artigo 4º - Os Grupos Setoriais de Planejamento, Orçamento e Finanças Pú-
blicas contam, cada um, com 1 (uma) Equipe Técnica, integrada por servidores públicos estaduais. 

Parágrafo único - Poderão, ainda, participar dos trabalhos das Equipes 
Técnicas de que trata este artigo titulares de cargos de Analista em Planejamento, Orça-
mento e Finanças Públicas, dos Quadros das Secretarias de Economia e Planejamento e da 
Fazenda, criados pela Lei Complementar nº 1.034, de 4 de janeiro de 2008. 

Artigo 5º - As atividades dos Grupos Setoriais de Planejamento, Orça-
mento e Finanças Públicas abrangerão, também, as entidades da administração indireta e 
fundacional, vinculadas às respectivas Secretarias de Estado. 

Artigo 6º - Os Grupos Setoriais de Planejamento, Orçamento e Finanças 
Públicas têm, em suas respectivas áreas de atuação, as seguintes atribuições: 

I - coordenar: 

a) atividades inerentes a planejamento, orçamento e finanças públicas; 

b) o processo de elaboração das propostas setoriais relativas aos instru-
mentos de planejamento adiante relacionados: 

1. Plano Plurianual; 

2. Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

3. Orçamento Anual; 

II - definir diretrizes setoriais, em consonância com as diretrizes gerais 
de planejamento, orçamento e execução financeira e contábil, emanadas das Secretarias de 
Economia e Planejamento e da Fazenda; 
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III - avaliar as propostas de alteração da estrutura organizacional que 
envolvam atribuições e competências inerentes à administração orçamentária e finan-
ceira; 

IV - aprovar os programas e ações, bem como promover sua integração 
e a articulação entre os agentes responsáveis pela implementação de cada um, visando ao 
aperfeiçoamento dos instrumentos de planejamento; 

V - gerenciar o monitoramento da execução física e financeira dos pro-
gramas setoriais, avaliar as alterações necessárias e dar encaminhamento a providências 
formais para sua correção no âmbito interno; 

VI - orientar as unidades gestoras quanto à execução orçamentária e 
financeira; 

VII - acompanhar a execução do orçamento, criando mecanismos para 
sua viabilização e facilitando o alcance das metas e dos indicadores de desempenho, anteci-
pando a identificação de providências e correções necessárias; 

VIII - orientar, apreciar e aprovar, em primeira instância, as solicitações 
de alterações orçamentárias; 

IX - manifestar-se sobre: 

a) os pedidos de créditos adicionais por insuficiência de recursos orça-
mentários após a utilização dos mecanismos de alteração na distribuição de recursos inter-
nos, antecipação de quotas e de liberação da dotação contingenciada; 

b) a antecipação de quotas mensais, indicando, quando for o caso, a 
impossibilidade de solução interna dos recursos distribuídos; 

c) a liberação total ou parcial dos recursos da dotação contingenciada, 
justificando a prioridade do objeto da despesa e a necessidade dos recursos pleiteados; 

d) o excesso de arrecadação das receitas vinculadas, operações de cré-
dito e receitas próprias; 

X - avaliar a programação financeira e acompanhar sua execução, ade-
quando-a às disponibilidades orçamentárias; 

XI - monitorar os haveres e dívidas, propondo alternativas de adequação; 

XII - monitorar e manter em dia o cumprimento das obrigações traba-
lhistas, previdenciárias e fiscais; 

XIII - orientar e acompanhar as ações de captação de recursos adicionais 
e de transferências voluntárias junto a instituições nacionais e internacionais; 

XIV - elaborar relatórios de atividades, de desempenho de ações e pro-
gramas, bem como da execução orçamentária e financeira; 

XV - desenvolver outras atividades pertinentes à atuação como órgãos 
setoriais, em consonância com as diretrizes expedidas pelos órgãos centrais de planejamen-
to, orçamento e finanças públicas. 
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Parágrafo único - Os Grupos Setoriais de Planejamento, Orçamento e 
Finanças Públicas exercerão funções de assessoramento e suas decisões serão submetidas 
à aprovação do respectivo Secretário de Estado ou, quando for o caso, do Procurador Geral 
do Estado. 

Artigo 7º - Às Equipes Técnicas cabe prestar serviços de apoio técnico e 
administrativo aos Grupos Setoriais de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas a que 
pertencem. 

Artigo 8º - Os membros dos Grupos Setoriais de Planejamento, Orça-
mento e Finanças Públicas e os integrantes de suas Equipes Técnicas serão designados pelos 
respectivos Secretários de Estado ou, quando for o caso, pelo Procurador Geral do Estado. 

Artigo 9º - O Secretário de Economia e Planejamento e o Secretário da 
Fazenda, no âmbito de suas respectivas Pastas, designarão, a critério de cada um, os Ana-
listas em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas que deverão atuar em cada órgão 
setorial. 

Artigo 10 - Os titulares de cargos de Analista em Planejamento, Orça-
mento e Finanças Públicas designados para os fins do artigo 9º deste decreto apresentarão 
mensalmente, aos dirigentes das respectivas unidades de lotação, relatórios das atividades 
exercidas, acompanhados da manifestação dos responsáveis pela coordenação dos Grupos 
Setoriais de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas a que pertencem as Equipes Téc-
nicas onde participam do desenvolvimento dos trabalhos. 

§ 1º - O controle de frequência dos servidores de que trata este artigo 
será efetuado pelos responsáveis pela coordenação dos Grupos Setoriais de Planejamento, 
Orçamento e Finanças Públicas e encaminhado mensalmente às respectivas unidades de 
lotação na Secretaria de Economia e Planejamento ou na Secretaria da Fazenda. 

§ 2º - As despesas com a folha de pagamento dos servidores de que 
trata este artigo correrão à conta das dotações próprias consignadas nos orçamentos da 
Secretaria de Economia e Planejamento e da Secretaria da Fazenda, conforme as respectivas 
unidades de lotação. 

Artigo 11 - Para efeito de arbitramento da gratificação a que se refere o 
Decreto-Lei nº 152, de 18 de setembro de 1969, ficam os Grupos Setoriais de Planejamen-
to, Orçamento e Finanças Públicas classificados no Grupo “B” de que trata o artigo 1º do 
Decreto-Lei nº 162, de 18 de novembro de 1969, e alterações posteriores, em especial pela 
Lei Complementar nº 755, de 9 de maio de 1994, artigos 19 e 20. 

Parágrafo único - Os titulares de cargos de Analista em Planejamento, 
Orçamento e Finanças Públicas designados para os fins do parágrafo único do artigo 4º des-
te decreto não farão jus à gratificação de que trata o presente artigo. 

Artigo 12 - A gratificação devida aos integrantes dos Grupos Setoriais 
de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas, por sessão a que comparecerem, será 
calculada nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei nº 162, de 18 de novembro de 1969, com 
a redação dada pelo inciso I do artigo 43 da Lei Complementar nº 1080, de 17 de dezembro 
de 2008, mediante a aplicação do coeficiente 0,45 (quarenta e cinco centésimos) sobre a 
Unidade Básica de Valor - UBV, criada pelo artigo 33 da referida lei complementar. 
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Parágrafo único - O número de sessões remuneradas não excederá a 4 
(quatro) por mês. 

Artigo 13 - O Secretário de Economia e Planejamento e o Secretário da 
Fazenda poderão, em suas respectivas áreas de atuação, expedir, mediante resolução, nor-
mas complementares ao disposto neste decreto. 

Artigo 14 - As despesas decorrentes da execução do disposto neste de-
creto, excetuadas as referentes ao § 2º do artigo 10, correrão à conta das dotações próprias 
consignadas nos orçamentos das Secretarias de Estado e da Procuradoria Geral do Estado. 

Artigo 15 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, fican-
do revogadas as disposições em contrário, em especial: 

I - o Decreto nº 47.830, de 16 de março de 1967; 

II - o Decreto nº 25.322, de 3 de junho de 1986. 

Palácio dos Bandeirantes, 31 de agosto de 2010. 

ALBERTO GOLDMAN

______________________

(23) DECRETO Nº 56.460, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2010
Aprova o Regimento Interno da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos  

Professores do Estado de São Paulo - EFAP, criada pelo Decreto nº 54.297, de 5 de maio de 
2009, e organizada pelo Decreto nº 55.717, de 19 de abril de 2010,  

e dá providências correlatas

ALBERTO GOLDMAN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais, com fundamento no parágrafo único do artigo 13 do Decreto nº 
55.717, de 19 de abril de 2010,

Decreta:

Artigo 1º - Fica aprovado o Regimento Interno da Escola de Formação 
e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo - EFAP, criada pelo Decreto nº 
54.297, de 5 de maio de 2009, e organizada pelo Decreto nº 55.717, de 19 de abril de 2010, 
na forma do Anexo que faz parte integrante deste decreto.

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 30 de novembro de 2010.

ALBERTO GOLDMAN

Publicado na Casa Civil, aos 30 de novembro de 2010.

(*) Com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 57.141/11. 

(*)
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ANEXO
a que se refere o artigo 1º do

Decreto nº 56.460, de 30 de novembro de 2010

REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO  
DOS PROFESSORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - EFAP

CAPÍTULO I
Disposição Preliminar

Artigo 1º - A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores 
do Estado de São Paulo”Paulo Renato Costa Souza” terá seu funcionamento regido pelo 
Decretos nº 54.297, de 5 de maio de 2009, pelo decreto de reorganização da Secretaria da 
Educação e pelo presente Regimento Interno.

CAPÍTULO II
Disposições Gerais
Seção I
Das Diretrizes Constitutivas

Artigo 2º - A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do 
Estado de São Paulo - EFAP tem as seguintes diretrizes constitutivas:

I - o cumprimento dos objetivos da EFAP far-se-á por meio de recursos 
próprios, da mobilização de recursos de instituições de ensino de reconhecida excelência 
nas áreas de conhecimentos de interesse dos programas de formação continuada da Secre-
taria da Educação ou instituições de suporte às ações de formação;

II - a metodologia, a prática de ensino e o domínio de conteúdos curri-
culares são diretrizes orientadoras da organização, do planejamento e da programação da 
formação continuada dos professores do Estado de São Paulo;

III - as melhores práticas educacionais identificadas na rede escolar es-
tadual serão estudadas, sistematizadas e difundidas através de publicações e de programas 
de formação continuada da EFAP;

IV - a pesquisa, a divulgação, a formação e o incentivo ao uso das tec-
nologias de informação e comunicação como suporte ao processo de ensino e de aprendi-
zagem, são bases para a formação continuada do Quadro do Magistério da rede estadual 
de ensino;

V - excelência técnica e adequação operacional orientarão a definição de 
conteúdos dos programas de educação continuada dos quadros da Secretaria da Educação.

Seção II
Dos Órgãos Colegiados

Artigo 3º - A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do 
Estado de São Paulo - EFAP conta, ainda, com os seguintes órgãos colegiados:

I - Conselho Diretor, integrado pelos seguintes membros:

a) o Secretário da Educação, que é seu Presidente;
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b) o Coordenador da Escola, que é o substituto do Secretário da Educa-
ção, em seus impedimentos legais;

c) o Secretário Adjunto; 

d) o Chefe de Gabinete;

e) o responsável pela Subsecretaria de Articulação Regional;

f) o Dirigente da Assessoria Técnica e de Planejamento 

g) os Coordenadores das Coordenadorias;

II - Conselho de Cenários Educacionais, integrado por:

a) membros do Conselho Diretor;

b) especialistas de reconhecido saber em suas áreas, indicados pelo Secre-
tário da Educação, de acordo com os temas que serão enfocados nas reuniões do Conselho.

§ 1º - O Conselho de Cenários Educacionais é um fórum de debates so-
bre as perspectivas da educação, com o objetivo de subsidiar a EFAP e a Secretaria da Edu-
cação na formulação de políticas públicas e na indicação das melhores práticas educacionais 
para formação e aperfeiçoamento dos integrantes do Quadro do Magistério e dos demais 
Quadros de Pessoal da Pasta da Educação.

§ 2º - A participação nos colegiados de que trata este artigo não será 
remunerada, mas considerada como serviço público relevante.

Artigo 4º - Ao Conselho Diretor cabe:

I - aprovar políticas, diretrizes e programas educacionais dos profissio-
nais da Secretaria da Educação;

II - aprovar o plano anual de trabalho da EFAP;

III - aprovar o regulamento do regime escolar e didático, que diz respeito 
aos critérios, condições e orientações para realização e participação em cursos e eventos 
promovidos pela EFAP;

IV - opinar sobre alterações no Regimento Interno da EFAP;

V - propor o regimento interno do Conselho.

Parágrafo único - A periodicidade das reuniões, o processo decisório e 
demais normas de funcionamento do Conselho Diretor constarão de seu regimento interno, 
que será aprovado pelo Secretário da Educação.

Seção III
Da Atuação Regional

Artigo 5º - Para o adequado desempenho de suas atividades no Estado, 
a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo - EFAP 
contará com Representante Técnico de Desenvolvimento nas Diretorias de Ensino, que atu-
ará na adequação e na execução dos programas de formação continuada, permanente e em 
serviço, abrangendo os quadros das escolas e da respectiva diretoria.
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Artigo 6º - O Representante Técnico de Desenvolvimento será classifica-
do na Diretoria de Ensino, responderá administrativamente ao Dirigente Regional de Ensino 
e receberá da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São 
Paulo - EFAP orientação técnica para o exercício de suas competências.

Artigo 7º - O Representante Técnico de Desenvolvimento tem as seguin-
tes competências:

I - articular-se com a Supervisão do Ensino e a Oficina Pedagógica para 
acompanhar o desempenho e as necessidades de formação e aperfeiçoamento dos inte-
grantes dos Quadros do Magistério e de Apoio Escolar na área de circunscrição da Diretoria 
de Ensino a que está vinculado comunicando à EFAP sobre as necessidades da região para 
elaboração de ações para atendimento local;

II - avaliar junto às chefias das unidades da estrutura organizacional das 
Diretorias de Ensino e ao Dirigente Regional as necessidades de aperfeiçoamento contínuo 
dos integrantes dos demais quadros da Diretoria de Ensino;

III - consolidar a relação de necessidades de formação continuada dos 
integrantes dos quadros da Diretoria de Ensino e das escolas e encaminhá-la às unidades 
responsáveis na EFAP;

IV - administrar as salas de educação à distância da EFAP existentes nas 
Diretorias de Ensino;

V - atuar em conjunto com a Supervisão de Ensino e a Oficina Pedagó-
gica e de acordo com as orientações técnicas da EFAP na organização de turmas para pro-
gramas de formação continuada, permanente e em serviço no apoio à sua realização e na 
aplicação de avaliações de rendimento e de reação;

VI - elaborar relatórios de atividades de formação continuada dos qua-
dros da Diretoria de Ensino e encaminhá-los ao Dirigente Regional e à EFAP;

VII - participar de reuniões e programas de formação continuada oferta-
dos pela EFAP, para o melhor desempenho de suas atividades.

Artigo 8º - Os Representantes Técnicos de Desenvolvimento serão ser-
vidores ocupantes de cargo de Executivo Público ou assemelhado, do Quadro da Secretaria 
da Educação - QSE.

Parágrafo único - O exercício da função de Representante Técnico de 
Desenvolvimento não será remunerado.

Seção IV
Da Organização Didática
Subseção I
Dos Programas e Cursos

Artigo 9º - A oferta de cursos pela Escola de Formação e Aperfeiçoa-
mento dos Professores do Estado de São Paulo - EFAP será definida com base na política de 
desenvolvimento dos quadros da Secretaria e nas necessidades apontadas pelas unidades 
da Pasta, nas seguintes modalidades:
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I - cursos de formação para ingressantes como etapa eliminatória dos 
processos seletivos conduzidos pela Secretaria, para o Quadro do Magistério e demais qua-
dros da Pasta;

II - cursos de aperfeiçoamento, de atualização e de especialização para 
o Quadro do Magistério, visando o desenvolvimento de competências e habilidades reque-
ridas ao desempenho da função;

III - cursos complementares de educação continuada, permanente e em 
serviço de gestão da educação para o Quadro de Apoio Escolar - QAE e Quadro da Secretaria 
da Educação - QSE;

IV - orientações técnicas e outras ações de formação em aspectos espe-
cíficos, para melhoria do desempenho e implementação de novas atividades e conceitos em 
educação e gestão da Secretaria, de acordo com as necessidades detectadas pelas áreas.

Artigo 10 - Os programas e cursos desenvolvidos pela Secretaria pode-
rão ser presenciais ou à distância.

§ 1º - Entende-se por curso presencial, o que ocorre inteiramente com a 
presença dos participantes e do professor em local especifico.

§ 2º - Entende-se por cursos à distância, os que ocorrem, no todo ou em 
parte, em ambientes virtuais de aprendizagem.

Artigo 11 - Os cursos poderão ser solicitados pelas escolas da rede es-
tadual de educação, pelas Diretorias de Ensino e unidades da administração central e terão 
seus projetos pedagógicos analisados pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Pro-
fessores do Estado de São Paulo - EFAP.

Artigo 12 - Os cursos terão regras estabelecidas em regulamento próprio 
e serão certificados pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores do Estado 
de São Paulo - EFAP.

Artigo 13 - Cada curso, presencial ou à distância, contará com um Gestor 
designado pela Coordenadoria da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores do 
Estado de São Paulo - EFAP.

Artigo 14 - O Gestor de Curso tem as seguintes responsabilidades:

I - cumprir e fazer cumprir o Regimento do Curso e tomar as providên-
cias para seu adequado funcionamento; 

II - zelar pelo bom andamento do curso, tratando de problemas referen-
tes à sua condução, encaminhando sugestões, recomendações e recursos a quem de direito;

III - elaborar e apresentar à Coordenação da EFAP relatório de atividades 
sobre o andamento do curso; 

IV - participar da elaboração do processo de avaliação do curso ou pro-
grama.

Artigo 15 - Os cursos ou programas ofertados pela Escola de Formação 
e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo - EFAP cumprirão uma etapa de 
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avaliação de aprendizagem, realizada em função dos conhecimentos e habilidades desenvol-
vidos, utilizando técnicas e instrumentos apropriados, expressos em sua proposta pedagógica.

Artigo 16 - Os pré-requisitos e critérios para aprovação, bem como o 
encaminhamento a ser dado aos não aprovados serão definidos na proposta pedagógica de 
cada curso ou programa.

Subseção II
Do Corpo Docente

Artigo 17 - O corpo docente da Escola de Formação e Aperfeiçoamento 
de Professores do Estado de São Paulo - EFAP, integrado de professores de ensino presencial 
e professores tutores de educação à distância, especialistas nas várias áreas de atuação 
abrangidas pelos programas de formação continuada da escola, poderão ser:

I - servidores da Secretaria da Educação e demais órgãos da administra-
ção direta do Estado;

II - profissionais que não mantenham vínculo com a administração direta 
do Estado, cadastrados em processos de credenciamento conduzidos pela EFAP;

III - profissionais de notório saber.

Artigo 18 - Ao corpo docente caberá a elaboração do conteúdo e a im-
plementação dos cursos e programas definidos pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento 
de Professores do Estado de São Paulo - EFAP, ministrando aulas, proferindo palestras, semi-
nários, conferências, nas modalidades de ensino presencial e à distância.

Artigo 19 - Os cursos de educação à distância contarão, além de profes-
sores, com professores tutores que garantirão a comunicação educativa através dos meios 
e sistemas disponibilizados pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores do 
Estado de São Paulo - EFAP.

Artigo 20 - Aos docentes são assegurados os direitos e vantagens consig-
nados na legislação em vigor. 

Artigo 21 - São deveres do docente:

I - ministrar o ensino das disciplinas, nas modalidades presencial ou à dis-
tância;

II - monitorar e orientar alunos de cursos de educação à distância;

III - estimular e promover pesquisas, quando for o caso;

IV - observar a obrigatoriedade de freqüência e pontualidade às ativi-
dades didáticas, cumprindo o horário das aulas e o programa de ensino das disciplinas e 
módulos sob sua responsabilidade;

V - prestar integral assistência didática e pedagógica aos alunos;

VI - submeter os alunos aos procedimentos de avaliação, atribuindo-lhes 
as notas respectivas; 

VII - exercer poder disciplinar no âmbito de sua atuação;
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VIII - cumprir e fazer cumprir as deliberações da EFAP.

Artigo 22 - O servidor da Secretaria da Educação e dos demais órgãos da 
Administração Direta do Estado que atuar como docente na Escola de Formação e Aperfei-
çoamento de Professores do Estado de São Paulo - EFAP fará jus a honorários, nos termos 
do inciso VIII do artigo 124 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, a serem fixados 
mediante decreto específico. 

Subseção III
Do Corpo Discente

Artigo 23 - O Corpo Discente é constituído pelos servidores da Secretaria 
da Educação e demais cursistas inscritos nos cursos e programas de formação e aperfeiço-
amento ofertados pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento do Estado de São Paulo.

Artigo 24 - São deveres dos membros do corpo discente:

I - assistir aulas presenciais ou à distância previstas para o curso ou pro-
grama em que estiver inscrito;

II - atender aos dispositivos previstos neste regimento e no regulamento 
do curso ou programa em que estiver inscrito;

III - fazer uso adequado dos materiais e equipamentos da EFAP, inclusive 
das salas de educação à distância nas Diretorias de Ensino;

IV - observar as normas internas e regime disciplinar da EFAP;

V - tratar com urbanidade e respeito os colegas, professores e técnicos 
da EFAP.

Artigo 25 - São direitos dos membros do corpo discente:

I - assistir as aulas em regime presencial ou à distância e demais ativida-
des curriculares;

II - receber materiais, orientações e demais recursos do curso ou progra-
ma em que estiver inscrito;

III - ter conhecimento dos programas, componentes curriculares, dura-
ção, qualificação de docentes, recursos disponíveis, critérios de avaliação e outras informa-
ções referentes aos cursos ou programas ofertados pela EFAP;

IV - solicitar esclarecimentos aos professores, professores tutores e téc-
nicos da EFAP a respeito de dúvidas surgidas no curso ou programa em que estiver inscrito, 
inclusive na utilização de meios de educação à distância;

V - ser tratado com respeito e urbanidade;

VI - ter acesso a provas, trabalhos e tarefas devidamente corrigidos e 
avaliados;

VII - obter informações na Secretaria Escolar ou no Ambiente Virtual de 
aprendizagem - AVA a respeito de notas, frequência, inscrição e outras relativas ao curso ou 
programa em que estiver inscrito;
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VIII - levar ao conhecimento da Gestão do Curso, eventuais dificuldades 
e problemas relativos ao curso ou programa em que estiver inscrito.

Artigo 26 - Os membros do corpo discente estão sujeitos a penas dis-
ciplinares previstas no regulamento dos cursos em que estiver inscrito, neste regimento 
interno e na legislação aplicável. 

Seção V
Da Organização Disciplinar

Artigo 27 - Constitui infração disciplinar, punível na forma deste regi-
mento, o desatendimento ou transgressão do compromisso firmado entre a EFAP, docentes 
e discentes, quanto aos programas e cursos.

Artigo 28 - O exercício da função docente importa em compromisso for-
mal de respeito aos princípios éticos que regem a legislação de ensino, este regimento e as 
decisões baixadas pelo Conselho Estadual de Educação. 

Artigo 29 - Aos docentes, se aplicará o desligamento, por razões devida-
mente fundamentadas em fatos, que importem em comprometimento de sua capacidade 
técnica ou profissional, ou que firam o padrão ético do trabalho.

Artigo 30 - Aos discentes, pelo não cumprimento do disposto neste regi-
mento, cabe as seguintes penas disciplinares:

I - advertência verbal, aplicada pelo professor;

II - advertência escrita ou suspensão, aplicadas pelo Coordenador da EFAP.

Artigo 31 - A aplicação de penas disciplinares darse-á após processo dis-
ciplinar, garantida a ampla defesa e produção de provas, observados, ainda:

I - a gravidade da conduta;

II - o potencial lesivo do ato;

III - a reincidência.

Artigo 32 - Das decisões finais do Coordenador da Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo - EFAP caberá recurso ao Secretá-
rio da Educação no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência do discente.

Artigo 33 - Exercem o poder disciplinar na Escola de Formação e Aperfei-
çoamento dos Professores do Estado de São Paulo - EFAP:

I - o Coordenador da EFAP, em relação ao corpo docente, corpo técnico 
e administrativo;

II - o responsável pela Secretaria Geral, nos atos escolares que ocorre-
rem fora do ambiente de sala de aula;

III - os docentes, nos atos escolares que ocorrerem em sala de aula;

IV - os responsáveis pela unidade administrativa, nos locais sob sua 
guarda e responsabilidade.
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CAPÍTULO III
Disposições Finais

Artigo 34 - A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do 
Estado de São Paulo - EFAP poderá solicitar seu credenciamento ao Conselho Estadual de 
Educação, para oferecer cursos de pós-graduação, previstos no inciso III do artigo 44 da Lei 
federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Artigo 35 - O Secretário da Educação poderá expedir normas comple-
mentares que se fizerem necessárias à adequada execução deste Regimento Interno.

CAPÍTULO IV
Disposições Transitórias

Artigo 1º - O Coordenador da Escola de Formação e Aperfeiçoamento 
dos Professores do Estado de São Paulo - EFAP apresentará para aprovação do Conselho 
Diretor, no prazo de 90 (noventa) dias contados da data da publicação do decreto de apro-
vação deste Regimento Interno, normas procedimentais para orientar as atividades admi-
nistrativas, didáticas e disciplinares da Escola.

Artigo 2º - As atividades de treinamento e aperfeiçoamento dos profis-
sionais da educação, atualmente desenvolvidas por outros órgãos da Secretaria da Educa-
ção, poderão ser assumidas pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do 
Estado de São Paulo - FEAP, no que couber.

______________________

DECRETO Nº 57.011, DE 23 DE MAIO DE 2011
Cria a Escola Virtual de Programas Educacionais do Estado de São Paulo - EVESP,  

e dá providências correlatas

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, 

Considerando o êxito alcançado pelo Programa Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo, instituído pelo Decreto nº 53.536, de 9 de outubro de 2008, desen-
volvido mediante a utilização de recursos avançados de tecnologia de informação e de co-
municação;

Considerando que o ensino presencial distribuído e intensamente su-
portado pela tecnologia tem eficácia reconhecida em situações que requeiram atendimento 
a necessidades de grupos específicos da população;

Considerando que a educação básica pode ser organizada de diversas 
formas, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar; 

Considerando que o calendário escolar deve ser adequado às peculiari-
dades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, 
desde que não reduza o número de horas letivas previsto em lei;
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Considerando que os sistemas de ensino devem oferecer aos jovens e 
adultos oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do aluna-
do, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames; e

Considerando as conclusões do Grupo de Trabalho instituído pelo De-
creto nº 56.800, de 2 de março de 2011, 

Decreta:

Artigo 1º - Fica criada, no âmbito da Secretaria da Educação, a Escola 
Virtual de Programas Educacionais do Estado de São Paulo - EVESP, subordinada e sob su-
pervisão pedagógica da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas.

Artigo 2º - A Escola Virtual de Programas Educacionais do Estado de São 
Paulo - EVESP destina-se a oferecer programas educacionais regulares, especiais e de capa-
citação em situações que requeiram atendimento a necessidades de grupos específicos da 
população.

Parágrafo único - Os programas educacionais regulares deverão obser-
var as diretrizes curriculares nacionais e as deliberações do Conselho Estadual de Educação, 
no que couber.

Artigo 3º - Os cursos e programas oferecidos pela EVESP serão ministra-
dos dentro da dinâmica da rede estadual de ensino, por meio de metodologias baseadas no 
uso intensivo das tecnologias de informação e de comunicação.

Artigo 4º - O Responsável pela coordenação da EVESP será designado 
pelo Secretário da Educação.

Artigo 5º - A EVESP poderá utilizar, no desenvolvimento de suas ativida-
des, a infraestrutura e as metodologias do Programa Universidade Virtual do Estado de São 
Paulo - UNIVESP, criado pelo Decreto nº 53.536, de 9 de outubro de 2008, em regime de 
parceria e cooperação.

Artigo 6º - O Secretário da Educação expedirá normas complementares à 
execução deste decreto, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de sua publicação.

Artigo 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 23 de maio de 2011.

GERALDO ALCKMIN

Publicado na Casa Civil, aos 23 de maio de 2011.
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