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- I - 
APRESENTAÇÃO 

 

 
 

Dando prosseguimento aos trabalhos de sistematização da legislação de 
ensino, em vigor no Estado de São Paulo, de interesse da Pasta da Educação, trazemos a 
público o volume LXXIX da Coletânea de Legislação Estadual de Ensino Fundamental e 
Médio, que vem sendo editada desde 1975, destinada aos profissionais de educação, dos 
quadros de pessoal desta Secretaria. 

 
Procuramos, a exemplo do que vimos fazendo ao longo desses anos todos, 

amealhar todo o acervo legal e normativo que regula e regulamenta as ações de gestores, 
supervisores e docentes que atuam nos órgãos centrais e regionais, bem como nas escolas 
públicas estaduais. 

 
Agora institucionalizado, sob a denominação de Grupo de Legislação 

Educacional, integrante da Chefia de Gabinete da Secretaria da Educação, ex vi do disposto 
no Decreto nº 57.141, de 18 de julho de 2011, o Grupo Técnico de Recursos Legais agregou 
novos educadores, com experiência em direção de escola, em supervisão de ensino, na 
docência ou em cargos de confiança, nos órgãos centrais da Pasta, o que lhes confere 
qualificação para desempenhar as atribuições que lhes foram definidas. 

 
Esperamos atender às expectativas de todos aqueles que diariamente se 

valem da legislação de ensino, na busca da norma ou do procedimento aplicável aos casos 
concretos que têm pela frente, e, também, para fundamentar suas ações informadas pelo 
princípio da legalidade.  

 
As sugestões, críticas e contribuições serão sempre bem recebidas pelo GLED, 

para aprimorar e aperfeiçoar seu trabalho. 
 

A todos os profissionais de educação que nos têm prestigiado nossos 
agradecimentos. 
 
 

LESLIE MARIA JOSÉ DA SILVA RAMA 
Diretora do Grupo de Legislação Educacional 
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EMENTÁRIO GERAL DO VOLUME LXXIX 

 
 
LEIS COMPLEMENTARES   
  
LEI COMPLEMENTAR Nº 1.256, DE 6 DE JANEIRO DE 2015 
Dispõe sobre Estágio Probatório e institui Avaliação Periódica de 
Desempenho Individual para os ocupantes do cargo de Diretor de Escola e 
Gratificação de Gestão Educacional para os integrantes das classes de suporte 
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação e dá 
providências correlatas 

 
 
 
 
 
23 

  
LEI COMPLEMENTAR Nº 1.259, DE 15 DE JANEIRO DE 2015 
Autoriza o Poder Executivo a instituir sistema de pontuação diferenciada em 
concursos públicos, nas condições e para os candidatos que especifica e dá 
providências correlatas 

 
 
 
26 

  
LEIS  
  
LEI Nº 15.661, DE 9 DE JANEIRO DE 2015 
(Projeto de lei nº 471, de 2012, do Deputado Carlos Cezar – PSB) 
Institui o programa Lições de Primeiros Socorros na educação básica da rede 
escolar em todo Estado e dá providências correlatas 

 
 
 
31 

  
LEI Nº 15.666, DE 12 DE JANEIRO DE 2015 
(Projeto de lei nº 576, de 2003, da Deputada Beth Sahão – PT) 
Dispõe sobre a inclusão de produtos definidos como orgânicos na merenda 
escolar das unidades de ensino fundamental da rede pública 

 
 
 
32 

  
LEI Nº 15.667, DE 12 DE JANEIRO DE 2015 
(Projeto de lei nº 238, de 2008, do Deputado Bruno Covas – PSDB) 
Dispõe sobre a criação, organização e atuação dos grêmios estudantis nos 
estabelecimentos de ensino fundamental e médio públicos e privados 

 
 
 
33 

  
LEI Nº 15.692, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2015 
Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção integral do pagamento de 
tarifa aos estudantes do ensino fundamental, médio e superior nos 
transportes públicos de passageiros, no âmbito da Secretaria dos 
Transportes Metropolitanos, na forma que especifica 

 
 
 
 
35 

  
LEI Nº 15.693, DE 3 DE MARÇO DE 2015 
(Projeto de lei nº 24/13, do Deputado Itamar Borges - PMDB) 
Cria o Plano Estadual de Educação Empreendedora, para inserção do 
empreendedorismo nas escolas de ensino médio e escolas técnicas 

 
 
 
36 

  
LEI Nº 15.830, DE 15 DE JUNHO DE 2015 
(Projeto de lei nº 7, de 2009, do Deputado Carlos Giannazi - PSOL) 
Autoriza o Poder Executivo a limitar o número de alunos nas salas de aula do 
ensino fundamental e médio que têm matriculados alunos com necessidades 
especiais 

 
 
 
 
37 
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DECRETOS  
  
DECRETO Nº 61.035, DE 1º DE JANEIRO DE 2015 
Dispõe sobre as alterações de denominação, transferências e extinções que 
especifica e dá providências correlatas 
Com a alterações introduzidas pelo Decreto nº 61.228/15. 

 
 
 
41 

  
DECRETO Nº 61.036, DE 1º DE JANEIRO DE 2015 
Organiza a Secretaria de Governo e dá providências correlatas 
Com a alterações introduzidas pelos Decretos nºs 61.133/15, 
61.175/15, 61.228/15, 61.284/15, 61.359/15 E 61.447/15 

 
 
45 

  
DECRETO Nº 61.037, DE 1º DE JANEIRO DE 2015 
Dispõe sobre responsabilidades orçamentária e financeira da Secretaria de 
Governo em relação aos Gabinetes do Governador e do Vice-Governador e dá 
providências correlatas 

 
 
 
81 

  
DECRETO Nº 61.038, DE 1º DE JANEIRO DE 2015 
Organiza a Casa Civil, do Gabinete do Governador, e dá providências 
correlatas 
Com a alterações introduzidas pelos Decretos nºs 61.185/15, 
61.198/15 E 61.228/15 

 
 
 
82 

  
DECRETO Nº 61.040, DE 8 DE JANEIRO DE 2015 
Dispõe sobre a criação de unidades escolares na Secretaria de Educação e dá 
providências correlatas 

 
 
101 

  
DECRETO Nº 61.061, DE 16 DE JANEIRO DE 2015 
Fixa normas para a execução orçamentária e financeira do exercício de 2015 
e dá providências correlatas 

 
 
102 

  
DECRETO Nº 61.070, DE 21 DE JANEIRO DE 2015 
Dispõe sobre a criação de unidades escolares na Secretaria da Educação e dá 
providências correlatas 

 
 
108 

  
DECRETO Nº 61.098, DE 30 DE JANEIRO DE 2015 
Dispõe sobre a criação de unidades escolares na Secretaria da Educação e dá 
providências correlatas 

 
 
109 

  
DECRETO Nº 61.112, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2015 
Dispõe sobre afastamento ao exterior de servidores da Administração Direta 
e das Autarquias do Estado e dá providências correlatas 

 
 
109 

  
DECRETO Nº 61.115, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2015 
Institui, sob a coordenação do Fundo Social de Solidariedade do Estado de 
São Paulo – FUSSESP, no âmbito do Programa Estadual “São Paulo Amigo do 
Idoso”, o Projeto “Viva Mais” e dá providências correlatas 

 
 
 
111 

  
DECRETO Nº 61.131, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015 
Estabelece diretrizes e providências para a redução e otimização das 
despesas de custeio no âmbito do Poder Executivo 
(Revogado pelo Decreto nº 61.785/16, com exceção do art. 6º) 

 
 
112 
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DECRETO Nº 61.132, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015 
Dispõe sobre medidas de redução de despesas com pessoal e encargos 
sociais, na forma que especifica 

 
 
114 

  
DECRETO Nº 61.134, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015 
Concede isenção integral do pagamento da tarifa que especifica, nos termos 
da Lei nº 15.692, de 19 de fevereiro de 2015 

 
 
116 

  
DECRETO Nº 61.175, DE 18 DE MARÇO DE 2015 
Dispõe sobre as transferências que especifica, no âmbito da Secretaria de 
Governo, altera a denominação da Ouvidoria Geral para Ouvidoria Geral do 
Estado, estabelece sua organização e dá providências correlatas 

 
 
 
117 

  
DECRETO Nº 61.189, DE 27 DE MARÇO DE 2015 
Dispõe sobre a fixação de percentual para fins de pagamento da Bonificação 
por Resultados - BR, instituída pela Lei Complementar nº 1.078, de 17 de 
dezembro de 2008, relativo ao exercício de 2014 

 
 
 
128 

  
DECRETO Nº 61.191, DE 27 DE MARÇO DE 2015 
Dispõe sobre a criação de unidade escolar na Secretaria da Educação e dá 
providências correlatas 

 
 
128 

  
DECRETO Nº 61.233, DE 22 DE ABRIL DE 2015 
Dispõe sobre a criação de unidades escolares na Secretaria de Educação e dá 
providências correlatas 

 
 
129 

  
DECRETO Nº 61.241, DE 24 DE ABRIL DE 2015 
Dispõe sobre a criação de unidade escolar indígena na Secretaria da 
Educação e dá providências correlatas 

 
 
130 

  
DECRETO Nº 61.284, DE 27 DE MAIO DE 2015 
Organiza a Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao Cidadão, da Secretaria 
de Governo, e dá providências correlatas 

 
 
130 

  
DECRETO Nº 61.307, DE 15 DE JUNHO DE 2015 
Revoga os Decretos nº 54.253, de 17 de abril de 2009, e nº 55.864, de 26 de 
maio de 2010 

 
 
138 

  
RESOLUÇÕES SE   
  
RESOLUÇÃO SE  Nº 1, DE 8 DE JANEIRO DE 2015 
Dispõe sobre cessação de pagamento da Gratificação de Atividade Pedagógica 

 
143 

  
RESOLUÇÃO SE Nº 2, DE 9 DE JANEIRO DE 2015 
Altera dispositivos da Resolução SE 2, de 14-01-2014, que dispõe sobre 
Atividades Curriculares Desportivas nas unidades escolares da rede pública 
estadual, e da Resolução SE 75, de 28-11-2013, que dispõe sobre o processo 
de atribuição de classes e aulas ao pessoal docente do Quadro do Magistério 
 

 
 
 
 
143 

  
RESOLUÇÃO SE Nº 3, DE 12 DE JANEIRO DE 2015 
Altera dispositivos da Resolução SE 75, de 30-12-2014, que dispõe sobre a 
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função gratificada de Professor Coordenador 144 
  
RESOLUÇÃO SE Nº 4, DE 13 DE JANEIRO DE 2015 
Altera dispositivo da Resolução SE 58, de 17-10-2014, que dispõe sobre o 
processo seletivo de credenciamento de profissionais do Quadro do 
Magistério, para atuação nas escolas estaduais do Programa Ensino Integral 

 
 
 
146 

  
RESOLUÇÃO SE Nº 5, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2015 
Prorroga o prazo de que trata o caput do art. 3º da Resolução SE 51, de 30-9-
2014 

 
 
146 

  
RESOLUÇÃO SE Nº 6, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015 
Altera dispositivos da Resolução SE 52, de 2-10-2014, que dispõe sobre a 
organização e o funcionamento das escolas estaduais do Programa Ensino 
Integral, de que trata a Lei Complementar 1.164, de 4-1-2012, e dá 
providências correlatas 

 
 
 
 
147 

  
RESOLUÇÃO SE Nº 7, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015 
Aprova o Regimento Interno do Conselho de Educação Escolar Quilombola de 
São Paulo - CEEQ/SP, criado pela Resolução SE 51, de 13-08-2013 

 
 
148 

  
RESOLUÇÃO SE Nº 8, DE 12 DE MARÇO DE 2015 
Dispõe sobre a organização curricular dos cursos de ensino médio integrado 
à educação profissional técnica de nível médio, em parceria com o Centro 
Paula Souza, relativa ao ano letivo de 2014 

 
 
 
151 

  
RESOLUÇÃO SE Nº 9, DE 12 DE MARÇO DE 2015 
Dispõe sobre a organização curricular do ensino médio integrado à educação 
profissional técnica de nível médio, e dá outras providências 

 
 
152 

  
RESOLUÇÃO SE Nº 11, DE 17 DE MARÇO DE 2015 
Institui o Projeto Aventuras Currículo+ nas escolas da rede estadual de 
ensino e dá providências correlatas 

 
 
153 

  
RESOLUÇÃO SE Nº 16, DE 27 DE MARÇO DE 2015 
Estabelece normas relativas à Bonificação por Resultados - BR, instituída 
pela Lei Complementar 1.078, de 17-12-2008 

 
 
157 

  
RESOLUÇÃO SE Nº 17, DE 31 DE MARÇO DE 2015 
Dispõe sobre o Programa Acessa Escola, instituído pela Resolução SE 37, de 
25-04-2008 

 
 
161 

  
RESOLUÇÃO SE Nº 19, DE 2 DE ABRIL DE 2015 
Dispõe sobre postos de trabalho de Professor Coordenador nas escolas do 
Programa Ensino Integral nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

 
 
167 

  
RESOLUÇÃO SE Nº 20, DE 6 DE ABRIL DE 2015 
Dispõe sobre o Curso Específico de Formação aos ingressantes nas classes 
docentes do Quadro do Magistério e dá providências correlatas 

 
 
169 

  
RESOLUÇÃO SE Nº 21, DE 8 DE ABRIL DE 2015 
Altera dispositivos da Resolução SE nº 72, de 29-12-2014, que dispõe sobre a 
elaboração do calendário escolar para o ano letivo de 2015 

 
 
171 
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RESOLUÇÃO SE Nº 22, DE 14 DE ABRIL DE 2015 
Dispõe sobre a concessão de Adicional de Local de Exercício a unidades 
escolares da rede estadual de ensino 

 
 
171 

  
RESOLUÇÃO SE Nº 24, DE 4 DE MAIO DE 2015 
Dispõe sobre regularização de vida escolar e convalidação de estudos de 
alunos procedentes de escolas ou de cursos cassados 

 
 
172 

  
RESOLUÇÃO SE Nº 27, DE 26 DE MAIO DE 2015 
Altera dispositivo da Resolução SE 73, de 29-12-2014, que dispõe sobre a 
reorganização do Ensino Fundamental em Regime de Progressão Continuada 
e sobre os Mecanismos de Apoio Escolar aos alunos dos Ensinos 
Fundamental e Médio das escolas estaduais 

 
 
 
 
175 

  
RESOLUÇÃO SE Nº 29, DE 23 DE JUNHO DE 2015 
Dá nova redação ao artigo 10 da Resolução SE 61, de 11-11-2014, que dispõe 
sobre a Educação Especial nas unidades escolares da rede estadual de ensino 

 
 
175 

  
DELIBERAÇÕES CEE   
  
DELIBERAÇÃO CEE Nº 132/2015 
Acrescenta dispositivo na Deliberação CEE nº 111/2012 
(Em anexo a Indicação CEE nº 132/15) 

 
 
179 

  
DELIBERAÇÃO CEE Nº 133/2015 
Altera dispositivos da Deliberação CEE nº 97/2010 
(Em anexo a Indicação CEE nº 134/15) 

 
 
181 

  
DELIBERAÇÃO CEE Nº 134/2015 
Altera e acrescenta dispositivos à Deliberação CEE nº 97/2010, que Fixa 
normas para credenciamento e recredenciamento de instituições de ensino e 
autorização de cursos e programas de educação a distância, no ensino 
fundamental e médio para jovens e adultos e na educação profissional 
técnica de nível médio, no sistema de ensino do Estado de São Paulo 
(Em anexo a Indicação CEE nº 137/15) 

 
 
 
 
 
 
183 

  
PARECERES CEE   
  
PARECER CEE  Nº 23/2015 
Solicitação para que aluno seja mantido no 1º Ano do Ensino Fundamental  

 
189 

  
PARECER CEE Nº 64/2015  
Consulta sobre o direito de assumir cargo efetivo na disciplina Física  

 
193 

  
PARECER CEE Nº 65/2015  
Consulta sobre o Curso de Licenciatura em Educação Especial  

 
195 

  
PARECER CEE  Nº 74/2015  
 Rematrícula na última fase da Educação Infantil (2º fase da pré-escola)  

 
198 

  
PARECER CEE Nº 233/2015  
Reclassificação de aluno para série subsequente 

 
203 
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PARECER CEE Nº 236/2015  
Concurso Público para Professor de Educação Especial – Edital que não 
contempla a Del. CEE nº 112/2012 

 
 
206 

  
PARECER CEE Nº 241/2015  
Matrícula no nível Infantil 4 (Del. nº 73/2008) 

 
208 

  
PARECER CEE Nº 273/2015  
Consulta sobre regularização de convênios para cursos a distância 

 
212 

  
PARECER CEE 421/2015 
Recurso contra a decisão da DER Leste 1 

 
216 

  
INDICAÇÕES CEE  
  
INDICAÇÃO CEE Nº 132/2015  
Acrescenta dispositivo à Deliberação CEE nº 111/2012 (Anexada à Del. CEE 
nº 132/15) 

 
 
179 

  
INDICAÇÃO CEE Nº 133/2015  
Diretrizes e Subsídios do CEE para a elaboração do Plano Estadual de 
Educação 

 
 
223 

  
INDICAÇÃO CEE Nº 134/2015  
Educação a Distância (Anexada à Del. CEE nº 133/15) 

 
182 

  
INDICAÇÃO CEE Nº 135/2015  
Idade de Ingresso no Ensino Fundamental de 9 anos 

 
233 

  
INDICAÇÃO CEE Nº 136/2015  
Encaminhamento de expedientes indevidos para o Conselho Estadual de 
Educação  

 
 
238 

  
INDICAÇÃO CEE Nº 137/2015 
Educação a Distância (Anexada à Del. CEE nº 134/15) 

 
184 

  
MARGINALIA   
  
GABINETE DO  GOVERNADOR – GG  
  
MENSAGEM DO GOVERNADOR  A-Nº 001, DE 7 DE JANEIRO DE 2015 
Veto parcial ao Projeto de Lei nº 23, de 2014, que dispõe sobre Estágio 
Probatório e institui Avaliação Periódica de Desempenho Individual para os 
ocupantes de cargo de Diretor de Escola e Gratificação de Gestão Educacional 
para os integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do 
Magistério da Secretaria da Educação e dá providências correlatas 

 
 
 
 
 
243 

  
MENSAGEM  DO GOVERNADOR A-Nº 008, DE 7 DE JANEIRO DE 2015 
Veto total ao Projeto de Lei nº 822, de 2013, que institui o sistema de 
pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas em concursos 
públicos destinados à investidura em cargos e empregos públicos no âmbito 
do serviço público paulista 

 
 
 
 
244 
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SECRETARIA DE GOVERNO – SG 
GABINETE DO SECRETÁRIO 

 

  
RESOLUÇÃO SG Nº 8, DE 26 DE JANEIRO DE 2015 
Cessa os afastamentos de servidores da Secretaria  da Educação na forma que 
especifica, e dá providência  correlatas 

 
 
246 

  
RESOLUÇÃO SG Nº 14, DE 3 DE MARÇO DE 2015 
Dispõe sobre a prorrogação de afastamento de servidores da  Administração 
Direta e das Autarquias do Estado, e dá providências correlatas 

 
 
246 

  
RESOLUÇÃO SG Nº 16, DE 16 DE MARÇO DE 2015 
Fixa prazo de resposta às consultas formuladas no Aplicativo Controle de 
Afastamento e dá providências correlatas 

 
 
247 

  
INSTRUÇÃO UCRH Nº 2, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015 
Dispõe sobre a aplicação da Avaliação de Desempenho Individual instituída 
pelo Decreto nº 57.884, de 19-03-2012 

 
 
247 

  
INSTRUÇÃO UCRH Nº 3, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2015 
Dispõe sobre procedimentos relativos à realização de concursos públicos, no 
âmbito da Administração Direta e Autárquica do Estado, obedecidas as 
diretrizes e normas gerais fixadas pela Unidade Central de Recursos 
Humanos 

 
 
 
 
251 

  
PORTARIA SPPREV Nº 20, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2015 
Dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores vinculados ao 
Regime Próprio de Previdência Social do Estado de São Paulo 

 
 
252 

  
SECRETARIA DA CASA CIVIL - CC 
SECRETARIA DO GOVERNO - SG 
SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO – SPG 

 
 

  
RESOLUÇÃO CONJUNTA CC/SG/SF/SPG Nº 1, DE 27 DE MARÇO DE 2015 
Dispõe sobre a definição dos indicadores globais da Secretaria da Educação, 
para fins de pagamento da Bonificação por Resultados - BR, instituída pela LC 
1.078-2008, seus critérios de apuração e avaliação 

 
 
 
254 

  
RESOLUÇÃO CONJUNTA CC/SG/SF/SPG Nº 2, DE 27 DE MARÇO DE 2015 
Dispõe sobre a fixação das metas para os indicadores globais da Secretaria da 
Educação, para fins de pagamento da Bonificação por Resultados – BR, 
instituída pela LC 1.078-2008, para o exercício de 2014 

 
 
 
258 

  
SECRETARIA DO GOVERNO - SG 
SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO – SPG 
SECRETARIA DA FAZENDA - SF 
 

 

RESOLUÇÃO CONJUNTA SG/SPG/SF Nº 1, DE 12 DE MARÇO DE 2015 
Disciplina a aplicação do Decreto nº 61.132, de 25 de fevereiro de 2015, que 
dispõe sobre as medidas de redução de despesas com pessoal e encargos 
sociais, na forma que especifica 

 
 
 
259 
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SE 
GABINETE DO SECRETARIO – GS 

 

  
COMUNICADO SE Nº 1, DE 5 DE JANEIRO DE 2015 
Repasse e utilização de recursos para CONCESSÃO DE DIÁRIAS no âmbito da 
SE 

 
 
262 

  
COMUNICADO SE Nº 2, DE 5 DE JANEIRO DE 2015 
Concessão e utilização de recursos denominados “CRÉDITO DIRETO”, no 
exercício de 2015 

 
 
262 

  
COMUNICADO SE Nº 3, DE 13 DE JANEIRO DE 2015 
Rede de Suprimentos – 2015 

 
264 

  
COMUNICADO SE Nº 1, DE 4 DE MARÇO DE 2015 
Diretrizes que nortearão as políticas educacionais no período 2015-2018 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 1.256, DE 6 DE JANEIRO DE 2015 

Dispõe sobre Estágio Probatório e institui Avaliação Periódica de Desempenho Individual 
para os ocupantes do cargo de Diretor de Escola e Gratificação de Gestão Educacional 

para os integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da 
Secretaria da Educação e dá providências correlatas 

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

seguinte lei complementar: 
 
Artigo 1º – Durante os 3 (três) primeiros anos de efetivo exercício, 

período caracterizado como estágio probatório, que equivale a 1.095 (um mil e noventa 
e cinco) dias de exercício efetivamente prestado, o servidor ingressante no cargo de 
Diretor de Escola, pertencente ao Quadro do Magistério, será submetido à Avaliação 
Especial de Desempenho e a Curso Específico de Formação, instituído pela Lei 
Complementar nº 1.207, de 5 de julho de 2013. 

§ 1º – No período de estágio probatório a que se refere o “caput” deste 
artigo, o ingressante no cargo de Diretor de Escola, quando ocupante estável de cargo 
das classes de docente, do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação do Estado 
de São Paulo, em regime de acumulação, poderá afastar-se do exercício do cargo 
pertencente às classes de docente. 

§ 2º – O afastamento de que trata o § 1º deste artigo dar-se-á nos termos 
do inciso II do artigo 64 da Lei Complementar nº 444, de 27 de dezembro de 1985, com 
prejuízo de vencimentos, a pedido do servidor. 

§ 3º – A Avaliação Especial de Desempenho a que se refere o “caput” 
deste artigo visa a verificar a conformidade com as competências e habilidades 
necessárias ao desempenho no cargo de Diretor de Escola, com foco nos seguintes 
aspectos:  

1 - comprometimento com o trabalho e com a comunidade escolar; 
2 - responsabilidade; 
3 - capacidade de iniciativa e liderança; 
4 - eficiência na gestão educacional; 
5 - produtividade; 
6 - assiduidade; 
7 - disciplina. 
§ 4º – Os aspectos a que se refere o § 3º serão regulamentados por 

decreto. 
§ 5º – O Curso Específico de Formação de que trata o “caput” deste 

artigo visa à capacitação profissional do Diretor de Escola, com foco no 
desenvolvimento de competências técnicas, de liderança e gestão, e sua aplicação no 
exercício do cargo, por meio da elaboração e implementação do Plano de Gestão da 
Escola. 

§ 6º – A aquisição de estabilidade, nos termos do disposto no artigo 41 
da Constituição Federal e artigo 127 da Constituição Estadual, fica condicionada ao 
desempenho satisfatório na Avaliação Especial de Desempenho e no Curso Específico 
de Formação durante o período de estágio probatório. 

§ 7º – Ao término do período de estágio probatório, o afastamento de 
que trata o § 1º deste artigo será automaticamente cessado. 

§ 8º – Vetado. 
 
Artigo 2º – A Avaliação Especial de Desempenho e o Curso Específico de 

Formação serão definidos por comissões instituídas para este fim, por ato do Secretário 
da Educação. 
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§ 1º – As comissões de que trata o “caput” deste artigo deverão: 
1 - atuar de forma imparcial e objetiva, obedecendo aos princípios da 

legalidade, publicidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, do contraditório e da 
ampla defesa; 

2 - ser constituídas por número ímpar de membros. 
§ 2º – As comissões de que trata o “caput” deste artigo serão 

constituídas por servidores em exercício na Secretaria da Educação, que não estejam 
em estágio probatório ou respondendo a processo administrativo disciplinar. 

§ 3º – As atividades dos membros das comissões de que trata o “caput” 
deste artigo serão exercidas sem prejuízo das demais atividades inerentes aos cargos 
ou funções de que são ocupantes. 

§ 4º – Vetado. 
 
Artigo 3º – Os demais critérios sobre o Estágio Probatório e a Avaliação 

Especial de Desempenho serão estabelecidos em decreto, mediante proposta do 
Secretário da Educação, ouvida a Secretaria de Gestão Pública. 

 
Artigo 4º – Aos titulares do cargo de Diretor de Escola, no exercício de 

suas atribuições, fica instituída a Avaliação Periódica de Desempenho Individual - APDI.  
§ 1º – A Avaliação Periódica de Desempenho Individual – APDI de que 

trata o “caput” deste artigo é um processo de verificação: 
1 - do desempenho do servidor nas atribuições e nas competências 

gestoras e de liderança requeridas para o exercício do cargo e necessárias à elaboração 
e implementação do Plano de Gestão da Escola; 

2 - dos resultados das respectivas unidades escolares.  
§ 2º – Aos servidores ingressantes no cargo de Diretor de Escola, a 

Avaliação Periódica de Desempenho Individual – APDI será aplicada a partir do 
cumprimento do estágio probatório. 

 
Artigo 5º – A Avaliação Periódica de Desempenho Individual – APDI terá 

periodicidade anual, considerando o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada 
ano, e será consolidada a cada 3 (três) anos em parecer denominado “Resultado do 
Ciclo Avaliativo”, que integrará o prontuário funcional do Diretor de Escola. 

 
Artigo 6º – O Diretor de Escola que obtiver resultado insatisfatório no 

“Resultado do Ciclo Avaliativo” da Avaliação Periódica de Desempenho Individual – 
APDI integrará, obrigatoriamente, Programa de Desenvolvimento Profissional a ser 
promovido pela Secretaria da Educação, sem prejuízo do exercício de suas atribuições.  

§ 1º – O Programa de Desenvolvimento Profissional a que se refere o 
“caput” deste artigo deverá abordar, especialmente, as dimensões da atuação do 
servidor que apresentaram vulnerabilidade no “Resultado do Ciclo Avaliativo”. 

§ 2º – O servidor de que trata o “caput” deste artigo que não participar 
do Programa de Desenvolvimento Profissional estará sujeito às penalidades previstas 
na Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968. 

 
Artigo 7º – Os critérios da Avaliação Periódica de Desempenho 

Individual – APDI, os Ciclos Avaliativos e o Programa de Desenvolvimento Profissional 
serão fixados por ato do Secretário da Educação. 

 
Artigo 8º – Fica instituída a Gratificação de Gestão Educacional - GGE aos 

integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério, em efetivo 
exercício na Secretaria da Educação. 

§ 1º – A gratificação de que trata o “caput” deste artigo será concedida 
por ato do Secretário da Educação, bem como a sua cessação. 
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§ 2º – Fica vedada a concessão da Gratificação de Gestão Educacional - 
GGE aos servidores afastados para o exercício de funções estritamente administrativas. 

 
Artigo 9º – A Gratificação de Gestão Educacional - GGE será calculada 

mediante a aplicação de percentuais sobre a Faixa 1, Nível I, da Estrutura I, da Escala de 
Vencimentos – Classes de Suporte Pedagógico – EV-CSP, de que trata o artigo 32 da Lei 
Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997, e alterações posteriores, nos 
termos da Lei Complementar nº 1.204, de 1º de julho de 2013, na seguinte 
conformidade: 

I – 35% (trinta e cinco por cento) para Diretor de Escola e Supervisor de 
Ensino; 

II – 40% (quarenta por cento) para Dirigente Regional de Ensino. 
§ 1º – Sobre o valor da Gratificação de Gestão Educacional incidirão os 

adicionais por tempo de serviço e a sexta-parte dos vencimentos, quando for o caso.  
§ 2º – O valor da gratificação de que trata o artigo 8º desta lei 

complementar será computado para o cálculo do décimo terceiro salário, na 
conformidade do disposto no § 1º do artigo 1º da Lei Complementar nº 644, de 26 de 
dezembro de 1989, das férias e do acréscimo de 1/3 (um terço) de férias. 

§ 3º – Sobre o valor da gratificação de que trata este artigo incidirão os 
descontos previdenciários e de assistência médica. 

 
Artigo 10 – O servidor não perderá o direito à percepção da Gratificação 

de Gestão Educacional - GGE quando se afastar em virtude de férias, licença-prêmio, 
gala, nojo, júri, licença para tratamento de saúde, faltas abonadas, licença-gestante, 
licença-adoção, licença-paternidade, serviços obrigatórios por lei e outros afastamentos 
que a legislação considere como de efetivo exercício para todos os fins e efeitos legais. 

 
Artigo 11 – Em caso de substituição, igual ou superior a 15 (quinze) dias, 

os substitutos dos titulares de cargos de Dirigente Regional de Ensino, Diretor de 
Escola e Supervisor de Ensino farão jus à Gratificação de Gestão Educacional - GGE de 
que trata o artigo 8º desta lei complementar, proporcional aos dias substituídos. 

Parágrafo único – Aplica-se o disposto neste artigo aos substitutos de 
servidores designados para o exercício das funções de Dirigente Regional de Ensino, 
Diretor de Escola e Supervisor de Ensino. 

 
Artigo 12 – Fica vedada a percepção cumulativa da gratificação 

instituída por esta lei complementar com a gratificação de representação de que trata o 
inciso III do artigo 135 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, exceto quando 
incorporada. 

 
Artigo 13 – Para os atuais servidores que vierem a se aposentar com 

fundamento nos artigos 3º e 6º da Emenda à Constituição Federal nº 41, de 19 de 
dezembro de 2003, e no artigo 3º da Emenda à Constituição Federal nº 47, de 5 de julho 
de 2005, a Gratificação de Gestão Educacional - GGE será computada no cálculo dos 
proventos, por ocasião da aposentadoria, à razão de 1/30 (um trinta avos) por ano de 
percebimento. 

 
Artigo 14 – Os requisitos para o provimento dos cargos de Supervisor de 

Ensino das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério estabelecidos no 
Anexo III, a que se refere o artigo 8º da Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro 
de 1997, passam a vigorar com a redação constante no Anexo que integra esta lei 
complementar. 
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Artigo 15 – As despesas decorrentes da aplicação desta lei 
complementar correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento 
vigente da Secretaria da Educação. 

 
Artigo 16 – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua 

publicação, produzindo efeitos a partir de janeiro de 2015. 
 
Palácio dos Bandeirantes, aos 6 de janeiro de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
 
 

ANEXO 
a que se refere o artigo 14 da Lei Complementar nº 1.256 , de 6 de janeiro de 

2015 
 

Denominação Forma de 
Provimento 

Requisitos para provimento de 
cargo 

Supervisor de 
Ensino 

Efetivo, mediante 
aprovação em 

concurso público de 
provas e títulos  

Formação: Licenciatura plena em 
Pedagogia ou Pós-graduação na 
área de Educação e experiência 

profissional de, no mínimo, 8 (oito) 
anos de efetivo  exercício de 

Magistério,  dos quais 3 (três) anos 
em gestão educacional  

 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 6 de janeiro de 2015. 
 
_________ 
NOTAS: 
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15; 
Emenda Constitucional nº 41/03 à pág. 24 do vol. 30; 
Emenda Constitucional nº 47/05 à pág. 28 do vol. 32. 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Constituição Estadual à pág. 29 do vol. XXVIII; 
Lei Complementar nº 444/85 à pág. 344 do vol. LXI; 
Lei Complementar nº 644/89à pág. 137 do vol. XXVIII; 
Lei Complementar nº 836/97 à pág. 380 do vol. LXI; 
Lei Complementar nº 1.204/13 à pág. 29 do vol. LXXVI; 
Lei Complementar nº 1.207/13 à pág. 46 do vol. LXXVI; 
Lei nº 10.261/68 à pág. 358 do vol. LV. 
 

____________________ 
 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.259, DE 15 DE JANEIRO DE 2015 
Autoriza o Poder Executivo a instituir sistema de pontuação diferenciada em concursos 
públicos, nas condições e para os candidatos que especifica e dá providências correlatas 

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

lei complementar: 
 
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir sistema de 

pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas em concursos públicos destinados 
à investidura em cargos e empregos no âmbito do serviço público paulista. 
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Artigo 2º - O sistema de pontuação diferenciada a que se refere o artigo 1º 

desta lei complementar consiste na aplicação de fatores de equiparação, mediante 
acréscimos percentuais na pontuação final dos candidatos beneficiários, em cada fase do 
concurso público, inclusive na de avaliação de títulos, quando for o caso. 

 
Artigo 3º - Os candidatos pretos, pardos e indígenas participarão dos 

concursos públicos em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere 
ao conteúdo das provas e à avaliação de desempenho. 

 
Artigo 4º - Para fazer jus aos benefícios de que trata esta lei complementar, 

os candidatos deverão declarar, no ato da inscrição para o concurso público, que são 
pretos, pardos ou indígenas. 

Parágrafo único - Constatada a falsidade da autodeclaração a que alude o 
“caput” deste artigo, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado ou 
admitido, sujeitar-se-á à anulação do respectivo ato mediante procedimento de 
invalidação, na forma dos artigos 58 e seguintes da Lei nº 10.177, de 30 de dezembro de 
1998. 

 
Artigo 5º - Compete à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania 

propor: 
I - a composição dos fatores de equiparação de que trata o artigo 2º desta 

lei complementar, que deverão necessariamente considerar: 
a) etnia; 
b) condição sócio-econômica; 
c) estudos comparativos de desempenho em concursos públicos entre os 

segmentos a serem beneficiados e a média da população; 
d) subrepresentação na Administração Pública Estadual, em termos 

proporcionais, dos segmentos a serem beneficiados; e 
e) outros critérios julgados relevantes para a determinação de fatores de 

equiparação que promovam a justa redução das desigualdades de condições de 
participação em concursos públicos. 

Parágrafo único - A Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania deverá 
disponibilizar à população em geral, em seu sítio eletrônico, sem prejuízo de outros meios 
de divulgação que se mostrem adequados, os estudos em que se fundamentem as 
propostas de que trata este artigo. 

 
Artigo 6º - O Poder Executivo deverá editar, no prazo de 90 (noventa) dias 

contados a partir da data da publicação desta lei complementar, decreto estabelecendo a 
composição dos fatores de equiparação de que trata o artigo 2º desta lei complementar. 

 
Artigo 7º - As despesas resultantes da aplicação desta lei complementar 

correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas 
se necessário. 

 
Artigo 8º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, aos 15 de janeiro de 2015. 
 
Geraldo Alckmin 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 15 de janeiro de 2015. 
 
_______ 
NOTA: 
A Lei nº 10.177/98  encontra-se à pág. 38  do vol. XLVI. 
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LEI Nº 15.661, DE 9 DE JANEIRO DE 2015 
(Projeto de lei nº 471, de 2012, do Deputado Carlos Cezar – PSB) 

Institui o programa Lições de Primeiros Socorros na educação básica da rede escolar em 
todo Estado e dá providências correlatas 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo, nos termos 

do artigo 28, § 8º, da Constituição do Estado, a seguinte lei: 
 
Artigo 1º - Fica instituído o programa Lições de Primeiros Socorros na 

educação básica da rede escolar em todo Estado. 
Parágrafo único - Vetado. 
 
Artigo 2º - O escopo do programa Lições de Primeiros Socorros é o de fazer 

com que as escolas, sem prejuízo de suas demais atividades ordinárias: 
I - ensinem os alunos a maneira mais correta e segura para lidar com 

situações de emergências que exijam intervenções rápidas, permitindo-lhes identificar os 
procedimentos mais adequados para cada caso; 

II - capacitem os professores e os funcionários de toda a educação básica 
para exercer os primeiros socorros sempre que houver qualquer acidente nas escolas que 
exija um atendimento imediato. 

 
Artigo 3º - O programa Lições de Primeiros Socorros terá três grupos de 

públicos-alvo: 
I - os professores e funcionários; 
II - os alunos; 
III – vetado. 
 
Artigo 4º - Os professores e funcionários das escolas serão treinados por 

profissionais, que poderão ser: 
I - médicos; 
II - enfermeiros; 
III - auxiliares de enfermagem.  
§ 1º - Os professores e funcionários das escolas poderão candidatar-se 

voluntariamente para participar do treinamento em primeiros socorros. 
§ 2º - Os conhecimentos de primeiros socorros deverão ser ministrados 

pelos profissionais listados nos incisos I, II e III de acordo com o disposto no Manual de 
Primeiros-Socorros editado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em 
parceria com o Núcleo de Biossegurança (NUBIO) da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). 

§ 3º - Vetado. 
 
Artigo 5º - Os alunos de todos os anos da educação infantil e do ensino 

fundamental receberão lições de primeiros socorros na forma de atividades educativas e 
palestras que acontecerão durante o período letivo regulamentar, e que versarão sobre: 

I - a identificação de situações de emergências médicas; 
II - os números de telefone dos serviços públicos de atendimento de 

emergências; 
III - a importância da calma para lidar com as situações descritas no inciso I 

deste artigo. 
Parágrafo único - Os conteúdos a serem abordados no “caput” deste artigo 

deverão se adequar às diferentes idades das crianças de cada ano escolar. 
 



32 
 

Artigo 6º - Vetado. 
§ 1º – Vetado. 
§ 2º – Vetado. 
§ 3º – Vetado. 
 
Artigo 7º - O Poder Executivo deverá regulamentar esta lei. 
 
Artigo 8º - As despesas resultantes da execução desta lei correrão à conta 

das dotações orçamentárias já consignadas no orçamento vigente, suplementadas se 
necessário. 

 
Artigo 9º - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do ano letivo 

subsequente ao de sua publicação. 
 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 9 de janeiro de 2015. 
a) SAMUEL MOREIRA - Presidente 
 
Publicada na Secretaria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 

aos 9 de janeiro de 2015. 
 
a) Rodrigo del Nero - Secretário Geral Parlamentar 
 
_______ 
NOTA: 
A Constituição Estadual  encontra-se à pág. 29  do vol. XXVIII. 

____________________ 
 
 

LEI Nº 15.666, DE 12 DE JANEIRO DE 2015 
(Projeto de lei nº 576, de 2003, da Deputada Beth Sahão – PT) 

Dispõe sobre a inclusão de produtos definidos como orgânicos na merenda escolar das 
unidades de ensino fundamental da rede pública. 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo, nos termos 

do artigo 28, § 8º, da Constituição do Estado, a seguinte lei: 
 
Artigo 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a incluir produtos definidos 

como orgânicos na merenda escolar das unidades de ensino fundamental da rede pública. 
Parágrafo único – Vetado: 
1. vetado; 
2. vetado; 
3. vetado; 
4. vetado; 
5. vetado. 
 
Artigo 2º – Vetado. 
 
Artigo 3º – Vetado. 
 
Artigo 4º – O cardápio da merenda adicionada de produtos orgânicos, a ser 

adotado nas unidades da rede pública escolar de cada região do Estado, será definido por 
nutricionistas, conforme regulamentação. 
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Artigo 5º – As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta 
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 
Artigo 6º – O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
 
Artigo 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 12 de janeiro de 2015. 
 
a) SAMUEL MOREIRA - Presidente 
 
Publicada na Secretaria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 

aos 12 de janeiro de 2015. 
 
a) Rodrigo del Nero - Secretário Geral Parlamentar 
 
_______ 
NOTA: 
A Constituição Estadual  encontra-se à pág. 29  do vol. XXVIII. 

 
_______________________ 

 
 

LEI Nº 15.667, DE 12 DE JANEIRO DE 2015 
(Projeto de lei nº 238, de 2008, do Deputado Bruno Covas – PSDB) 

Dispõe sobre a criação, organização e atuação dos grêmios estudantis nos estabelecimentos 
de ensino fundamental e médio públicos e privados 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo, nos termos 

do artigo 28, § 8º, da Constituição do Estado, a seguinte lei: 
 
Artigo 1º – Fica assegurada, aos estudantes dos estabelecimentos de ensino 

fundamental e médio situados no Estado, a criação, organização e atuação de Grêmios 
Estudantis como entidades representativas de seus interesses, na forma da presente lei. 

 
Artigo 2º – Vetado. 
 
Artigo 3º – A criação do grêmio estudantil dar-se-á mediante Assembleia 

Geral de Estudantes convocada por edital de autoria: 
I – da diretoria de ensino; ou 
II – do diretor da escola; ou 
III – dos alunos, através de abaixo-assinado que contenha assinatura de 5% 

(cinco por cento) dos alunos matriculados; ou 
IV – da Associação de Pais e Mestres. 
§ 1º – A Assembleia terá como objeto a discussão e a deliberação dos 

seguintes assuntos: 
1. nome do grêmio; 
2. estatuto interno do grêmio; 
3. comissão eleitoral; 
4. data da eleição. 
§ 2º – A Assembleia Geral deve ser realizada no prazo máximo de 30 

(trinta) dias após a publicação do edital a que se refere o “caput” deste artigo. 
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§ 3º – Essa publicação deve ser ampla e irrestrita dentro do ambiente 
escolar, com divulgação dentro das salas de aula e demais dependências de convívio 
escolar. 

§ 4º – Vetado. 
 
Artigo 4º – Vetado: 
I – vetado; 
II – vetado. 
 
Artigo 5º – Vetado: 
I – vetado; 
II – vetado; 
III – vetado; 
IV – vetado.  
 
Artigo 6º – Os estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e 

privados, deverão assegurar ao grêmio estudantil: 
I – espaço para sua instalação e realização de suas atividades;  
II – livre alocação e circulação de seus cartazes, panfletos, jornais e 

publicações; 
III – vetado; 
IV – vetado; 
V – acesso de seus representantes a todas as dependências da instituição. 
 
Artigo 7º – Os membros da diretoria do grêmio estudantil terão assegurada 

a permanência e rematrícula a partir da sua eleição até um ano após o fim de seu mandato. 
 
Artigo 8º – As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta 

das dotações próprias consignadas no orçamento vigente. 
 
Artigo 9º – Vetado. 
 
Artigo 10 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 12 de janeiro de 2015. 
 
a) SAMUEL MOREIRA - Presidente 
 
Publicada na Secretaria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 

aos 12 de janeiro de 2015. 
 
a) Rodrigo del Nero - Secretário Geral Parlamentar 
 
_______ 
NOTA: 
A Constituição Estadual  encontra-se à pág. 29  do vol. XXVIII.   

 
 

________________________________ 
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LEI Nº 15.692, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2015 

Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção integral do pagamento de tarifa aos 
estudantes do ensino fundamental, médio e superior nos transportes públicos de passageiros, 

no âmbito da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, na forma que especifica 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte 

lei: 
 
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção integral 

do pagamento de tarifa aos estudantes do ensino fundamental, médio e superior nos 
transportes públicos de passageiros operados pela Companhia do Metropolitano de São 
Paulo – METRÔ, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM e nos serviços 
gerenciados pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A – 
EMTU/SP, nas Regiões Metropolitanas do Estado de São Paulo, na forma a ser 
regulamentada por decreto. 

 
Artigo 2º - A isenção de que trata o artigo 1º desta lei aplica-se aos 

estudantes: 
I - dos ensinos fundamental e médio regularmente matriculados nas 

instituições de ensino públicas; 
II - regularmente matriculados em curso de ensino superior, ministrado 

por universidades e faculdades públicas, que comprovem baixa renda; 
III - que cursem ensino superior ministrado em universidades e faculdades 

privadas que comprovem baixa renda ou que preencham qualquer das seguintes 
condições: 

a) bolsistas do Programa Universidade para Todos – PROUNI; 
b) financiados pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES; 
c) integrantes do Programa Bolsa Universidade – Programa Escola da 

Família; 
d) atendidos por programas governamentais de cotas sociais. 
IV - dos cursos públicos e privados técnicos, tecnológicos e 

profissionalizantes, que comprovem baixa renda. 
Parágrafo único - Para efeitos desta lei, enquadra-se no conceito de “baixa 

renda” o estudante cuja renda familiar per capita não ultrapasse o valor equivalente a 1,5 
(um e meio) salário mínimo nacional. 

 
Artigo 3º - Para fins de equilíbrio econômico-financeiro decorrente da 

concessão da isenção integral, fica o Poder Executivo autorizado a abrir dotação 
orçamentária específica no orçamento vigente, alocando recursos necessários por meio de 
transposição, remanejamento ou transferência. 

 
Artigo 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta 

das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. 
 
Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 19 de fevereiro de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 19 de fevereiro de 2015. 
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LEI Nº 15.693, DE 3 DE MARÇO DE 2015 

(Projeto de lei nº 24/13, do Deputado Itamar Borges - PMDB) 

Cria o Plano Estadual de Educação Empreendedora, para inserção do empreendedorismo 
nas escolas de ensino médio e escolas técnicas 

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

lei: 
 
Artigo 1º - Fica criado o Plano Estadual de Educação Empreendedora, 

vinculado à Secretaria da Educação do Estado e ao Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza. 

 
Artigo 2º - O plano disposto no artigo 1º promoverá a inserção do 

empreendedorismo no ensino formal, nas escolas de ensino médio e nas escolas técnicas. 
 
Artigo 3º - Vetado. 
§ 1º - Vetado. 
§ 2º - Vetado. 
 
Artigo 4º - Vetado. 
 
Artigo 5º - Outras atividades também poderão ser criadas e estimuladas no 

âmbito deste Plano: 
I - Feira do Jovem Empreendedor, com o objetivo de constituir espaço para 

exposição dos projetos de empreendedorismo desenvolvidos pelos alunos; 
II - Clube do Jovem Empreendedor, com o objetivo de: 
a) dar continuidade aos projetos desenvolvidos nos cursos e apresentados 

na Feira do Jovem Empreendedor; 
b) apoiar os jovens na obtenção de conceitos técnicos e de gestão que 

proporcionem a abertura ou a ampliação do negócio de maneira competitiva; 
III - Centro de Educação Empreendedora, com a missão de disseminar a 

cultura empreendedora, por meio de ações educativas focadas no desenvolvimento de 
competências e no fortalecimento de princípios éticos, e com o objetivo de: 

a) desenvolver metodologias, cursos (a distância, inclusive), jogos, 
materiais didáticos e disciplinas; 

b) capacitar e treinar professores; 
c) promover feiras, exposições, eventos e prêmios; 
d) estimular as atividades com os alunos; 
e) promover parcerias com outras escolas, universidades, instituições de 

fomento e apoio ao empreendedorismo, empresas e organizações sociais. 
 
Artigo 6º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta 

de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
 
Artigo 7º - Vetado. 
 
Artigo 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 3 de março de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
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Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 3 de março de 2015 
 

________________________ 
 
 

LEI Nº 15.830, DE 15 DE JUNHO DE 2015 
(Projeto de lei nº 7, de 2009, do Deputado Carlos Giannazi - PSOL) 

Autoriza o Poder Executivo a limitar o número de alunos nas salas de aula do ensino 
fundamental e médio que têm matriculados alunos com necessidades especiais 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo, nos termos 

do artigo 28, § 8º, da Constituição do Estado, a seguinte lei: 
 
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a limitar, em até 20 (vinte) 

alunos, o número de matrículas das salas de aula do ensino público fundamental e médio 
que têm matriculado 1 (um) aluno com necessidades especiais. 

Parágrafo único - No caso de aplicação do disposto no caput deste artigo e 
na hipótese de o número de alunos com necessidades especiais ser igual a 2 (dois) ou 3 
(três), as demais matrículas não poderão ultrapassar 15 (quinze) alunos.   

 
Artigo 2º - O número de alunos das salas de aula do ensino privado 

fundamental e médio que têm matriculado 1 (um) ou 2 (dois) alunos com necessidades 
especiais fica limitado a 20 (vinte) matrículas. 

 
Artigo 3º - As salas de aula do ensino médio ou fundamental que têm 

matriculados 2 (dois) alunos com necessidades especiais, dependendo do grau de 
dependência desses alunos, poderão ter um professor auxiliar ajudando o professor 
regente.   

 
Artigo 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta 

das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
 
Artigo 5º - Ulterior disposição regulamentar desta lei definirá o 

detalhamento técnico de sua execução. 
 
Artigo 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 15 de junho de 2015. 
 
FERNANDO CAPEZ – Presidente 
 
Publicada na Secretaria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 

aos 15 de junho de 2015. 
 
a) Rodrigo del Nero - Secretário Geral Parlamentar  
 
_______ 
NOTA: 
A Constituição Estadual  encontra-se à pág. 29  do vol. XXVIII.  

 
 

_______________________ 
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() DECRETO Nº 61.035, DE 1º DE JANEIRO DE 2015 
Dispõe sobre as alterações de denominação, transferências e extinções que especifica e dá 

providências correlatas 
 

GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de 
suas atribuições legais, 

Decreta: 
 
Artigo 1º - A denominação das Secretarias de Estado adiante indicadas fica 

alterada na seguinte conformidade: 
I – de Secretaria de Gestão Pública para Secretaria de Governo; 
II – de Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional para 

Secretaria de Planejamento e Gestão. 
 
Artigo 2º - A Casa Civil passa a integrar o Gabinete do Governador. 
 
Artigo 3º - Fica extinta a Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos, do 

Gabinete do Governador, observadas as disposições deste decreto. 
 
Artigo 4º - Ficam criadas: 
I – na Secretaria de Governo, integrando a estrutura básica da Pasta: 
a) a Subsecretaria de Parcerias e Inovação; 
b) a Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao Cidadão; 
II - na Secretaria de Planejamento e Gestão, integrando a estrutura básica 

da Pasta: 
a) a Subsecretaria de Planejamento; 
b) a Subsecretaria de Gestão. 
 
Artigo 5º - Ficam transferidos, com seus bens móveis, equipamentos, 

cargos, funções-atividades, empregos públicos, direitos, obrigações e acervo: 
I – para a Casa Civil, da Secretaria de Planejamento e Gestão, a Unidade de 

Articulação com Municípios, prevista no Decreto nº 49.568, de 26 de abril de 2005; 
II - para a Secretaria de Governo: 
a) da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos, previstos no Decreto nº 

58.850, de 18 de janeiro de 2013: 
1. a Assessoria Técnica do Governo; 
2. a Assessoria Jurídica do Governo; 
3. o Grupo de Apoio a Órgãos Colegiados; 
4. o Núcleo de Apoio Administrativo, da Unidade de Gestão Estratégica, que 

passa a integrar o Grupo de Apoio a Órgãos Colegiados;  
b) da Casa Civil, reorganizada pelo Decreto nº 51.991, de 18 de julho de 

2007: 
1. o Conselho de Orientação do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do 

Governo; 
2. o Comitê de Qualidade da Gestão Pública regido pelo Decreto nº 51.870, 

de 5 de junho de 2007; 
3. a Comissão Estadual de Acesso à Informação – CEAI, instituída pelo 

Decreto nº 60.144, de 11 de fevereiro de 2014; 
4. o Comitê Gestor do Sistema Informatizado Unificado de Gestão 

Arquivística de Documentos e Informações – SPdoc, instituído pelo Decreto nº 55.479, de 
25 de fevereiro de 2010;  

                                                           
() Com a alteração introduzida pelo Decreto nº 61.228/15. 
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5. o Comitê Gestor do Projeto “Melhorando o ambiente de negócios por 
meio da transparência no Estado de São Paulo”, instituído pelo Decreto nº 60.638, de 10 
de julho de 2014; 

6. a Corregedoria Geral da Administração, reorganizada pelo Decreto nº 
57.500, de 8 de novembro de 2011; 

7. com a denominação alterada para Subsecretaria de Ações Estratégicas, a 
Subsecretaria de Assessoramento para Ações de Governo, organizada pelo Decreto nº 
59.867, de 2 de dezembro de 2013; 

8. a Unidade do Arquivo Público do Estado, reorganizada pelo Decreto nº 
54.276, de 27 de abril de 2009; 

9. o Serviço de Informações ao Cidadão – SIC e a Comissão de Avaliação de 
Documentos e Acesso – CADA, de que trata o Decreto nº 58.052, de 16 de maio de 2012,; 

10. o Grupo Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação - GSTIC; 
11. a Ouvidoria; 
12. a Comissão de Ética; 
13. o Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas; 
14. a Curadoria do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo; 
15. o Departamento de Recursos Humanos; 
16. o Departamento de Administração; 
17. o Departamento de Infraestrutura; 
18. o Departamento de Gestão da Documentação Técnica e Administrativa; 
19. como órgão vinculado, o Fundo Social de Solidariedade do Estado de 

São Paulo – FUSSESP; 
c) da Secretaria de Planejamento e Gestão: 
1. o Conselho do Patrimônio Imobiliário, regido pelo Decreto nº 53.712, de 

21 de novembro de 2008; 
2. a Unidade de Parcerias Público-Privadas (PPP), prevista no Decreto nº 

49.568, de 26 de abril de 2005; 
d) da Secretaria de Gestão Pública, organizada pelo Decreto nº 51.463, de 

1º de janeiro de 2007: 
1. o Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – 

COETIC, organizado pelo Decreto nº 52.178, de 20 de setembro de 2007; 
2. a Comissão de Centralização das Informações dos Serviços Públicos do 

Estado de São Paulo, de que trata o Decreto nº 52.197, de 26 de setembro de 2007; 
3. integrando a estrutura da Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao 

Cidadão, a Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação, criada e organizada pelo 
Decreto nº 51.766, de 19 de abril de 2007; 

e) a Comissão de Acompanhamento dos Contratos de Parcerias Público-
Privadas, instituída pelo Decreto nº 52.152, de 11 de setembro de 2007; 

III– para a Secretaria de Planejamento e Gestão: 
a) da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos, prevista no Decreto nº 

58.850, de 18 de janeiro de 2013, a Unidade de Assessoramento em Assuntos de Política 
Salarial das Entidades Descentralizadas; 

b) da Secretaria de Gestão Pública: 
1. a Comissão de Assuntos de Assistência à Saúde – CAAS, de que trata o 

Decreto nº 52.724, de 15 de fevereiro de 2008; 
2. a Comissão Técnica da Carreira de Especialista em Políticas Públicas – 

CEPP, criada pelo Decreto nº 55.384, de 1º de fevereiro de 2010; 
3. a Comissão Permanente do Regime de Tempo Integral – CPRTI, de que 

trata o Decreto nº 56.245, de 30 de setembro de 2010; 
4. a Comissão Especial da Revolução Constitucionalista de 1932; 
5. a Unidade Central de Recursos Humanos, inclusive com o Departamento 

de Perícias Médicas do Estado – DPME de que trata o Decreto nº 52.724, de 15 de fevereiro 
de 2008; 
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6. a Unidade de Desenvolvimento e Melhoria das Organizações. 
Parágrafo único - Os Titulares das Secretarias de Estado abrangidas por 

este artigo providenciarão a publicação, mediante resoluções específicas, quando for o 
caso conjuntas, de relações nominais dos cargos, funções-atividades e empregos públicos 
transferidos, com indicação de seus ocupantes ou motivo de vacância. 

 
Artigo 6º - A vinculação das entidades adiante indicadas fica transferida na 

seguinte conformidade: 
I – para a Secretaria de Governo: 
a) a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transportes do 

Estado de São Paulo – ARTESP; 
b) a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – 

ARSESP; 
c) a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - 

PRODESP; 
d) Revogado pelo Decreto nº 61.228/15 
e) a Imprensa Oficial do Estado S.A. – IMESP;  
II - para a Secretaria de Planejamento e Gestão: 
a) a Fundação do Desenvolvimento Administrativo - FUNDAP; 
b) o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual – IAMSPE. 
 
Artigo 7º – Ficam transferidos, ainda: 
I – para a Secretaria de Governo: 
a) a coordenação e o gerenciamento 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; 

b) a coordenação, o acompanhamento e o controle: 
1. das matérias relacionadas com o ambiente Internet do Governo do 

Estado, instituído pelo Decreto nº 42.907, de 4 de março de 1998; 
2. do Programa Acessa São Paulo, reestruturado pelo Decreto nº 52.897, de 

11 de abril de 2008; 
c) as providências afetas à Secretaria de Gestão Pública em relação: 
1. 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; 
2. ao envio dos relatórios semestrais das Ouvidorias, regulamentado pelo 

decreto a que se refere o item 1 desta alínea; 
II - para a Secretaria de Planejamento e Gestão: 
a) o desenvolvimento e o gerenciamento do Sistema Integrado de 

Convênios do Estado de São Paulo, instituído pelo Decreto nº 52.479, de 14 de dezembro 
de 2007; 

b) o gerenciamento do Portal de Convênios do Governo do Estado de São 
Paulo, a que se refere o Decreto nº 57.501, de 8 de novembro de 2011; 

c) o Serviço de Apoio à Bonificação por Resultados, criado pelo Decreto nº 
56.125, de 23 de agosto de 2010; 

d) o gerenciamento e a orientação do uso do portal Governo Aberto SP, 
instituído pelo Decreto nº 55.559, de 12 de março de 2010; 

e) a coordenação: 
1. do Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis, instituído 

pelo Decreto nº 53.336, de 20 de agosto de 2008; 
2. do Programa de Tecnologia para a Rede de Escolas de Governo – TEC-

REG, instituído pelo Decreto nº 54.849, de 1º de outubro de 2009; 
f) em relação ao Programa de Estágios em órgãos e entidades da 

Administração Pública Estadual Direta, Indireta e Fundacional, instituído pelo Decreto nº 
52.756, de 27 de fevereiro de 2008: 



44 
 

1. a coordenação, o acompanhamento, a orientação, a execução e a 
avaliação, em nível central, do Programa, no âmbito da Administração Direta e Autárquica; 

2. a articulação com as fundações e empresas; 
g) em relação a passagens aéreas, em conformidade com o disposto no 

Decreto nº 53.546, de 13 de outubro de 2008: 
1. a fixação de políticas de gestão das passagens aéreas no âmbito da 

Administração Direta; 
2. a coordenação do Sistema de Acompanhamento e Avaliação de Aquisição 

de Passagens Aéreas das Secretarias de Estado, das Autarquias e das Fundações; 
h) o gerenciamento, por meio da Unidade Central de Recursos Humanos, do 

processo de certificação ocupacional, instituído pelo Decreto nº 53.254, de 21 de julho de 
2008. 

 
Artigo 8º - Ficam extintas as seguintes unidades da Secretaria de Gestão 

Pública: 
I - a Assessoria Técnica; 
II - o Grupo Setorial de Tecnologia da Informação – GSTIC; 
III - a Ouvidoria; 
IV - a Comissão de Ética; 
V - o Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas; 
VI - a Consultoria Jurídica; 
VII - o Departamento de Recursos Humanos; 
VIII - o Departamento de Administração; 
IX - o Centro de Gestão da Documentação Técnica e Administrativa. 
§ 1º – Os bens móveis, equipamentos, cargos, funções-atividades, empregos 

públicos, direitos, obrigações e acervo das unidades extintas por este artigo ficam 
transferidos para a Secretaria de Planejamento e Gestão. 

§ 2º - O Titular da Secretaria de Planejamento e Gestão providenciará a 
publicação, mediante resolução, de relação nominal dos cargos, funções-atividades e 
empregos públicos transferidos, com indicação de seus ocupantes ou motivo de vacância. 

 
Artigo 9º – O Departamento de Controle e Avaliação, do Gabinete do 

Secretário da Fazenda, exercerá suas atribuições de forma integrada com a Corregedoria 
Geral da Administração, da Secretaria de Governo. 

 
Artigo 10 – Os assuntos relativos à política de suprimentos deverão ser 

tratados em conjunto pelas Secretarias de Governo, de Planejamento e Gestão e da 
Fazenda. 

 
Artigo 11 – A redução estimada da despesa com funções de comando 

decorrente das extinções previstas no artigo 8º deste decreto poderá vir a ser considerada 
para a edição de decretos de organização ou de reorganização, desde que: 

I – a proposta tramite no mesmo processo que tratou da matéria objeto 
deste decreto; 

II – o decreto correspondente seja editado no presente exercício. 
 
Artigo 12 – As Secretarias de Planejamento e Gestão e da Fazenda 

providenciarão, em seus respectivos âmbitos de atuação, os atos necessários ao 
cumprimento deste decreto. 

 
Artigo 13 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 1º de janeiro de 2015. 
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GERALDO ALCKMIN 
 
_______ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Lei Complementar nº 847/98 à pág. 27 do vol. XLVI; 
Decreto nº 42.907/98 à pág. 90 do vol. XLV; 
Decreto nº 51.463/07 à pág. 114 do vol. LXIII; 
Decreto nº 51.766/07 à pág. 245 do vol. LXIII; 
Decreto nº 51.870/07 à pág. 255 do vol. LXIII; 
Decreto nº 52.178/07 à pág. 117 do vol. LXIV; 
Decreto nº 52.197/07 à pág. 124 do vol. LXIV; 
Decreto nº 52.479/07 à pág. 403 do vol. LXVII; 
Decreto nº 52.756/08 à pág. 106 do vol. LXV; 
Decreto nº 53.254/08 à pág. 91 do vol. LXVI;  
Decreto nº 55.559/10 à pág. 67 do vol. LXIX; 
Decreto nº 56.125/10 à pág. 72 do vol. LXX; 
Decreto nº 57.500/11 à pág. 222 do vol. LXXII; 
Decreto nº 57.501/11 à pág. 237 do vol. LXXII; 
Decreto nº 58.052/12 à pág. 103  do vol. LXXIII. 

 

______________________________________ 
 
 

() DECRETO Nº 61.036, DE 1º DE JANEIRO DE 2015 
Organiza a Secretaria de Governo 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 de Governo fica organizada nos termos deste 

decreto. 
 
CAPÍTULO II 
Do Campo Funcional 
Artigo 2º - Constituem o campo funcional da Secretaria de Governo, além 

de outras funções compatíveis com o escopo da Pasta: 
I – o assessoramento direto e imediato ao Governador do Estado no 

desempenho de suas atribuições, especialmente:  
a) na coordenação, no planejamento e na execução das diretrizes e políticas 

relativas à integração das ações governamentais;  
b) na análise do mérito, da oportunidade e da compatibilidade das 

propostas com as diretrizes governamentais;  
c) na verificação prévia da legalidade dos atos de Governo; 
d) na promoção de análises de políticas públicas;  
e) na realização de estudos de natureza político-institucional;  
II – a articulação, o controle e a coordenação: 
a) das atividades e dos trabalhos essenciais à execução do Plano de 

Governo e a promoção da avaliação contínua das ações desenvolvidas;  
b) dos programas e projetos prioritários do Governador do Estado; 

                                                           
() Com as alterações introduzidas pelos Decretos nºs 61.133/15; 61.175/15; 61.228/15, 61.284/15, 61.359/15 e 
61.447/15. 
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III – a coordenação, por intermédio do Secretário de Governo, dos 
trabalhos do Comitê de Qualidade da Gestão Pública e a prestação dos serviços de apoio 
necessários ao efetivo seu efetivo funcionamento, em consonância com a legislação 
pertinente; 

IV – o apoio ao funcionamento dos Conselhos de Governo, inclusive 
mediante a disponibilização do suporte necessário ao acompanhamento e ao 
monitoramento do cumprimento de suas decisões;  

V – em relação ao Programa Estadual de Desestatização- PED e ao 
Programa de Parcerias Público-Privadas – PPP: 

a) a execução das atividades operacionais, quando for o caso, e de 
coordenação de concessões e de parcerias público-privadas; 

b) o assessoramento ao Conselho Diretor do PED e ao Conselho Gestor do 
PPP; 

c) a coordenação dos trabalhos da Comissão de Acompanhamento dos 
Contratos de Parcerias Público-Privadas e o apoio necessário ao desempenho de suas 
atribuições; 

d) a divulgação dos conceitos e metodologias relacionados às concessões e 
parcerias público-privadas;  

VI – a articulação, a coordenação e a avaliação contínua das atividades 
pertinentes à execução da Lei Complementar nº 846, de 4 de junho de 1998, que dispõe 
sobre a qualificação de entidades como organizações sociais; 

VII – a proposição de ajustes na execução dos projetos estratégicos de 
governo; 

VIII – a promoção da preservação da Memória do Estado; 
IX – a formulação e a implementação da política estadual de arquivos e 

gestão documental; 
X – a formulação, a proposição e, quando aprovadas pelo Comitê de 

Qualidade da Gestão Pública, a implementação de diretrizes e normas gerais relacionadas 
com o ambiente Internet do Governo do Estado e o Programa Acessa São Paulo; 

XI – a formulação e a proposição ao Comitê de Qualidade da Gestão Pública 
de diretrizes para as atividades de tecnologia da informação e comunicação da 
Administração Pública Estadual; 

XII – a coordenação e o gerenciamento 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; 

XIII – a coordenação, o acompanhamento e o controle: 
a) do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação a que se refere o 

artigo 1º do Decreto nº 51.766, de 19 de abril de 2007; 
b) das matérias relacionadas com o ambiente Internet do Governo do 

Estado, instituído pelo Decreto nº 42.907, de 4 de março de 1998; 
c) do Programa Acessa São Paulo, reestruturado pelo Decreto nº 52.897, de 

11 de abril de 2008; 
XIV – a formulação de diretrizes e o controle de atividades de informática 

da Administração Pública Estadual; 
 “XIV-A – em relação ao Sistema Estadual de Defesa do Usuário de Serviços 

Públicos – SEDUSP, instituído pelo artigo 29 da Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999: 
a) a coordenação do funcionamento do SEDUSP; 
b) o estabelecimento periódico de diretrizes e prioridades para o SEDUSP; 
c) a garantia do cumprimento dos dispositivos legais constantes da Lei nº 

10.294, de 20 de abril de 1999, bem como das diretrizes e prioridades referidas na alínea 
“b” deste inciso;  

d) o desenvolvimento das atividades de conscientização e mobilização para 
a completa efetividade dos preceitos da Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, nos órgãos e 
entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional; 
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e) a orientação e o apoio a ações específicas em cada órgão e entidade da 
Administração Direta, Indireta e Fundacional; 

f) a operacionalização do desenvolvimento do SEDUSP; 
g) a responsabilidade pelo desenvolvimento, pela manutenção e pela 

disponibilização dos sistema de informações necessário para atender à demanda do 
SEDUSP;”  

XV – quanto ao órgão a ela vinculado, a prestação de assistência social a 
pessoas físicas e o auxílio financeiro a entidades filantrópicas e de natureza pública; 

XVI - por intermédio da Agência Reguladora de Serviços Públicos 
Delegados de Transportes do Estado de São Paulo – ARTESP, a regulamentação e a 
fiscalização das modalidades de serviços públicos de transporte autorizados, permitidos 
ou concedidos a entidades de direito privado; 

XVII – por intermédio da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do 
Estado de São Paulo – ARSESP, nos termos e limites da Lei Complementar nº 1.025, de 7 de 
dezembro de 2007, a regulação, o controle e a fiscalização, no âmbito do Estado, dos 
serviços de gás canalizado e de saneamento básico de titularidade estadual, preservadas 
as competências e prerrogativas municipais; 

XVIII – por intermédio da Companhia de Processamento de Dados do 
Estado de São Paulo – PRODESP: 

a) a execução dos serviços de processamento de dados e tratamento de 
informações para a Administração Direta, Indireta e Fundacional do Estado; 

b) a prestação de serviços de suporte técnico, treinamento, consultoria e 
gerenciamento na área da tecnologia da informação; 

XIX - Revogado pelo Decreto nº 61.228/15 
XX – por intermédio da Imprensa Oficial do Estado S.A. – IMESP: 
a) o controle e a distribuição da publicidade legal dos órgãos e entidades da 

Administração Direta, Indireta e Fundacional; 
b) a execução dos trabalhos de imprensa oficial. 
 “Parágrafo único – No desempenho das funções previstas no inciso XIV-A 

deste artigo a Secretaria de Governo 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.” (NR) 

 
CAPÍTULO III 
Da Estrutura 
SEÇÃO I 
Da Estrutura Básica 
Artigo 3º - A Secretaria de Governo tem a seguinte estrutura básica: 
I – Gabinete do Secretário; 
II – Conselho do Patrimônio Imobiliário; 
III – Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – 

COETIC; 
IV- Conselho de Orientação do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do 

Governo; 
V - Comitê de Qualidade da Gestão Pública;  
VI – Comissão de Acompanhamento dos Contratos de Parcerias Público-

Privadas; 
VII - Comissão Estadual de Acesso à Informação – CEAI;  
VIII – Revogado pelo Decreto nº 61.175/15 
IX – Comitê Gestor do Sistema Informatizado Unificado de Gestão 

Arquivística de Documentos e Informações – SPdoc; 
X - Comitê Gestor do Projeto “Melhorando o ambiente de negócios por meio 

da transparência no Estado de São Paulo”; 
XI - Corregedoria Geral da Administração;  
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 “XI-A – Ouvidoria Geral do Estado;”; (NR) 
XII - Subsecretaria de Ações Estratégicas;  
XIII - Subsecretaria de Parcerias e Inovação; 
XIV – Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao Cidadão; 
XV – Unidade do Arquivo Público do Estado. 
§ 1º - A Corregedoria Geral da Administração é vinculada ao Governador do 

Estado e reorganizada pelo Decreto nº 57.500, de 8 de novembro de 2011, alterado pelo 
Decreto nº 60.428, de 8 de maio de 2014, observadas as disposições deste decreto. 

 “§ 1º-A – A Ouvidoria Geral do Estado é organizada mediante decreto 
específico.” (NR) 

§ 2º - A Unidade do Arquivo Público do Estado é reorganizada pelo Decreto 
nº 54.276, de 27 de abril de 2009, observadas as disposições deste decreto. 

§ 3º - A Secretaria de Governo conta, ainda, com o Fundo Social de 
Solidariedade do Estado de São Paulo – FUSSESP, como órgão vinculado. 

§ 4º - A Secretaria de Governo tem, também, em sua alçada as seguintes 
entidades vinculadas: 

1. Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transportes do 
Estado de São Paulo – ARTESP; 

2. Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – 
ARSESP; 

3. Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – 
PRODESP; 

4. Revogado pelo Decreto nº 61.228/15 
5. Imprensa Oficial do Estado S.A. – IMESP.  
 
SEÇÃO II 
Do Detalhamento da Estrutura Básica 
Artigo 4º - Integram o Gabinete do Secretário: 
I – Chefia de Gabinete; 
II - Assessoria Técnica do Governo; 
“III – Consultoria Jurídica;” (NR) 
IV - Grupo de Apoio a Órgãos Colegiados; 
V - Grupo Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação - GSTIC; 
VI - Ouvidoria; 
VII - Comissão de Ética; 
VIII - Serviço de Informações ao Cidadão – SIC; 
IX - Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso – CADA.  
§ 1º - A Chefia de Gabinete conta com Núcleo de Apoio Administrativo. 
“§ 2º - A Consultoria Jurídica, órgão de execução da Procuradoria Geral do 

Estado, tem por atribuição exercer a consultoria e o assessoramento jurídico no âmbito da 
Secretaria de Governo.” (NR) 

 
Artigo 5º - Subordinam-se ao Chefe de Gabinete: 
I - Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas; 
II – Grupo de Tecnologia da Informação; 
III - Curadoria do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo; 
IV - Departamento de Recursos Humanos; 
V - Departamento de Administração; 
VI - Departamento de Infraestrutura; 
VII - Departamento de Gestão da Documentação Técnica e Administrativa. 
 
Artigo 6º - O Grupo de Tecnologia da Informação é integrado por: 
I – Corpo Técnico; 
II – Centro de Apoio à Informática. 
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Artigo 7º - A Curadoria do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do 

Governo é integrada por: 
I - Curador; 
II – Conselho Consultivo; 
III - Centro de Preservação e Controle do Acervo Artístico-Cultural;  
IV - Centro de Monitoria da Visitação aos Palácios do Governo, com Núcleo 

de Monitoria da Visitação ao Palácio Boa Vista; 
V - Centro de Suporte às Atividades da Curadoria; 
VI - Núcleo de Apoio Administrativo. 
Parágrafo único - A unidade prevista no inciso III deste artigo conta com 

Corpo Técnico composto de pessoal técnico especializado, de comprovada qualificação 
profissional para o desempenho das atribuições do Centro. 

 
Artigo 8º - O Departamento de Recursos Humanos tem a seguinte 

estrutura: 
I - Centro de Gestão de Pessoal, com Núcleo de Registro e Cadastro;  
II - Centro de Desenvolvimento de Pessoal; 
III - Centro de Convivência Infantil, com: 
a) 2 (dois) Núcleos de Acolhimento e Assistência (I e II); 
b) Núcleo de Apoio; 
IV - Núcleo de Apoio Administrativo.  
 
Artigo 9º - O Departamento de Administração tem a seguinte estrutura: 
I - Centro de Orçamento e Finanças, com: 
a) Núcleo de Orçamento e Custos; 
b) Núcleo de Despesa; 
c) Núcleo de Adiantamentos; 
II - Centro de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, com: 
a) Núcleo de Compras e Contratações; 
b) Núcleo de Almoxarifado; 
c) Núcleo de Patrimônio; 
III - Centro de Transportes, com: 
a) Núcleo de Administração de Frota; 
b) Núcleo de Operação de Frota; 
IV - Núcleo de Apoio Administrativo. 
 
Artigo 10 - O Departamento de Infraestrutura tem a seguinte estrutura: 
I - Centro de Apoio Logístico, com: 
a) Núcleo de Zeladoria; 
b) Núcleo de Atendimento ao Público;  
c) Núcleo de Paisagismo; 
d) Núcleo de Serviços Gerais; 
e) Núcleo de Eletricidade; 
II - Centro de Aprovisionamento, com: 
a) Núcleo de Suporte à Residência; 
b) Núcleo de Apoio a Recepções; 
III - Centro de Suporte ao Palácio Boa Vista, com: 
a) Núcleo de Manutenção; 
b) Núcleo Administrativo; 
IV - Centro de Manutenção, com 2 (dois) Núcleos de Manutenção (I e II); 
V - Núcleo de Apoio Administrativo. 
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Artigo 11 - O Departamento de Gestão da Documentação Técnica e 
Administrativa tem a seguinte estrutura: 

I - Centro de Protocolo e Expedição, com: 
a) Núcleo de Protocolo; 
b) Núcleo de Expedição; 
II - Centro de Documentação e Arquivo, com Núcleo de Arquivo;  
III - Núcleo de Apoio Administrativo. 
 
Artigo 12 - A Assessoria Técnica do Governo é integrada por:  
I - Assessor Chefe;  
II - Corpo Técnico;  
III - Centro de Expediente, com:  
a) Núcleo de Recebimento e Expedição de Documentos;  
b) Núcleo de Expediente;  
c) Núcleo de Correspondência;  
IV - Centro de Atos Oficiais, com:  
a) Núcleo de Publicação de Atos;  
b) Núcleo de Registro e Arquivo de Atos;  
c) Núcleo de Controle de Doação de Material; 
V - Centro de Apoio Operacional;  
VI - Núcleo de Apoio Administrativo.  
 
Artigo 13 – Revogado pelo Decreto nº 61.447/15 
 
Artigo 14 – O Grupo de Apoio a Órgãos Colegiados é integrado por: 
I – Corpo Técnico; 
II – Núcleo de Apoio Administrativo. 
 
Artigo 15 – A Subsecretaria de Ações Estratégicas é integrada por: 
I - Gabinete; 
II - Grupo de Assessoramento Técnico; 
III – Coordenadoria de Informações, com: 
a) Grupo de Produção de Informações e Apoio a Ações de Comunicação; 
b) Grupo de Acompanhamento de Obras e Ações de Governo; 
IV - Núcleo de Apoio Administrativo. 
 
Artigo 16 – A Subsecretaria de Parcerias e Inovação é integrada por: 
I – Gabinete; 
II – Unidade de Inovação; 
III – Coordenação de Parcerias, com: 
a) Unidade de Parcerias Público-Privadas (PPP); 
b) Unidade de Parcerias com Organizações Sociais; 
IV – Núcleo de Apoio Administrativo. 
 
SEÇÃO III 
Das Assistências Técnicas, dos Corpos Técnicos e das Células de Apoio 

Administrativo 
Artigo 17 – As unidades a seguir relacionadas contam, cada uma, com: 
I - Assistência Técnica: 
a) a Chefia de Gabinete; 
b) a Curadoria do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo; 
c) os Departamentos subordinados ao Chefe de Gabinete; 
II - Corpo Técnico: 
a) da Subsecretaria de Ações Estratégicas: 
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1. o Grupo de Assessoramento Técnico; 
2. os Grupos da Coordenadoria de Informações; 
b) da Subsecretaria de Parcerias e Inovação: 
1. a Unidade de Inovação; 
2. as Unidades da Coordenação de Parcerias; 
III - Corpo Técnico e Célula de Apoio Administrativo: 
a) o Centro de Desenvolvimento de Pessoal, do Departamento de Recursos 

Humanos; 
b) o Centro de Documentação e Arquivo, do Departamento de Gestão da 

Documentação Técnica e Administrativa; 
IV - Célula de Apoio Administrativo: 
a) a Ouvidoria, do Gabinete do Secretário; 
b) o Grupo de Tecnologia da Informação; 
c) do Departamento de Recursos Humanos: 
1. o Centro de Gestão de Pessoal; 
2. o Centro de Convivência Infantil; 
d) os Centros do Departamento de Administração; 
e) os Centros do Departamento de Infraestrutura; 
f) o Centro de Protocolo e Expedição, do Departamento de Gestão da 

Documentação Técnica e Administrativa. 
 
Artigo 18 - As Assistências Técnicas, os Corpos Técnicos e as Células de 

Apoio Administrativo não se caracterizam como unidades administrativas. 
 
CAPÍTULO IV 
Dos Níveis Hierárquicos 
Artigo 19 - As unidades a seguir relacionadas têm os seguintes níveis 

hierárquicos: 
I – de Coordenadoria: 
a) Coordenadoria de Informações, da Subsecretaria de Ações Estratégicas; 
b) Coordenação de Parcerias, da Subsecretaria de Parcerias e Inovação; 
II - de Departamento Técnico: 
a) subordinados ao Chefe de Gabinete: 
1. Grupo de Tecnologia da Informação; 
2. Curadoria do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo; 
3. Departamento de Recursos Humanos; 
4. Departamento de Administração; 
5. Departamento de Infraestrutura; 
6. Departamento de Gestão da Documentação Técnica e Administrativa; 
b) Grupo de Apoio a Órgãos Colegiados, do Gabinete do Secretário; 
c) da Subsecretaria de Ações Estratégicas: 
1. o Grupo de Assessoramento Técnico; 
2. os Grupos da Coordenadoria de Informações; 
III - de Divisão Técnica: 
a) da Curadoria do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo: 
1. Centro de Preservação e Controle do Acervo Artístico-Cultural; 
2. Centro de Monitoria da Visitação aos Palácios do Governo; 
b) do Departamento de Recursos Humanos: 
1. Centro de Desenvolvimento de Pessoal; 
2. Centro de Convivência Infantil; 
c) os Centros do Departamento de Administração; 
d) do Departamento de Infraestrutura: 
1. Centro de Apoio Logístico; 
2. Centro de Suporte ao Palácio Boa Vista; 
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e) Centro de Documentação e Arquivo, do Departamento de Gestão da 
Documentação Técnica e Administrativa; 

f) Centro de Atos Oficiais, da Assessoria Técnica do Governo; 
IV - de Divisão: 
a) Centro de Apoio à Informática, do Grupo de Tecnologia da Informação; 
b) Centro de Suporte às Atividades da Curadoria, da Curadoria do Acervo 

Artístico-Cultural dos Palácios do Governo; 
c) Centro de Gestão de Pessoal, do Departamento de Recursos Humanos;  
d) do Departamento de Infraestrutura: 
1. Centro de Aprovisionamento; 
2. Centro de Manutenção; 
e) Centro de Protocolo e Expedição, do Departamento de Gestão da 

Documentação Técnica e Administrativa; 
f) da Assessoria Técnica do Governo: 
1. Centro de Expediente; 
2. Centro de Apoio Operacional; 
V - de Serviço, os Núcleos. 
 
CAPÍTULO V 
Dos Órgãos dos Sistemas de Administração Geral 
SEÇÃO I 
Do Órgão do Sistema de Administração de Pessoal 
Artigo 20 - O Departamento de Recursos Humanos é o órgão setorial do 

Sistema de Administração de Pessoal na Secretaria de Governo, no órgão a ela vinculado e 
nos órgãos e unidades do Gabinete do Governador. 

Parágrafo único - O Departamento de Recursos Humanos presta serviços 
de órgão subsetorial às unidades da Secretaria de Governo e do Gabinete do Governador. 

 
SEÇÃO II 
Dos Órgãos dos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária 
Artigo 21 - O Centro de Orçamento e Finanças, do Departamento de 

Administração, é órgão setorial dos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária 
na Secretaria de Governo e nos órgãos e unidades do Gabinete do Governador que não 
contem com órgão setorial próprio. 

Parágrafo único - O Centro de Orçamento e Finanças presta serviços de 
órgão subsetorial às unidades da Secretaria de Governo e do Gabinete do Governador que 
não contem com administração financeira e orçamentária próprias. 

 
SEÇÃO III 
Dos Órgãos do Sistema de Administração dos Transportes Internos 

Motorizados 
Artigo 22 - O Centro de Transportes, do Departamento de Administração, é 

órgão setorial do Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados na 
Secretaria de Governo, no órgão a ela vinculado e nos órgãos e unidades do Gabinete do 
Governador. 

Parágrafo único - O Centro de Transportes presta serviços de órgão 
subsetorial às unidades da Secretaria de Governo e do Gabinete do Governador que não 
contem com órgão subsetorial. 

 
Artigo 23 - São órgãos detentores do Sistema de Administração dos 

Transportes Internos Motorizados: 
I - o Núcleo de Operação de Frota, do Centro de Transportes; 
II - o Núcleo Administrativo, do Centro de Suporte ao Palácio Boa Vista;  
III - outras unidades designadas como depositárias de veículos oficiais. 
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CAPÍTULO VI 
Das Atribuições 
SEÇÃO I 
Do Gabinete do Secretário 
SUBSEÇÃO I 
Da Chefia de Gabinete 
Artigo 24 - A Chefia de Gabinete tem, além de outras compreendidas em 

sua área de atuação, as seguintes atribuições: 
I - examinar e preparar o expediente encaminhado ao Secretário de 

Governo, pertinente às unidades sob sua subordinação; 
II - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas à prestação de 

serviços às unidades da Secretaria de Governo e, quando for o caso, ao órgão a ela 
vinculado e a órgãos e unidades do Gabinete do Governador, nas áreas de recursos 
humanos, finanças e orçamento, material e patrimônio, comunicações administrativas, 
biblioteca e documentação, transportes internos, controle de serviços de terceiros e 
atividades complementares; 

III - acompanhar as atividades de curadoria do acervo artístico-cultural dos 
Palácios do Governo e de catalogação e divulgação do acervo artístico da Administração 
Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo, promovendo a adoção das providências 
que se fizerem necessárias ao pleno exercício das atribuições pertinentes.  

 
SUBSEÇÃO II 
Da Assessoria Técnica do Governo 
Artigo 25 - A Assessoria Técnica do Governo tem, por meio de seu Corpo 

Técnico, além de outras compreendidas em sua área de atuação, as seguintes atribuições:  
I - assessorar o Governador e o Secretário de Governo no desempenho de 

suas atribuições;  
II - preparar despachos do Governador e do Secretário de Governo; 
III - preparar decretos do Governador e resoluções do Secretário de 

Governo; 
IV - opinar, subsidiariamente, sobre propostas relativas à criação ou 

alteração de estruturas administrativas;  
V - instruir expedientes e processos a serem submetidos ao Governador e 

ao Secretário de Governo; 
VI - opinar sobre assuntos que lhe forem encaminhados.  
 
Artigo 26 - O Centro de Expediente tem, além de outras compreendidas em 

sua área de atuação, as seguintes atribuições:  
I - por meio do Núcleo de Recebimento e Expedição de Documentos:  
a) receber, registrar, classificar, distribuir e expedir ofícios, cartas, 

telegramas, requerimentos, bem como outras correspondências e documentos oficiais 
dirigidos ao Governador do Estado e ao Secretário de Governo; 

b) registrar a correspondência transitada pela Secretaria de Governo e 
prestar informações sobre seu andamento;  

II - por meio do Núcleo de Expediente:  
a) redigir e digitar telegramas, memorandos, despachos, informações e 

outros documentos;  
b) manter atualizado o cadastro de autoridades federais, estaduais e 

municipais;  
III - por meio do Núcleo de Correspondência:  
a) redigir e digitar ofícios e cartas para assinatura do Governador do 

Estado e do Secretário de Governo; 
b) conferir e preparar a correspondência para expedição;  
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c) receber, registrar, digitar e expedir a correspondência particular do 
Governador do Estado.  

 
Artigo 27 - O Centro de Atos Oficiais tem, além de outras compreendidas 

em sua área de atuação, as seguintes atribuições:  
I - providenciar, junto às Secretarias de Estado, os referendos dos Titulares 

das Pastas nos decretos numerados publicados;  
II - adotar as providências necessárias à manutenção, na parte de decretos, 

do Sistema de Legislação Estadual implantado na Internet;  
III - por meio do Núcleo de Publicação de Atos:  
a) preparar e encaminhar, para publicação no Diário Oficial do Estado:  
1. decretos, despachos e outros atos do Governador;  
2. resoluções, apostilas, despachos e outros atos do Secretário de Governo;  
3. atos de dirigentes da Secretaria de Governo e de órgãos e unidades do 

Gabinete do Governador;  
b) preparar as retificações das publicações no Diário Oficial do Estado;  
IV - por meio do Núcleo de Registro e Arquivo de Atos:  
a) registrar, diariamente, os decretos numerados publicados;  
b) manter cadastro atualizado e arquivo dos atos a que se referem os itens 

1 e 2 da alínea "a" do inciso III deste artigo, publicados no Diário Oficial do Estado;  
c) preparar processos e expedientes para devolução aos órgãos e entidades 

de origem;  
d) preparar estatística mensal das nomeações, demissões e exonerações, 

para conhecimento do Governador do Estado;  
V - por meio do Núcleo de Controle de Doação de Material:  
a) processar os pedidos de doação de material excedente;  
b) elaborar os expedientes necessários à autorização de doação de 

material, inclusive os atos correspondentes;  
c) efetuar levantamento e controle de bens doados.  
 
Artigo 28 - O Centro de Apoio Operacional tem, além de outras 

compreendidas em sua área de atuação, as seguintes atribuições:  
I - prestar serviços de digitação e de formatação, em especial de decretos e 

de despachos; 
II - manter atualizado o glossário de órgãos e entidades estaduais, além de 

outros considerados de interesse para a adequada execução dos trabalhos; 
III - proceder ao registro dos serviços a que se refere o inciso I deste artigo 

de maneira a facilitar o pronto atendimento de solicitações a respeito; 
IV - desenvolver outras atividades características de apoio operacional. 
 
SUBSEÇÃO III 
Revogada pelo Decreto nº 61.447/15 
 
Artigo 29 - Revogado pelo Decreto nº 61.447/15 
 
Artigo 30 - Revogado pelo Decreto nº 61.447/15 
 
SUBSEÇÃO IV 
Do Grupo de Apoio a Órgãos Colegiados 
Artigo 31 – O Grupo de Apoio a Órgãos Colegiados tem, por meio de seu 

Corpo Técnico, além de outras compreendidas em sua área de atuação, as seguintes 
atribuições: 

I - apoiar o funcionamento dos Conselhos de Governo, inclusive 
disponibilizando o suporte necessário ao acompanhamento e ao monitoramento do 
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cumprimento de suas decisões, previsto no artigo 3º do Decreto nº 51.466, de 2 de janeiro 
de 2007; 

II - em relação ao Comitê de Qualidade da Gestão Pública:  
a) articular, integrar, orientar e acompanhar as atividades necessárias à 

adequada implementação das normas, diretrizes e prioridades estabelecidas pelo Comitê;  
b) assistir o Presidente e o Secretário Executivo do Comitê no desempenho 

de suas funções;  
c) realizar estudos e manifestar-se sobre assuntos que lhe forem 

encaminhados;  
d) prestar os demais serviços de apoio ao Comitê, por orientação de seu 

Secretário Executivo.  
 
SEÇÃO II 
Das Unidades Subordinadas ao Chefe de Gabinete 
SUBSEÇÃO I 
Do Grupo de Tecnologia da Informação 
Artigo 32 - O Grupo de Tecnologia da Informação tem, além de outras 

compreendidas em sua área de atuação, as seguintes atribuições: 
I - por meio do Corpo Técnico: 
a) administrar a conexão e a infraestrutura da rede de computadores da 

Secretaria de Governo, da Casa Civil e dos Palácios, interna e externamente; 
b) manter uma central de atendimento para manutenção de equipamentos, 

distribuição e instalação de programas; 
c) em relação à segurança da informação: 
1. formular, implementar e atualizar normas e procedimentos; 
2. realizar auditorias periódicas;  
d) acompanhar e atestar contratos de suporte de informática; 
e) elaborar especificações técnicas de equipamentos de tecnologia da 

informação; 
II - por meio do Centro de Apoio à Informática: 
a) promover a manutenção dos equipamentos e sistemas de informática da 

Secretaria de Governo e da Casa Civil; 
b) prestar assistência e suporte técnico às áreas usuárias, em tecnologia da 

informação. 
 
SUBSEÇÃO II 
Da Curadoria do Acervo Artístico-Cultural dos  
Palácios do Governo 
Artigo 33 – A Curadoria do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do 

Governo tem, além de outras compreendidas em sua área de atuação, as seguintes 
atribuições: 

I - planejar, gerenciar, coordenar e executar atividades inerentes à sua área 
de atuação; 

II - prestar orientação técnica ao pessoal diretamente participante dos 
serviços de atendimento à visitação pública aos Palácios do Governo; 

III – coordenar o Programa Patrimônio em Rede, instituído pelo Decreto nº 
58.007, de 25 de abril de 2012;  

IV - supervisionar a elaboração:  
a) de álbuns com fotografias e pequeno histórico das obras de arte 

existentes na sede do Governo e de catálogos, a serem colocados à venda, respectivamente, 
no Palácio dos Bandeirantes e no Palácio Boa Vista;  

b) de outros objetos a serem colocados à venda no Palácio dos 
Bandeirantes e/ou no Palácio Boa Vista;  
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V - desenvolver cooperação e intercâmbio com órgãos e entidades públicos 
e privados, nacionais e internacionais, com atividades correlatas às da Curadoria;  

VI - por meio da Assistência Técnica: 
a) desenvolver as atividades que se fizerem necessárias ao adequado 

tratamento técnico de documentos e honrarias do Governador; 
b) realizar os trabalhos destinados à exposição de honrarias do 

Governador; 
VII - por meio do Centro de Preservação e Controle do Acervo Artístico-

Cultural e seu Corpo Técnico:  
a) organizar e manter cadastro das peças do acervo artístico-cultural dos 

Palácios do Governo;  
b) planejar e supervisionar a execução das atividades de conservação e 

restauração das peças do acervo;  
c) elaborar previsão de recursos orçamentários necessários ao 

atendimento de despesas com o acervo;  
d) acompanhar a execução dos serviços contratados;  
e) verificar, periodicamente, o estado dos bens que integram o acervo 

artístico-cultural dos Palácios do Governo;  
f) promover e supervisionar a execução das demais medidas necessárias à 

adequada conservação e restauração, bem como ao controle do acervo artístico-cultural 
dos Palácios do Governo;  

g) exercer permanente supervisão do acervo artístico-cultural dos Palácios 
do Governo;  

VIII - por meio do Centro de Monitoria da Visitação aos Palácios do 
Governo: 

a) prestar serviços de monitoramento às pessoas em visitação pública aos 
Palácios do Governo; 

b) em relação aos estagiários do Centro: 
1. promover o treinamento e orientar na prestação de atendimento 

especializado às pessoas em visitação pública aos Palácios do Governo; 
2. avaliar periodicamente o desempenho de cada um, providenciando a 

adoção de medidas para aprimoramento da prestação dos serviços; 
c) contribuir para a preservação do acervo artístico-cultural dos Palácios 

do Governo pela observação contínua do estado de suas peças em exposição; 
d) providenciar a elaboração de materiais: 
1. de apoio à monitoria; 
2. de natureza educativa, relacionados com as exposições, a serem 

oferecidos a instituições de ensino; 
e) organizar e manter: 
1. informações relativas às visitações públicas aos Palácios do Governo, 

programadas e realizadas; 
2. cadastro de instituições de interesse para o pleno desempenho de suas 

atribuições, em especial com vista ao envio de programações de suas atividades de caráter 
educativo. 

Parágrafo único - A atribuição prevista na alínea "a" do inciso VIII deste 
artigo, quando relativa à visitação pública ao Palácio Boa Vista, será exercida através do 
Núcleo de Monitoria da Visitação ao Palácio Boa Vista. 

 
Artigo 34 - O Centro de Suporte às Atividades da Curadoria tem, além de 

outras compreendidas em sua área de atuação, as seguintes atribuições: 
I - participar dos trabalhos relativos a: 
a) exposição temporária de obras de arte, integrantes ou não do acervo 

artístico-cultural dos Palácios do Governo; 
b) conservação e movimentação de peças do acervo; 
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II - apoiar as unidades técnicas da Curadoria no desempenho de suas 
atribuições; 

III - prover a Curadoria dos demais serviços de suporte necessários ao seu 
efetivo funcionamento. 

 
SUBSEÇÃO III 
Do Departamento de Recursos Humanos 
Artigo 35 - Ao Departamento de Recursos Humanos, além de outras 

atribuições compreendidas em sua área de atuação, cabe: 
I - planejar, gerenciar, coordenar e executar as atividades inerentes à 

administração de recursos humanos; 
II - por meio da Assistência Técnica: 
a) exercer o previsto nos artigos 4º, 5º e 10 do Decreto nº 52.833, de 24 de 

março de 2008; 
b) manifestar-se nos processos de contagem de tempo, encaminhados para 

fins de ratificação e publicação; 
III - por meio do Centro de Gestão de Pessoal: 
a) exercer o previsto nos artigos 6º, inciso XI, 11, 14, incisos IV e V, 16 e 19 

do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008, observada a alteração constante do artigo 
1º, inciso I, do Decreto nº 58.372, de 5 de setembro de 2012; 

b) em relação ao Registro e Cadastro: 
1. exercer o previsto nos artigos 17 e 18 do Decreto nº 52.833, de 24 de 

março de 2008; 
2. efetuar os registros e controles pertinentes a estágios; 
IV - por meio do Centro de Desenvolvimento de Pessoal e seu Corpo 

Técnico: 
a) exercer o previsto nos artigos 6º, incisos I a X, e 7º a 9º do Decreto nº 

52.833, de 24 de março de 2008; 
b) definir, acompanhar e avaliar a função dos estágios, o desempenho dos 

estagiários e outros intercâmbios de recursos humanos; 
c) integrar o servidor nos momentos de exercício, transferência, 

reintegração e readaptação; 
d) diagnosticar o perfil psicológico do servidor para orientar a sua 

adequação funcional em situações de admissão, transferência e readaptação; 
e) preparar o servidor para os momentos de transferência, dispensa, 

exoneração e aposentadoria; 
f) receber as demandas e gerir conflitos de pessoal, localizados e coletivos; 
g) promover a utilização de instrumentos de sensibilização, anti-estresse e 

motivação; 
h) avaliar as condições físicas e ambientais das unidades da Casa Civil em 

relação à qualidade de vida, de relacionamento e de desempenho dos servidores; 
i) efetuar análise socioeconômica para atribuição de medidas relativas à 

situação social dos servidores; 
V - por meio do Centro de Convivência Infantil e seus Núcleos, exercer o 

previsto no artigo 7º do Decreto nº 33.174, de 8 de abril de 1991. 
§ 1º - O Centro de Gestão de Pessoal exercerá as atribuições de que trata a 

alínea "b" do inciso III deste artigo por meio do Núcleo de Registro e Cadastro. 
§ 2º - O Departamento de Recursos Humanos tem, ainda, por meio da 

Assistência Técnica, do Centro de Gestão de Pessoal e seu Núcleo de Registro e Cadastro, e 
do Centro de Desenvolvimento de Pessoal, por seu Corpo Técnico, as atribuições previstas 
nos incisos VI e VII do artigo 14 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008. 
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SUBSEÇÃO IV 
Do Departamento de Administração 
Artigo 36 - Ao Departamento de Administração cabe planejar, gerenciar, 

coordenar e executar as atividades das áreas de administração financeira e orçamentária e 
de material, patrimônio e contratos. 

 
Artigo 37 - O Centro de Orçamento e Finanças tem, além de outras 

compreendidas em sua área de atuação, as seguintes atribuições: 
I - por meio do Núcleo de Orçamento e Custos: 
a) as previstas nos artigos 9º, inciso I, e 10, inciso I, do Decreto-Lei nº 233, 

de 28 de abril de 1970; 
b) acompanhar e avaliar a execução orçamentária, inclusive os 

remanejamentos internos, créditos suplementares, antecipação e contingenciamento de 
quotas; 

c) desenvolver estudos visando a redução dos custos e a otimização dos 
recursos; 

II - por meio do Núcleo de Despesa, as previstas nos artigos 9º, inciso II, e 
10, inciso II, alíneas "a" a "d" e "f" a "h", do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970; 

III- por meio do Núcleo de Adiantamentos: 
a) as previstas no artigo 10, inciso II, alínea "e", do Decreto-Lei nº 233, de 

28 de abril de 1970; 
b) executar atividades relacionadas com processos de prestação de contas 

dos adiantamentos para despesas do Governador, do Vice-Governador, do Secretário de 
Governo, do Secretário-Chefe da Casa Civil e dos demais responsáveis por adiantamentos; 

c) por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira para 
Estados e Municípios - SIAFEM/SP, dar baixa de responsabilidades, emitindo documentos 
de liquidação, guias de recolhimento e anulações sobre saldos de adiantamentos; 

d) providenciar atendimento às solicitações e requerimentos dos órgãos de 
controle interno e externo. 

 
Artigo 38 - O Centro de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos tem, 

além de outras compreendidas em sua área de atuação, as seguintes atribuições: 
I - produzir cópias, encadernações e outros serviços da espécie; 
II - por meio do Núcleo de Compras e Contratações: 
a) desenvolver atividades relacionadas a cadastro de fornecedores de 

materiais e de serviços, de acordo com as normas e os procedimentos pertinentes; 
b) preparar os expedientes referentes à aquisição de materiais e à 

prestação de serviços; 
c) analisar as propostas de fornecimento de materiais e de prestação de 

serviços; 
d) elaborar contratos relativos à compra de materiais e à prestação de 

serviços; 
e) acompanhar a execução dos contratos e providenciar os aditamentos, 

reajustes e prorrogações ou nova licitação, em tempo hábil; 
f) acompanhar os prazos de vencimento dos contratos; 
III - por meio do Núcleo de Almoxarifado: 
a) analisar a composição dos estoques com o objetivo de verificar sua 

correspondência às necessidades efetivas; 
b) fixar níveis de estoques mínimo, máximo e ponto de pedido de 

materiais; 
c) preparar pedidos de compras para formação ou reposição de estoque; 
d) controlar o atendimento pelos fornecedores, das encomendas efetuadas; 
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e) comunicar à unidade responsável pela aquisição e à unidade 
requisitante, os atrasos e outras irregularidades cometidas pelos fornecedores; 

f) receber, conferir, guardar e distribuir os materiais adquiridos; 
g) controlar o estoque e a distribuição do material armazenado; 
h) manter atualizados os registros de entrada e saída e de valores dos 

materiais em estoque; 
i) realizar balancetes mensais e inventários físicos e de valor do material 

estocado; 
j) elaborar: 
1. levantamento estatístico do consumo anual para orientar a elaboração 

do orçamento; 
2. relação de materiais considerados excedentes ou em desuso, de acordo 

com a legislação específica; 
IV - por meio do Núcleo de Patrimônio: 
a) cadastrar e chapear o material permanente e equipamentos recebidos; 
b) manter cadastro dos bens móveis e controlar a sua movimentação; 
c) verificar, periodicamente, o estado dos bens móveis, imóveis e 

equipamentos e solicitar providências para sua manutenção, substituição ou baixa 
patrimonial; 

d) providenciar o seguro de bens móveis e imóveis e promover outras 
medidas administrativas necessárias à defesa dos bens patrimoniais; 

e) proceder, periodicamente, ao inventário dos bens móveis constantes do 
cadastro; 

f) providenciar o arrolamento de bens inservíveis; 
g) manter controle da localização e dos responsáveis pelo uso efetivo das 

linhas telefônicas. 
 
Artigo 39 - O Centro de Transportes tem, além de outras compreendidas 

em sua área de atuação, as seguintes atribuições constantes do Decreto nº 9.543, de 1º de 
março de 1977: 

I - por meio do Núcleo de Administração de Frota, as previstas nos artigos 
7º e 8º; 

II - por meio do Núcleo de Operação de Frota, as previstas no artigo 9º. 
 
SUBSEÇÃO V 
Do Departamento de Infraestrutura 
Artigo 40 - Ao Departamento de Infraestrutura cabe planejar, gerenciar, 

coordenar e executar os serviços de atendimento ao público, de aprovisionamento e 
zeladoria dos Palácios e da residência do Governador, de conservação e manutenção dos 
Palácios e prédios, bem como das instalações neles existentes, de manutenção de 
equipamentos, inclusive de informática, e outras atividades auxiliares, no âmbito da 
Secretaria de Governo, da Casa Civil e dos Palácios do Governo do Estado. 

Parágrafo único - Os Palácios do Governo do Estado compreendem: 
1. Palácio dos Bandeirantes, na Capital; 
2. Palácio Boa Vista, em Campos do Jordão. 
 
Artigo 41 - A Assistência Técnica tem as seguintes atribuições: 
I - elaborar estudos e propor providências para aperfeiçoamento no 

"layout" físico dos prédios e das instalações da Secretaria de Governo, da Casa Civil e dos 
Palácios, visando a melhoria das condições de acesso, segurança e trabalho, bem como o 
aproveitamento do espaço físico disponível; 

II - elaborar e acompanhar projetos e a execução de obras em edifícios da 
Secretaria de Governo, da Casa Civil e nos Palácios, orientando, fiscalizando, efetuando 
medições e atestando o recebimento de obras; 



60 
 

III - analisar a viabilidade física dos pedidos de criação ou modificação de 
instalações; 

IV - desenvolver padrões de mobiliário, sinalização e alocação de áreas 
úteis. 

 
Artigo 42 - O Centro de Apoio Logístico tem, além de outras compreendidas 

em sua área de atuação, as seguintes atribuições: 
I - promover a execução dos serviços técnicos pertinentes à manutenção 

dos Palácios do Governo, observadas as atribuições da mesma natureza conferidas a 
outras unidades da Secretaria de Governo; 

II - acompanhar e atestar os contratos de manutenção de equipamentos; 
III - por meio do Núcleo de Zeladoria: 
a) promover a execução dos serviços de zeladoria, distribuição de 

periódicos, limpeza e arrumação das dependências, móveis, objetos de arte ou de simples 
decoração; 

b) dimensionar, orientar e, se necessário, executar os serviços de portaria e 
controle de acessos; 

IV - por meio do Núcleo de Atendimento ao Público: 
a) criar padrões de atendimento ao público visitante do Palácio dos 

Bandeirantes; 
b) atender e prestar informações ao público visitante em geral; 
c) fazer encaminhamento de pessoas às autoridades ou unidades 

administrativas a que pretendam se dirigir; 
d) providenciar a sinalização nas dependências da Casa Civil; 
V - por meio do Núcleo de Paisagismo, promover a execução dos serviços 

de limpeza e conservação diária das áreas verdes, bem como das plantas em vasos; 
VI - por meio do Núcleo de Serviços Gerais: 
a) dar suporte a eventos e reuniões; 
b) manter a guarda, preservar e zelar pelo material destinado a eventos e 

reuniões, que não estiver em uso; 
c) movimentar mobiliário nas mudanças de "layout" em dependências da 

Secretaria de Governo, Casa Civil e da Residência do Governador; 
VII - por meio do Núcleo de Eletricidade, além das previstas no artigo 46 

deste decreto: 
a) promover a execução dos serviços de eletricidade; 
b) organizar o sistema de operação dos elevadores; 
c) elaborar especificações técnicas de equipamentos de eletricidade. 
Parágrafo único - O Centro de Apoio Logístico exercerá a atribuição 

prevista no inciso I deste artigo também em relação a unidades da Secretaria de Governo e 
da Casa Civil sediadas em locais diversos aos Palácios do Governo. 

 
Artigo 43 - O Centro de Aprovisionamento tem, além de outras 

compreendidas em sua área de atuação, as seguintes atribuições: 
I - por meio do Núcleo de Suporte à Residência: 
a) prover, de serviços domésticos e de abastecimento, o Palácio dos 

Bandeirantes e a residência do Governador; 
b) receber e registrar roupas para lavagem e/ou conserto, bem como 

material para confecção de roupas de cama, mesa e banho; 
c) controlar e conservar roupas sob sua guarda, mantendo os registros 

necessários; 
d) atender às requisições de roupas que lhe forem encaminhadas; 
e) revisar, periodicamente, o estado das roupas sob sua guarda e tomar 

providências necessárias à sua higiene, conservação e substituição; 
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f) controlar a guarda e o consumo dos materiais, mantendo os registros que 
se fizerem necessários; 

g) analisar os registros de consumo dos materiais, apresentando relatórios 
periódicos; 

h) programar e preparar expedientes relativos a requisições de 
mantimentos e de outras provisões; 

i) manter a guarda dos mantimentos e de outras provisões, bem como 
controlar seu consumo; 

j) atender às requisições de peças de baixela, indicando necessidades de 
reposição; 

II - por meio do Núcleo de Apoio a Recepções: 
a) providenciar a ornamentação dos ambientes, requisitando às unidades 

competentes objetos e peças de ornamentação necessárias às solenidades; 
b) elaborar propostas de cardápios, de acordo com o tipo de recepção, 

horário e número de convidados; 
c) executar, em eventos e recepções, serviços de copa, cozinha e limpeza; 
d) preparar refeições e executar serviços de limpeza dos aparelhos e 

utensílios, bem como dos locais de trabalho. 
Parágrafo único - O Centro de Aprovisionamento presta, também, serviços, 

em caráter supletivo, ao Palácio Boa Vista. 
 
Artigo 44 - O Centro de Suporte ao Palácio Boa Vista tem, além de outras 

compreendidas em sua área de atuação, as seguintes atribuições: 
I - gerenciar: 
a) a hospedagem oficial; 
b) a infraestrutura de redes elétrica e hidráulica do Palácio Boa Vista; 
II - por meio do Núcleo de Manutenção, além das previstas no artigo 46 

deste decreto: 
a) manter o Palácio Boa Vista em condições de uso adequado, suas 

instalações e demais pertences; 
b) promover a execução dos serviços de limpeza e conservação diária das 

áreas verdes, bem como plantas em vasos; 
c) providenciar os serviços de alvenaria, hidráulica, eletricidade, pintura, 

serralharia e vidraçaria, marcenaria, carpintaria e tapeçaria; 
III - por meio do Núcleo Administrativo: 
a) em relação a suprimentos, requisitar materiais ao Núcleo de 

Almoxarifado, do Centro de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos; 
b) em relação ao controle patrimonial, manter controle dos bens 

patrimoniais móveis do Palácio Boa Vista; 
c) em relação à receita do fundo especial de despesa do Departamento de 

Infraestrutura: 
1. efetuar recebimentos; 
2. providenciar depósito do numerário recebido na conta do fundo especial 

de despesa do Departamento de Infraestrutura; 
3. proceder à classificação da receita; 
d) em relação a adiantamento e às despesas a serem realizadas com 

recursos provenientes da receita do fundo especial de despesa do Departamento de 
Infraestrutura: 

1. programar despesas; 
2. emitir cheques para realização de pagamento de despesa; 
3. realizar as atividades relativas a despesas por adiantamento; 
4. atender a requisições de recursos financeiros e zelar por sua distribuição 

adequada; 
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5. examinar documentos comprobatórios de despesa e providenciar os 
respectivos pagamentos; 

6. manter registros necessários à demonstração das disponibilidades e dos 
recursos financeiros utilizados; 

7. preparar a prestação de contas dos pagamentos efetuados;  
e) programar e preparar expedientes relativos a requisições de 

mantimentos e de outras provisões; 
f) manter a guarda e a conservação dos mantimentos, utensílios, peças de 

baixela e de outras provisões, bem como controlar seu consumo; 
g) providenciar ornamentação dos ambientes; 
h) elaborar propostas de cardápios, de acordo com o tipo de recepção, 

horário e número de convidados; 
i) executar os serviços de copa, cozinha e limpeza; 
j) executar serviços de comunicações; 
k) em relação ao Sistema de Administração dos Transportes Internos 

Motorizados, as previstas no artigo 9º do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977; 
l) fornecer, quando for o caso, credenciais de ingresso; 
m) vender ingressos e catálogos, bem como tomar as demais providências 

necessárias à recepção de visitantes. 
 
Artigo 45 - O Centro de Manutenção tem, por meio dos Núcleos de 

Manutenção I e II, além das previstas no artigo 46 deste decreto e de outras 
compreendidas em sua área de atuação, as seguintes atribuições: 

I - manter em condições de uso adequado os edifícios, suas respectivas 
instalações e demais pertences dos Palácios do Governo e dependências da Secretaria de 
Governo e da Casa Civil; 

II - providenciar os serviços de alvenaria, hidráulica, pintura, serralharia e 
vidraçaria, marcenaria, carpintaria e tapeçaria. 

 
Artigo 46 - O Núcleo de Eletricidade e os Núcleos de Manutenção têm, em 

suas respectivas áreas de atuação, as seguintes atribuições comuns: 
I - promover a execução dos serviços de limpeza e remoção de móveis, 

equipamentos, utensílios e materiais inservíveis; 
II - providenciar os serviços de manutenção ou reforma de máquinas e 

equipamentos; 
III - zelar pela correta utilização de máquinas e aparelhos, bem como pelo 

uso e segurança das instalações e equipamentos; 
IV - supervisionar os serviços de manutenção prestados por terceiros. 
 
SUBSEÇÃO VI 
Do Departamento de Gestão da Documentação Técnica e Administrativa 
Artigo 47 – Ao Departamento de Gestão da Documentação Técnica e 

Administrativa cabe planejar, gerenciar, coordenar e executar os serviços de 
comunicações administrativas, biblioteca e documentação normativa. 

 
Artigo 48 - O Centro de Protocolo e Expedição tem, além de outras 

compreendidas em sua área de atuação, as seguintes atribuições: 
I - por meio do Núcleo de Protocolo: 
a) receber, registrar, classificar, autuar, expedir, controlar a distribuição de 

papéis e processos e realizar trabalhos complementares às atividades de autuação; 
b) informar sobre a localização de papéis, documentos e processos em 

andamento; 
c) providenciar, mediante autorização específica, vista de processos aos 

interessados e o fornecimento de certidões e cópias de documentos e processos; 
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II - por meio do Núcleo de Expedição: 
a) organizar e viabilizar os serviços de malotes; 
b) receber, distribuir e expedir a correspondência. 
 
Artigo 49 - O Centro de Documentação e Arquivo tem, além de outras 

compreendidas em sua área de atuação, as seguintes atribuições: 
I - por meio do Corpo Técnico: 
a) planejar e desenvolver atividades de levantamento e tratamento de 

informações, fornecendo apoio técnico especializado às unidades da Secretaria de Governo 
e da Casa Civil; 

b) selecionar, adquirir, classificar, organizar, arquivar e difundir o acervo 
bibliográfico, de publicações técnicas especializadas e de audiovisuais; 

c) manter serviços de referência legislativa, de intercâmbio com bibliotecas 
e de empréstimos e consultas; 

II - por meio do Núcleo de Arquivo, providenciar os serviços de 
classificação, organização, conservação de arquivos, fornecendo certidões e cópias do 
material arquivado. 

 
Artigo 50 – Ao Centro de Protocolo e Expedição e ao Centro de 

Documentação e Arquivo, em suas respectivas áreas de atuação, cabe, ainda, colaborar 
com a Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso – CADA e o Serviço de Informações 
ao Cidadão – SIC no desempenho de suas funções. 

 
SEÇÃO III 
Da Subsecretaria de Ações Estratégicas 
Artigo 51 - A Subsecretaria de Ações Estratégicas tem, além de outras 

compreendidas em sua área de atuação, as seguintes atribuições:  
I - assessorar as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Governo, 

prestando o apoio necessário nos assuntos relacionados ao exercício de sua competência;  
II - providenciar para que o Governador do Estado e o Secretário de 

Governo sejam permanentemente informados sobre assuntos de seus interesses;  
III - acompanhar sistematicamente obras e ações desenvolvidas pelo 

Governo em todo o Estado;  
IV - analisar e tratar informações para produção de relatórios contendo 

informações de interesse do Governador do Estado e do Secretário de Governo;  
V - produzir relatórios de apoio ao Governador do Estado e ao Secretário de 

Governo em audiências, eventos e viagens. 
 
Artigo 52 – O Grupo de Assessoramento Técnico tem, por meio de seu 

Corpo Técnico, além de outras compreendidas em sua área de atuação, as seguintes 
atribuições:  

I - assessorar o Secretário de Governo no desempenho de suas atribuições, 
em especial nas atividades relacionadas a coordenação e integração das ações do Governo;  

II - realizar, quando solicitado, levantamentos e análises de conjuntura, 
com vista ao acompanhamento de assuntos relevantes;  

III - analisar e tratar dados e informações que subsidiarão a tomada de 
decisões. 

 
Artigo 53 – A Coordenadoria de Informações tem, além de outras 

compreendidas em sua área de atuação, as seguintes atribuições: 
I – por meio do Grupo de Produção de Informações e Ações de 

Comunicação:  
a) prover o Governador e o Secretário de Governo de informações que 

possam auxiliar em ações e na tomada de decisões;  
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b) elaborar relatórios contendo as principais obras e ações do Governo 
para serem consultados pelo Governador e pelo Secretário de Governo em audiências, 
eventos e viagens;  

c) manter, em nível central e de forma sistematizada, junto a órgãos e 
entidades do Estado, acompanhamento das principais realizações do Governo, de maneira 
a produzir orientações, informativos e relatórios para o Governador e o Secretário de 
Governo;  

d) manter informações organizadas de maneira a auxiliar o Governo do 
Estado em suas ações de divulgação e publicidade;  

e) apoiar a ação de órgãos e entidades estaduais, fornecendo informações 
sobre as principais obras e ações desenvolvidas pelo Governo;  

II – por meio do Grupo de Acompanhamento de Obras e Ações do Governo:  
a) disponibilizar banco de dados atualizados fornecidos por órgãos e 

entidades da Administração, contendo os registros de obras e ações desenvolvidas pelo 
Governo do Estado em cada um dos municípios;  

b) garantir: 
1. a disponibilidade e a integridade das informações; 
2. o fluxo ininterrupto de informações atualizadas e fidedignas;  
c) zelar pela presteza e exatidão das informações fornecidas por órgãos e 

entidades estaduais, acionando-os sempre que necessário, em especial quando 
identificadas inconsistências.  

Parágrafo único - Os Grupos de que trata este artigo exercerão suas 
atribuições por meio dos respectivos Corpos Técnicos. 

 
SEÇÃO IV 
Da Subsecretaria de Parcerias e Inovação 
Artigo 54 – A Subsecretaria de Parcerias e Inovação tem, além de outras 

compreendidas em sua área de atuação, as seguintes atribuições: 
I – coordenar as atividades relacionadas à gestão, ao monitoramento e à 

avaliação dos projetos de concessões e parcerias público-privadas, em articulação com 
órgãos e entidades setoriais;  

II - trabalhar a interface entre os setores público e privado, nacional e 
internacionalmente, visando promover e facilitar o estabelecimento das concessões e 
parcerias público-privadas; 

III - propor projetos e analisar a viabilidade e relevância das propostas 
apresentadas pela iniciativa privada, bem como apoiar a elaboração das propostas de 
concessões e parcerias público-privadas em articulação com os órgãos setoriais; 

IV - desenvolver ações para a viabilização dos projetos;  
V - divulgar conceitos, ferramentas e metodologias relacionadas às 

concessões e parcerias público-privadas nas etapas de:  
a) elaboração de propostas, chamamento público, realização de estudos 

técnicos, modelagem final de projetos, licitação e celebração de contratos; e  
b) de execução, monitoramento e avaliação dos projetos; 
VI – planejar, coordenar e apoiar a implementação de planos, programas e 

projetos voltados à adequada execução da Lei Complementar nº 846, de 4 de junho de 
1998, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais.  

 
Artigo 55 – A Unidade de Inovação tem, por meio de seu Corpo Técnico, 

além de outras compreendidas em sua área de atuação, a atribuição de viabilizar a 
inovação na Administração Pública Estadual com vista ao aprimoramento da gestão. 

 
Artigo 56 – A Coordenação de Parcerias tem, além de outras 

compreendidas em sua área de atuação, as seguintes atribuições: 
I – por meio da Unidade de Parcerias Público-Privadas (PPP): 
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a) as que lhe são previstas no Decreto nº 48.867, de 10 de agosto de 2004;  
b) em relação a modelagem de projetos: 
1. emitir pareceres, sempre que solicitado, no assessoramento ao Conselho 

Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas e ao Conselho Diretor do Programa 
Estadual de Desestatização; 

2. avaliar os estudos prévios de viabilidade técnica e econômica 
apresentados pelos órgãos setoriais ou pela iniciativa privada; 

3. avaliar, por meio do comparador público, nos termos da Lei federal nº 
11.079, de 30 de dezembro de 2004, a melhor alternativa para estruturação de projetos, 
seja concessão, parceria público-privada ou obra pública;  

4. desenvolver, diretamente ou através dos órgãos setoriais, pesquisas de 
mercado necessárias à estruturação dos projetos de concessões e parcerias público-
privadas;  

5. realizar estudos técnicos visando à elaboração dos projetos de 
concessões e parcerias público-privadas, em articulação com unidades da Secretaria de 
Planejamento e Gestão e com órgãos e entidades setoriais;  

6. identificar e consolidar diretrizes para a elaboração de editais e minutas 
de contratos de concessões e parcerias público-privadas; 

7. avaliar e apoiar a elaboração de propostas, editais e contratos de 
concessões e parcerias público-privadas;  

8. acompanhar, em conjunto com os órgãos setoriais e a Companhia 
Paulista de Parcerias - CPP, o desenvolvimento do modelo de garantias de projetos que 
serão objeto de parcerias público-privadas;  

c) em relação a relações institucionais, monitoramento e avaliação:  
1. identificar e propor, junto aos órgãos e entidades setoriais, projetos 

prioritários para compor a carteira de concessões e parcerias público-privadas;  
2. apoiar órgãos e entidades setoriais na elaboração de propostas 

preliminares de Concessões e Parcerias Público-Privadas; 
3. promover o diálogo com os setores público e privado, visando à 

prospecção e aferição da viabilidade de novos projetos;  
4. apoiar o desenvolvimento das atividades previstas no âmbito da 

Secretaria Executiva do Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas, pelo 
Decreto nº 48.867, de 10 de agosto de 2004;  

5. organizar seminários e cursos de concessões e parcerias público-
privadas para servidores e gerentes da Administração Estadual;  

6. disseminar os conceitos e metodologias desenvolvidos e utilizados;  
7. implementar planos de divulgação da carteira de projetos junto ao setor 

privado, com vista à atração de novos investidores e ao incremento da competitividade 
nos processos licitatórios; 

8. prestar informações, receber delegações e divulgar dados e informações 
sobre concessões e parcerias público-privadas; 

9. auxiliar tecnicamente o Poder Concedente e a Concessionária de forma a 
atingir os objetivos contratuais das concessões e parcerias público-privadas; 

10. apoiar os órgãos setoriais na viabilização de ações que permitam o bom 
desenvolvimento dos contratos de concessões e parcerias público-privadas;  

11. apoiar a Comissão de Acompanhamento dos Contratos de Parcerias 
Público-Privadas, instituída pelo Decreto nº 52.152, de 11 de setembro de 2007, no 
desempenho de suas atribuições; 

12. planejar e monitorar os indicadores de desempenho estabelecidos nos 
contratos de concessões e parcerias público-privadas, visando à transparência e 
capacidade de controle do empreendimento e seu equilíbrio econômico-financeiro; 

13. gerenciar, em conjunto com os órgãos setoriais, sistema de avaliação e 
mensuração de desempenho dos projetos de concessões e parcerias público-privadas;  
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14. monitorar e avaliar de forma permanente o processo de aferição de 
desempenho do parceiro privado e o nível de serviço acordado em contrato; 

15. acompanhar a implementação do contrato, visando o equilíbrio de 
interesses das partes na mitigação dos riscos inerentes à parceria; 

16. revisar o conjunto de indicadores, propondo, inclusive, inovações 
tecnológicas de modo a conferir maior confiabilidade e facilidade às medições; 

17. atuar na gestão de pleitos referentes aos contratos de concessões e 
parcerias público-privadas; 

II – por meio da Unidade de Parcerias com Organizações Sociais:  
a) auxiliar o Secretário de Governo no exercício de sua competência para a 

qualificação de organizações sociais de que trata a Lei Complementar nº 846, de 4 de 
junho de 1998; 

b) monitorar, promover estudos e avaliar o modelo de organizações sociais 
e contratos de gestão, de que trata a Lei Complementar nº 846, de 4 de junho de 1998, 
promovendo a adoção de medidas para o respectivo aprimoramento contínuo.  

Parágrafo único – As Unidades de que trata este artigo exercerão suas 
atribuições por meio dos respectivos Corpos Técnicos. 

 
SEÇÃO V 
Dos Gabinetes dos Responsáveis pelas Subsecretarias, das Assistências 

Técnicas e dos Corpos Técnicos 
Artigo 57 - Os Gabinetes dos responsáveis pelas Subsecretarias, as 

Assistências Técnicas e os Corpos Técnicos têm, em suas respectivas áreas de atuação, as 
seguintes atribuições comuns: 

I - assistir o dirigente da unidade no desempenho de suas atribuições; 
II - elaborar, acompanhar e avaliar programas e projetos referentes à área 

de atuação da unidade; 
III - elaborar e implantar sistema de acompanhamento e controle das 

atividades desenvolvidas; 
IV - produzir informações gerenciais para subsidiar as decisões do 

dirigente da unidade; 
V - promover a integração entre as atividades e os projetos; 
VI - propor a elaboração de projetos, normas e manuais de procedimentos, 

orientando o desenvolvimento desses trabalhos, quando for o caso, com vista à sua 
coerência e padronização; 

VII - realizar estudos, elaborar relatórios e emitir pareceres sobre assuntos 
relativos à sua área de atuação; 

VIII - controlar e acompanhar atividades decorrentes de convênios, 
contratos, acordos e ajustes. 

Parágrafo único – O disposto neste artigo aplica-se, também, às 
Assistências Técnicas e aos Corpos Técnicos da Unidade do Arquivo Público do Estado. 

 
SEÇÃO VI 
Dos Núcleos de Apoio Administrativo e das Células de Apoio 

Administrativo 
Artigo 58 - Os Núcleos de Apoio Administrativo e as Células de Apoio 

Administrativo têm, em suas respectivas áreas de atuação, as seguintes atribuições: 
I - receber, registrar, distribuir e expedir papéis e processos; 
II – realizar os trabalhos de preparo de expediente; 
III - manter registros sobre frequência e férias dos servidores; 
IV - prever, requisitar, guardar e distribuir o material de consumo; 
V – proceder ao registro do material permanente e comunicar à unidade 

competente a sua movimentação; 
VI - desenvolver outras atividades características de apoio administrativo. 
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Parágrafo único – O disposto neste artigo aplica-se, também, ao Núcleo de 
Apoio Administrativo e às Células de Apoio Administrativo da Unidade do Arquivo Público 
do Estado. 

 
CAPÍTULO VII 
Das Competências 
SEÇÃO I 
Do Secretário de Governo 
Artigo 59 - O Secretário de Governo, 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 a política e as diretrizes a serem adotadas pela Secretaria; 
b) exercer a coordenação superior das funções previstas no campo 

funcional da Secretaria;  
c) manifestar-se sobre assuntos que devam ser submetidos ao Governador; 
d) submeter à apreciação do Governador: 
1. projetos de decretos elaborados pela Secretaria ou por outros órgãos ou 

entidades; 
2. outras matérias, compreendidas na área de atuação da Secretaria, que 

dependam de prévia autorização governamental, inclusive as relativas a convênios; 
e) referendar os decretos numerados; 
f) determinar à Corregedoria Geral da Administração a realização de 

correições; 
g) requisitar passes de transporte aéreo para servidores ou outras pessoas, 

sempre no interesse do serviço público; 
h) propor ao Governador a designação do Presidente da Corregedoria Geral 

da Administração e dos membros Corregedores; 
i) designar: 
1. os membros do Grupo de Setorial de Planejamento, Orçamento e 

Finanças Públicas e os integrantes de sua Equipe Técnica; 
“2. os responsáveis pelas Subsecretarias, e o Assessor Chefe da Assessoria 

Técnica do Governo; (NR) 
3. os dirigentes das Unidades de Parcerias Público-Privadas (PPP), de 

Parcerias com Organizações Sociais e de Inovação,; 
4. os responsáveis por outras unidades da Pasta que não tenham cargos ou 

funções de serviço público correspondentes; 
j) presidir o Comitê de Qualidade da Gestão Pública e o Conselho de 

Orientação do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo; 
k) administrar os Palácios do Governo, expedindo, quando for o caso, 

normas a serem adotadas por todos os órgãos que se encontrem sediados em suas 
dependências; 

l) fazer publicar os atos do Governador; 
m) comparecer perante a Assembleia Legislativa do Estado ou suas 

comissões especiais para prestar esclarecimentos, espontaneamente ou quando 
regularmente convocado; 

n) providenciar, observada a legislação em vigor, a instrução dos 
expedientes relativos a requerimentos e indicações sobre matéria pertinente à Secretaria 
dirigidos ao Governador pela Assembléia Legislativa do Estado;  

II - em relação às atividades gerais da Pasta: 
a) administrar e responder pela execução dos programas, projetos e ações 

da Pasta, de acordo com a política e as diretrizes fixadas pelo Governador; 
b) cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos e as decisões das 

autoridades superiores; 
c) expedir: 
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1. atos 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 regularidade dos 
serviços; 

d) decidir sobre: 
1. as proposições encaminhadas pelos dirigentes das unidades 

subordinadas e das entidades vinculadas à Secretaria; 
2. os pedidos formulados em grau de recurso; 
e) avocar ou delegar atribuições e competências, por ato expresso, 

observada a legislação pertinente; 
f) praticar todo e qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições ou 

competências das unidades, das autoridades ou dos servidores subordinados; 
g) criar comissões não permanentes e grupos de trabalho; 
h) estimular o desenvolvimento profissional dos servidores da Pasta; 
i) autorizar: 
1. entrevistas de servidores da Secretaria à imprensa em geral, sobre 

assuntos da Pasta; 
2. a divulgação de assuntos da Secretaria, quando não tornados públicos 

em congressos, palestras, debates ou painéis; 
j) aprovar os planos, programas e projetos das entidades vinculadas à 

Pasta, face às políticas básicas traçadas pelo Estado no setor; 
k) apresentar relatório anual das atividades desenvolvidas pela Pasta; 
III - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas nos 

artigos 23 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, no âmbito da Secretaria de Governo, do órgão a ela vinculado e dos órgãos e 
unidades do Gabinete do Governador, 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, mesmo para outras 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. 
Parágrafo único - Compete, ainda, ao Secretário de Governo encaminhar, ao 

Tribunal de Contas, as prestações de contas de adiantamentos relativas à despesa de 
representação geral do Estado, de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo. 

 
Artigo 60 – O Secretário de Governo, tem, em nível central, além das 

transferidas pelo parágrafo único deste artigo e de outras que lhe forem conferidas por lei 
ou decreto, as seguintes competências: 

I – em relação ao Sistema de Administração de Pessoal: 
a) exercer o previsto no Decreto nº 31.170, de 31 de janeiro de 1990, 

alterado pelo Decreto nº 54.878, de 6 de outubro de 2009; 



69 
 

b) conceder e fixar o valor da ajuda de custo a servidor designado para 
serviço ou estudo no estrangeiro, inclusive para os servidores admitidos em caráter 
temporário e aos componentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 

II - autorizar a doação do material considerado excedente ou inservível 
pelo órgão competente, observada a legislação pertinente; 

III – a qualificação de organizações sociais de que trata a Lei Complementar 
nº 846, de 4 de junho de 1998. 

"IV - em relação ao Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação, 
exercer o previsto no inciso I do artigo 12 do Decreto nº 40.656, de 9 de fevereiro de 1996; 

V - aprovar, para publicação periódica, os resultados de pesquisas de 
preços de insumos dos serviços de informática praticados no mercado, a serem utilizados 
como referência para exame da compatibilidade dos preços ofertados pela Companhia de 
Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP; 

VI - em relação ao "POUPATEMPO - Centrais de Atendimento ao Cidadão" - 
Programa do Governo do Estado de São Paulo, exercer o previsto no artigo 19 da Lei 
Complementar nº 847, de 16 de julho de 1998, com nova redação dada pelo artigo 1º, 
inciso X, da Lei Complementar nº 1.046, de 2 de junho de 2008; 

VII - em relação ao ambiente Internet do Governo do Estado, exercer o 
previsto no artigo 7º do Decreto nº 42.907, de 4 de março de 1998.". (NR) 

Parágrafo único – Ficam transferidas para o Secretário de Governo as 
competências, relativas ao Sistema de Administração de Pessoal, previstas no artigo 26 do 
Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008, alterado pelo Decreto nº 53.326, de 15 de 
agosto de 2008. 

 
SEÇÃO II 
Do Secretário Adjunto 
Artigo 61 - O Secretário Adjunto, além de outras que lhe forem conferidas 

por lei ou decreto, tem, em sua área de atuação, as seguintes competências: 
I - responder pelo expediente da Secretaria nos impedimentos legais e 

temporários, bem como ocasionais, do Titular da Pasta; 
II - representar o Secretário, quando for o caso, junto a autoridades e 

órgãos; 
III - exercer a coordenação do relacionamento entre o Secretário e os 

dirigentes dos órgãos da Pasta e das entidades a ela vinculadas, acompanhando o 
desenvolvimento dos programas, projetos e atividades; 

IV - assessorar o Secretário no desempenho de suas funções; 
V - coordenar, supervisionar e orientar as atividades das áreas técnicas da 

Pasta; 
VI - compor o Comitê de Qualidade da Gestão Pública.  
 
SEÇÃO III 
Do Chefe de Gabinete 
Artigo 62 - O Chefe de Gabinete, além de outras que lhe forem conferidas 

por lei ou decreto, tem, em sua área de atuação, as seguintes competências: 
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 alterações que se 

fizerem necessárias; 
c) coordenar, orientar e acompanhar as atividades das unidades 

subordinadas; 
d) baixar normas de funcionamento das unidades subordinadas; 
e) decidir sobre pedidos de certidões e vista de processos; 
f) criar comissões não permanentes e grupos de trabalho; 
g) autorizar estágios em unidades subordinadas; 
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II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas nos 
artigos 29,30,31 e 33 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 estrutura básica da 

Secretaria; 
2. mediante ato específico, autoridades subordinadas a requisitarem 

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; 
V - em relação ao Sistema Integrado de Administração Financeira para 

Estados e Municípios - SIAFEM/SP normatizar e definir os níveis de acesso, para consultas 
e registros. 

Parágrafo único - Ao Chefe de Gabinete compete, ainda, responder pelo 
expediente da Secretaria nos impedimentos simultâneos, legais e temporários, bem como 
ocasionais, do Titular da Pasta e do Secretário Adjunto. 

 
“SEÇÃO IV 
Dos Responsáveis pelas Subsecretarias, do Assessor Chefe da Assessoria 

Técnica do Governo, e do Presidente da Corregedoria Geral da Administração 
Artigo 63 – Os Responsáveis pelas Subsecretarias e o Assessor Chefe da 

Assessoria Técnica do Governo, além de outras que lhes forem conferidas por lei ou 
decreto, têm, em suas respectivas áreas de atuação, as seguintes competências:” (NR) 

I - as previstas nos incisos I e IV do artigo 62 deste decreto; 
II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas nos 

artigos 29 e 31 do Decreto nº 52.833, de 24 de março 2008. 
 
Artigo 64 – O Responsável pela Subsecretaria de Parcerias e Inovação tem, 

ainda, em sua área de atuação, as seguintes competências: 
I – em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas no 

artigo 33 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008; 
II - 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, exceto quanto a 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. 
 
Artigo 65 - Ao Assessor Chefe da Assessoria Técnica do Governo compete, 

ainda, responder pelo expediente da Chefia de Gabinete nos impedimentos legais e 
temporários, bem como ocasionais, do Chefe de Gabinete da Secretaria de Governo. 

 
Artigo 66 - O Presidente da Corregedoria Geral da Administração, além do 

disposto no artigo 9º, incisos I, IV e V, do Decreto nº 57.500, de 8 de novembro de 2011, e 
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de outras que lhe forem conferidas por lei ou decreto, tem, em sua área de atuação, as 
competências previstas nos incisos I e IV do artigo 62 deste decreto. 

 
SEÇÃO V 
Dos Coordenadores 
Artigo 67 - O Coordenador da Coordenadoria de Informações e o 

Coordenador da Coordenação de Parcerias, além de outras que lhes forem conferidas por 
lei ou decreto, têm, em suas respectivas áreas de atuação, as seguintes competências: 

I - as previstas no inciso I, alíneas “c” e “d”, do artigo 62 deste decreto; 
II – assistir o Responsável pela Subsecretaria no desempenho de suas 

funções; 
III – em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas no 

artigo 31 do Decreto nº 52.833, de 24 de março 2008. 
 
Artigo 68 – O Coordenador da Unidade do Arquivo Público do Estado, além 

do disposto nos artigos 24, inciso II, e 25 do Decreto nº 54.276, de 27 de abril de 2009, e 
de outras que lhe forem conferidas por lei ou decreto, tem, em sua área de atuação, as 
seguintes competências: 

I - em relação às atividades gerais, as previstas nos incisos I e IV do artigo 
62 deste decreto; 

II – 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, exceto quanto a 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 subordinadas a 

requisitarem transporte de material por conta do Estado. 
 
SEÇÃO VI 
Dos Diretores de Departamento e dos Diretores de Unidades de Nível 

Equivalente 
Artigo 69 - Os Diretores de Departamento e os diretores de unidades de 

nível equivalente, em suas respectivas áreas de atuação, além de outras que lhes forem 
conferidas por lei ou decreto, têm as seguintes competências: 

I - em relação às atividades gerais, as previstas no inciso I, alíneas “c” e “d”, 
do artigo 62 deste decreto; 

II – em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas no 
artigo 31 do Decreto nº 52.833, de 24 de março 2008. 

 
Artigo 70 - O Curador do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo 

tem, ainda, em sua área de atuação, as seguintes competências: 
I - assistir o Conselho de Orientação do Acervo Artístico-Cultural dos 

Palácios do Governo no desempenho de suas funções;  
II - propor a contratação de profissionais nas especialidades que se fizerem 

necessárias ao pleno desempenho das atribuições da Curadoria; 
III – responder pelos trabalhos de catalogação e divulgação do acervo 

artístico da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo, de acordo 
com as disposições do Decreto nº 54.876, de 6 de outubro de 2009, alterado pelo Decreto 
nº 58.007, de 25 de abril de 2012. 
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Artigo 71 - O Diretor do Departamento de Administração e o Diretor do 
Departamento de Infraestrutura, em suas respectivas áreas de atuação, têm, ainda, as 
seguintes competências: 

I – em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas no 
artigo 33 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008; 

II - 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, exceto quanto a 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 subordinadas a 

requisitarem transporte de material por conta do Estado. 
 
Artigo 72 - Os Diretores dos Grupos Correcionais, da Corregedoria Geral da 

Administração, além do disposto no artigo 10, inciso II, do Decreto nº 57.500, de 8 de 
novembro de 2011, e de outras que lhes forem conferidas por lei ou decreto, têm, em suas 
respectivas áreas de atuação, as competências previstas no inciso I, alíneas “c” e “d”, do 
artigo 62 deste decreto. 

 
Artigo 73 – Os Diretores de Departamento da Unidade do Arquivo Público 

do Estado, além do disposto no artigo 26, inciso II, do Decreto nº 54.276, de 27 de abril de 
2009, e de outras que lhe forem conferidas por lei ou decreto, têm, em suas respectivas 
áreas de atuação, as as competências previstas no inciso I, alíneas “c” e “d”, do artigo 62 
deste decreto. 

 
SEÇÃO VII 
Dos Diretores dos Centros e dos Diretores dos Núcleos 
Artigo 74 - Aos Diretores dos Centros 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 unidades e dos servidores 
subordinados. 

 
Artigo 75 - Aos Diretores dos Centros, em suas respectivas áreas de 

atuação, 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 76 - Ao Diretor do Centro de Suprimentos e Apoio à Gestão de 

Contratos compete, ainda, em relação à administração de material e patrimônio: 
I - aprovar a relação de materiais a serem mantidos em estoque e a de 

materiais a serem adquiridos; 
II - autorizar a baixa de bens patrimoniais, na forma da lei; 
III - assinar convites e editais de tomada de preços. 
 
Artigo 77 - Os Diretores dos Centros da Corregedoria Geral da 

Administração, além do disposto no artigo 11, inciso II, do Decreto nº 57.500, de 8 de 
novembro de 2011, e de outras que lhes forem conferidas por lei ou decreto, têm, em suas 
respectivas áreas de atuação, as competências previstas no artigo 74 deste decreto. 

 
Artigo 78 – Os Diretores dos Centros e os Diretores dos Núcleos da Unidade 

do Arquivo Público do Estado, além do disposto no artigo 27, inciso II, do Decreto nº 
54.276, de 27 de abril de 2009, e de outras que lhe forem conferidas por lei ou decreto, 
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têm, em suas respectivas áreas de atuação, as competências previstas no artigo 74 deste 
decreto. 

 
SEÇÃO VIII 
Dos Dirigentes das Unidades e dos Órgãos dos Sistemas de Administração 

Geral 
SUBSEÇÃO I 
Do Sistema de Administração de Pessoal 
Artigo 79 - O Diretor do Departamento de Recursos Humanos, na qualidade 

de dirigente de órgão setorial do Sistema de Administração de Pessoal, tem as 
competências previstas nos artigos 36 e 37 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008, 
com a alteração efetuada pelo Decreto nº 58.372, de 5 de setembro de 2012, 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 80 - O Secretário de Governo, na qualidade de dirigente de unidade 

orçamentária, tem as competências previstas no artigo 13 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de 
abril de 1970. 

 
Artigo 81 - O Chefe de Gabinete, o Responsável pela Subsecretaria de 

Parcerias e Inovação, o Coordenador da Unidade do Arquivo Público do Estado, o Diretor 
do Departamento de Administração e o Diretor do Departamento de Infraestrutura, na 
qualidade de dirigentes de unidades de despesa, têm as seguintes competências: 

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 de despesa. 
 
Artigo 82 - Ao Diretor do Departamento de Infraestrutura, na qualidade de 

dirigente de unidade de despesa, compete, ainda, autorizar a utilização de recursos 
provenientes da receita do Fundo Especial de Despesa do Departamento e aprovar a 
respectiva prestação de contas. 

 
Artigo 83 - O Diretor do Centro de Orçamento e Finanças tem as 

competências previstas no artigo 15 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970. 
 
Artigo 84 - Ao Diretor do Centro de Suporte ao Palácio Boa Vista compete: 
I - assinar cheques em conjunto com o Diretor do Núcleo Administrativo; 
II - prestar contas pormenorizadas, mensalmente, ao Diretor do 

Departamento de Infraestrutura, do emprego de todas as receitas recebidas, respondendo 
pela sua utilização, na forma da lei, com os demais gestores de dinheiro público. 

 
Artigo 85 - O Diretor do Núcleo de Despesa tem as competências previstas 

no artigo 17 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970. 
 
Artigo 86 - Ao Diretor do Núcleo Administrativo, do Centro de Suporte ao 

Palácio Boa Vista, compete assinar cheques em conjunto com o Diretor do Centro a que se 
subordina. 
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SUBSEÇÃO III 
Do Sistema de Administração dos Transportes  
Internos Motorizados 
Artigo 87 - O Chefe de Gabinete é o dirigente da frota da Secretaria de 

Governo, do órgão a ela vinculado e dos órgãos e unidades do Gabinete do Governador e, 
nessa qualidade, tem as competências previstas no artigo 16 do Decreto nº 9.543, de 1º de 
março de 1977. 

 
Artigo 88 - O Chefe de Gabinete tem, ainda, no âmbito da Secretaria de 

Governo e dos órgãos e unidades do Gabinete do Governador que não contem com 
subfrota, a competência prevista no inciso I do artigo 18 do Decreto nº 9.543, de 1º de 
março de 1977. 

 
Artigo 89 - O Diretor do Departamento de Administração tem, no âmbito da 

Secretaria de Governo e dos órgãos e unidades do Gabinete do Governador que não 
contem com subfrota, as competências previstas no artigo 18, exceto inciso I, do Decreto 
nº 9.543, de 1º de março de 1977. 

 
Artigo 90 - Os dirigentes dos órgãos constantes do artigo 23 deste decreto 

têm as competências previstas no artigo 20 do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977. 
 
SEÇÃO IX 
Das Competências Comuns 
Artigo 91 – São competências comuns ao Chefe de Gabinete e aos demais 

dirigentes de unidades até o nível hierárquico de Divisão, em suas respectivas áreas de 
atuação: 

I – em relação às atividades gerais, decidir sobre recursos interpostos 
contra despacho de autoridade imediatamente subordinada, desde que não esteja 
esgotada a instância administrativa; 

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. 

Parágrafo único – As disposições deste artigo aplicam-se, também: 
1. no âmbito da Corregedoria Geral da Administração, ao seu Presidente, 

aos Diretores dos Grupos Correcionais e aos Diretores dos Centros; 
2. no âmbito da Unidade do Arquivo Público do Estado, ao seu 

Coordenador, aos Diretores de Departamento e aos Diretores dos Centros. 
 
Artigo 92 - São competências comuns ao Chefe de Gabinete e aos demais 

dirigentes de unidades até o nível hierárquico de Serviço, em suas respectivas áreas de 
atuação: 

I - em relação às atividades gerais: 
a) cumprir e fazer cumprir as leis, os decretos, os regulamentos, 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 
respectivas alterações que se fizerem necessárias; 

c) submeter à autoridade superior assuntos de interesse das unidades; 
d) prestar orientação e transmitir a seus subordinados as diretrizes a 

serem adotadas no desenvolvimento dos trabalhos; 
e) dirimir ou providenciar a solução de dúvidas ou divergências que 

surgirem em matéria de serviço; 
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f) dar ciência imediata ao superior hierárquico das irregularidades 
administrativas de maior gravidade, mencionando as providências adotadas e propondo 
as que não lhes são afetas; 

g) manter seus superiores imediatos permanentemente informados 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 subordinados e 
responder pelos resultados alcançados, bem como pela adequação dos custos dos 
trabalhos executados; 

i) estimular o desenvolvimento profissional dos servidores subordinados; 
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 subordinadas; 
k) zelar: 
1. pela regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações 

ou representando à autoridade superior, conforme o caso; 
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, conclusivamente, a respeito da 
matéria; 

m) indicar seus substitutos, obedecidos os requisitos de qualificação 
inerentes ao cargo, função-atividade ou função de serviço público; 

n) encaminhar papéis à unidade competente para autuar e protocolar; 
o) praticar todo e qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições ou 

competências das unidades, das autoridades ou dos servidores subordinados; 
p) avocar, de modo geral ou em casos especiais, as atribuições ou 

competências das unidades, das autoridades ou dos servidores subordinados; 
q) apresentar relatórios sobre os serviços executados pelas unidades 

subordinadas; 
r) fiscalizar e avaliar os serviços executados por terceiros; 
s) visar extratos para publicação no Diário Oficial do Estado; 
II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas no 

artigo 38 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008; 
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. 
Parágrafo único – As disposições deste artigo aplicam-se, também: 
1. no âmbito da Corregedoria Geral da Administração, ao seu Presidente, 

aos Diretores dos Grupos Correcionais e aos Diretores dos Centros; 
2. no âmbito da Unidade do Arquivo Público do Estado, ao seu 

Coordenador, aos Diretores de Departamento, aos Diretores dos Centros e aos Diretores 
dos Núcleos 

 
Artigo 93 - As competências previstas neste capítulo, quando coincidentes, 

serão exercidas de preferência pelas autoridades de menor nível hierárquico. 
 
CAPÍTULO VIII 
Dos Órgãos Colegiados 
SEÇÃO I 
Do Conselho do Patrimônio Imobiliário 
Artigo 94 – O Conselho do Patrimônio Imobiliário é regido pelo Decreto nº 

53.712, de 21 de novembro de 2008. 
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SEÇÃO II 
Do Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação - 

COETIC 
Artigo 95 – O Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – COETIC é regido pelo Decreto nº 52.178, de 20 de setembro de 2007. 
 
SEÇÃO III 
Do Conselho de Orientação do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do 

Governo 
 
Artigo 96 - O Conselho de Orientação do Acervo Artístico-Cultural dos 

Palácios do Governo é composto dos seguintes membros: 
I - o Secretário de Governo, que é seu Presidente; 
II - o Chefe de Gabinete, que é seu Vice-Presidente; 
III - o Assessor Chefe da Assessoria Técnica do Governo; 
IV - o Curador do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo; 
V - o Diretor do Departamento de Infraestrutura. 
§ 1º - As funções de membro do Conselho não serão remuneradas, sendo, 

porém, consideradas como serviço público relevante. 
§ 2º - O Conselho poderá convidar para participar de suas reuniões pessoas 

que, por seus conhecimentos e experiência profissional, possam contribuir para a 
discussão das matérias em exame. 

 
Artigo 97 - O Conselho de Orientação do Acervo Artístico-Cultural dos 

Palácios do Governo tem as seguintes atribuições:  
I - fixar normas gerais que orientarão as atividades relacionadas com o 

acervo artístico-cultural dos Palácios do Governo;  
II - manifestar-se a respeito de assuntos relacionados com o acervo 

artístico-cultural dos Palácios do Governo, em especial sobre:  
a) aceitação de doações e aquisição de bens;  
b) empréstimo, ou qualquer deslocamento para lugar diverso dos Palácios 

do Governo, de peças do acervo;  
c) medidas relativas à conservação e à restauração de peças do acervo, 

inclusive as de contratação de serviços para esse fim;  
III - promover a adoção de medidas necessárias à defesa do acervo 

artístico-cultural dos Palácios do Governo.  
Parágrafo único - Para apoiar o desempenho de atividades específicas, o 

Conselho poderá contar com a participação de profissionais de reconhecida competência 
em sua área de atuação.  

 
Artigo 98 - Ao Presidente do Conselho de Orientação do Acervo Artístico-

Cultural dos Palácios do Governo compete:  
I - dirigir os trabalhos do Conselho;  
II - convocar e presidir as reuniões do Conselho;  
III - representar o Conselho junto a autoridades e órgãos.  
 
Artigo 99 - Ao Vice-Presidente do Conselho de Orientação do Acervo 

Artístico-Cultural dos Palácios do Governo compete substituir o Presidente em seus 
impedimentos legais e temporários, bem como ocasionais. 

 
SEÇÃO IV 
Do Comitê de Qualidade da Gestão Pública 
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Artigo 100 – O Comitê de Qualidade da Gestão Pública é regido pelo 
Decreto nº 51.870, de 5 de junho de 2007, e alterações posteriores. 

 
SEÇÃO V 
Da Comissão de Acompanhamento dos Contratos de Parcerias Público-

Privadas 
Artigo 101 – A Comissão de Acompanhamento dos Contratos de Parcerias 

Público-Privadas é regida pelo Decreto nº 52.152, de 11 de setembro de 2007. 
 
SEÇÃO VI 
Da Comissão Estadual de Acesso à Informação – CEAI 
Artigo 102 – A Comissão Estadual de Acesso à Informação –CEAI é regida 

pelo Decreto nº 60.144, de 11 de fevereiro de 2014. 
 
SEÇÃO VII 
Revogada pelo Decreto nº 61.175/15 
 
SEÇÃO VIII 
Do Comitê Gestor do Sistema Informatizado Unificado de Gestão 

Arquivística de Documentos e Informações - SPdoc 
 
Artigo 104 - O Comitê Gestor do Sistema Informatizado Unificado de Gestão 

Arquivística de Documentos e Informações – SPdoc é regido pelo Decreto nº 55.479, de 25 
de fevereiro de 2010, e alterações posteriores. 

 
Artigo 105 - A Comissão Técnica de Documentos Digitais, do Comitê Gestor 

do Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações 
– SPdoc, é regida pelo Decreto nº 57.285, de 26 de agosto de 2011. 

 
Artigo 106 - A Comissão Técnica de Implementação e Treinamento, do 

Comitê Gestor do Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos 
e Informações – SPdoc, é regida pelo Decreto nº 57.286, de 26 de agosto de 2011. 

 
SEÇÃO IX 
Do Comitê Gestor do Projeto “Melhorando o Ambiente de Negócios por 

Meio da Transparência no Estado de São Paulo” 
Artigo 107 – O Comitê Gestor do Projeto “Melhorando o ambiente de 

negócios por meio da transparência no Estado de São Paulo” é regido pelo Decreto nº 
60.638, de 10 de julho de 2014. 

 
SEÇÃO X 
Do Grupo Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação – GSTIC 
Artigo 108 – O Grupo Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação 

– GSTIC é regido pelo Decreto nº 47.836, de 27 de maio de 2003. 
 
SEÇÃO XI 
Do Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e  
Finanças Públicas 
Artigo 109 – O Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças 

Públicas é regido pelo Decreto nº 56.149, de 31 de agosto de 2010. 
 
 
Artigo 110 – Ao responsável pela coordenação do Grupo Setorial de 

Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas compete: 
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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, relatórios 

sobre a execução orçamentária da Secretaria. 
 
SEÇÃO XII 
Do Conselho Consultivo da Curadoria do Acervo Artístico-Cultural dos 

Palácios do Governo 
Artigo 111 – O Conselho Consultivo da Curadoria do Acervo Artístico-

Cultural dos Palácios do Governo é regido pelo Decreto nº 53.447, de 18 de setembro de 
2008, alterado pelo Decreto nº 56.904, de 4 de abril de 2011. 

 
CAPÍTULO IX 
Das Unidades de Proteção e Defesa do Usuário do  
Serviço Público 
Artigo 112 - A Ouvidoria, observadas as disposições deste decreto e as do 

Decreto nº 50.656, de 30 de março de 2006 , alterado pelo Decreto 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 60.399, de 29 de abril de 2014.  
§ 1º - O Ouvidor será designado pelo Secretário.  
§ 2º - A Ouvidoria manterá sigilo da fonte, sempre que esta solicitar.  
 
Artigo 113 - 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, alterado 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 designados pelo 
Secretário.  

 
CAPÍTULO X 
Do Serviço de Informações ao Cidadão – SIC e da Comissão de Avaliação de 

Documentos e Acesso - CADA 
Artigo 114 – O Serviço de Informações ao Cidadão – SIC é regido pelo 

Decreto nº 58.052, de 16 de maio de 2012. 
 
Artigo 115 – A Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso – CADA é 

regida pelo Decreto nº 58.052, de 16 de maio de 2012, e, no que couber, pelos Decretos nº 
29.838, de 18 de abril de 1989, e nº 48.897, de 27 de agosto de 2004. 

 
CAPÍTULO XI 
Da Visitação ao Palácio dos Bandeirantes e ao  
Palácio Boa Vista 
Artigo 116 - O Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São 

Paulo, e o Palácio Boa Vista, declarado "Monumento Público do Estado de São Paulo", são 
abertos à visitação pública. 

 
Artigo 117 - As visitas ao Palácio dos Bandeirantes e ao Palácio Boa Vista 

serão disciplinadas mediante resolução do Secretário de Governo. 
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Artigo 118 - Poderão ser colocados à venda, no Palácio dos Bandeirantes, 
álbuns com fotografias e pequeno histórico das obras de arte existentes na sede do 
Governo e, no Palácio Boa Vista, catálogos. 

Parágrafo único - Poderão, ainda, ser colocados à venda, no Palácio dos 
Bandeirantes e/ou no Palácio Boa Vista, outros objetos pertinentes à cultura dos Palácios 
do Governo, desde que contem com prévia autorização do Secretário de Governo. 

 
Artigo 119 - Constituem receitas do Fundo Especial de Despesa, instituído 

junto à Unidade de Despesa Departamento de Infraestrutura, o produto da venda de 
ingressos, de álbuns, catálogos e outros objetos referidos no artigo 118 deste decreto, as 
quantias recebidas a título de ressarcimento de despesas resultantes do uso de 
dependências dos Palácios do Governo, bem como as doações e contribuições de pessoas 
físicas ou jurídicas de direito privado e de entidades estrangeiras ou internacionais. 

 
Artigo 120 - A receita de que trata o artigo 119 deste decreto destinar-se-á: 
I - ao custeio de despesas de manutenção, conservação, preservação e 

restauração dos Palácios do Governo, dos móveis, alfaias e objetos de arte ou de simples 
decoração que os guarnecem, bem como da renovação destes; 

II - à aquisição de uniformes e ao pagamento da retribuição pecuniária ao 
pessoal diretamente participante do serviço de atendimento à visitação pública; 

III - à aquisição de produtos e objetos para comercialização no Palácio dos 
Bandeirantes e no Palácio Boa Vista. 

 
CAPÍTULO XII 
Disposições Finais 
Artigo 121 - As atribuições e competências previstas neste decreto poderão 

ser detalhadas mediante resolução do Secretário de Governo. 
 
Artigo 122 - A Secretaria de Governo prestará ao Gabinete do Governador o 

necessário suporte técnico-administrativo e financeiro. 
“Parágrafo único – O suporte financeiro de que trata este artigo não se 

aplica à Casa Civil, do Gabinete do Governador.” (NR) 
 
Artigo 123 - As nomeações ou designações do Curador do Acervo Artístico-

Cultural dos Palácios do Governo e do Diretor do Centro de Preservação e Controle do 
Acervo Artístico-Cultural recairão em profissionais de reconhecida competência na área 
específica de atuação dessas unidades. 

 
Artigo 124 - A Curadoria do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do 

Governo funcionará em integração com o Departamento de Infraestrutura, que lhe 
prestará o necessário suporte para o adequado desempenho de suas atribuições, sem 
prejuízo da colaboração das demais unidades da Secretaria de Governo. 

 
Artigo 125 - Os expedientes encaminhados à apreciação do Governador 

serão recebidos, examinados e preparados pelos órgãos competentes da Secretaria de 
Governo. 

 
Artigo 126 - O Quadro da Secretaria de Governo é o conjunto de cargos e 

funções-atividades pertencentes à Secretaria de Governo, ao órgão a ela vinculado e aos 
órgãos e unidades do Gabinete do Governador. 

 
Artigo 127 - Ficam mantidas as funções de serviço público classificadas 

para efeito de atribuição 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. 



80 
 

 
Artigo 128 - Ficam mantidos, até o término de seus mandatos, os atuais 

membros dos órgãos colegiados da Secretaria de Governo, sem prejuízo da dispensa, a 
qualquer tempo, pela autoridade competente. 

 
Artigo 129 – A Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao Cidadão será 

organizada mediante decreto específico. 
 
Artigo 130 - O item 2 do parágrafo único do artigo 144 do Decreto nº 

50.941, de 5 de julho de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“2. Unidade do Arquivo Público do Estado, da Secretaria de Governo.". (NR) 
 
Artigo 131 – A organização da Secretaria de Governo vincula-se ao 

cumprimento do disposto no artigo 11 do Decreto nº 61.035, de 1º de janeiro de 2015. 
 
Artigo 132 - As Secretarias de Planejamento e Gestão e da Fazenda 

providenciarão, em seus respectivos âmbitos de atuação, os atos necessários ao 
cumprimento deste decreto. 

 
Artigo 133 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário, em especial: 
I – do Decreto nº 49.568, de 26 de abril de 2005: 
a) o inciso II do artigo 3º; 
b) o inciso IV do artigo 4º; 
c) a alínea “c” do inciso II do artigo 11; 
d) da Seção I, do Capítulo VI, a Subseção IV e seu artigo 21; 
II - o Decreto nº 53.375, de 5 de setembro de 2008; 
III - do Decreto nº 54.276, de 27 de abril de 2009: 
a) os artigos 22 e 23; 
b) os incisos I dos artigos 24, 26, 27 e 28; 
IV - do Decreto nº 57.500, 8 de novembro de 2011: 
a) os incisos II e III do artigo 9º; 
b) o inciso I do artigo 10; 
c) os incisos I e III do artigo 11; 
V – do Decreto nº 58.850, de 18 de janeiro de 2013: 
a) os artigos 1º a 8º; 
b) o artigo 10; 
c) os incisos II a V do artigo 12; 
d) os artigos 13 a 18, 20, 22 a 27, 30 e 31; 
e) do artigo 33: 
1. o inciso I; 
2. a alínea “c” do inciso VII; 
3. o inciso X; 
f) os artigos 34 e 35. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 1º de janeiro de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
 
________ 
NOTAS: 
A Lei nº 11.079/04 encontra-se à pág. 74 do vol. 31 na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – 
CENP/SE. 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Constituição Estadual à pág. 29 do vol. XXVIII; 
Lei Complementar nº 847/98 à pág. 27 do vol. XLVI; 
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Decreto nº 9.543/77 à pág. 252 do vol. II; 
Decreto nº 29.838/89 à pág. 83 do vol. XXVII; 
Decreto nº 31.138/90 à pág. 43 do vol. XXIX; 
Decreto nº 31.170/90 à pág. 45 do vol. XXIX; 
Decreto nº 33.174/91 à pág. 61 do vol. XXXI; 
Decreto nº 33.701/91 à pág. 79 do vol. XXXII; 
Decreto nº 34.544/92 à pág. 61 do vol. XXXIII; 
Decreto nº 37.410/93 à pág. 62 do vol. XXXVI; 
Decreto nº 42.907/98 à pág. 90 do vol. XLV; 
Decreto nº 45.040/00 à pág. 89 do vol. L; 
Decreto nº 47.297/02 à pág. 92 do vol. LIV; 
Decreto nº 47.836/03 à pág. 108 do vol. LV; 
Decreto nº 48.867/04 à pág. 73 do vol. LVIII; 
Decreto nº 48.897/04 à pág. 80 do vol. LVIII; 
Decreto nº 51.561/07 à pág. 191 do vol. LXIII; 
Decreto nº 51.766/07 à pág. 245 do vol. LXIII; 
Decreto nº 51.870/07 á pág. 255 do vol. LXIII; 
Decreto nº 52.178/07 à pág. 117 do vol. LXIV; 
Decreto nº 52.197/07 à pág. 124 do vol. LXIV; 
Decreto nº 52.833/07 à pág. 113 do vol. LXV; 
Decreto nº 53.326/08 á pág. 99 do vol. LXVI; 
Decreto nº 54.876/09 à pág. 94 do vol. LXVIII; 
Decreto nº 54.878/09 á pág. 96 do vol. LXVIII; 
Decreto nº 56.149/10 à pág. 73 do vol. LXX; 
Decreto nº 56.217/10 à pág. 78 do vol. LXX; 
Decreto nº 57.500/11 à pág. 222 do vol. LXXII; 
Decreto nº 58.007/12 à pág. 89 do vol. LXXIII; 
Decreto nº 58.372/12 à pág. 62 do vol. LXXIV; 
O inciso XIV-A do  art. 2º foi acrescentado pelo Decreto nº 61.175/15; 
O par. único do art. 2º foi acrescentado pelo Decreto nº 61.175/15; 
O inciso XI-A do art. 3º foi acrescentado pelo Decreto nº 61.175/15; 
O § 1º-A do art. 3º foi acrescentado pelo  Decreto nº 61.175/15; 
O par. único do art. 29 foi acrescentado pelo Decreto nº 61.133/15, posteriormente revogado pelo 
Decreto nº 61.447/15. 
Os incisos IV, V, VI e VII  do art. 60 foram acrescentado pelo Decreto nº 61.284/15. 

 
_____________________________________ 

 
 
 

DECRETO Nº 61.037, DE 1º DE JANEIRO DE 2015 
Dispõe sobre responsabilidades orçamentária e financeira da Secretaria de Governo em 
relação aos Gabinetes do Governador e do Vice-Governador e dá providências correlatas 

 
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de 

suas atribuições legais e considerando o disposto no artigo 122 do Decreto nº 61.036, de 
1º de janeiro de 2015, 

Decreta: 
 
Artigo 1º - As despesas dos Gabinetes do Governador e do Vice-Governador 

serão custeadas com recursos consignados no orçamento da Secretaria de Governo. 
 
Artigo 2º - Sem prejuízo da subordinação e da organização que lhes são 

próprias, a Casa Civil e a Casa Militar, ambas do Gabinete do Governador, vinculam-se, 
para os fins dos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária, à Secretaria de 
Governo. 

 
Artigo 3º - As Secretarias de Planejamento e Gestão e da Fazenda 

providenciarão, em seus respectivos âmbitos de atuação, os atos necessários ao 
cumprimento deste decreto. 

 
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário, em especial os artigos 1º e 2º do Decreto nº 
50.256, de 24 de novembro de 2005. 
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Palácio dos Bandeirantes, 1º de janeiro de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
 
______ 
NOTA: 
O Decreto nº 61.036/15 encontra-se à pág. 45 deste volume. 

 
______________________________________ 

 
 

() DECRETO Nº 61.038, DE 1º DE JANEIRO DE 2015 
Organiza a Casa Civil, do Gabinete do Governador, 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 Casa Civil, do Gabinete do Governador, fica organizada nos 

termos deste decreto. 
 
CAPÍTULO II 
Do Campo Funcional 
Artigo 2º - Constituem o campo funcional da Casa Civil, além de outras 

funções compatíveis com seu escopo: 
I – o assessoramento direto e imediato ao Governador do Estado no 

desempenho de suas atribuições, especialmente:  
a) no relacionamento e na articulação com os cidadãos e entidades do 

terceiro setor; 
b) na elaboração da agenda futura e na preparação e formulação de 

subsídios para os pronunciamentos; 
c) em matéria de honorificências; 
II - o assessoramento e a coordenação da política do Governo e do 

relacionamento com a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional e os partidos 
políticos, bem como a promoção da interlocução com os Municípios, os outros Estados da 
Federação e a Administração Federal; 

III - o assessoramento ao Governador no exercício das funções legislativas 
que lhe outorga a Constituição Estadual, bem como o acompanhamento da atividade 
legislativa estadual e da tramitação de todas as proposições; 

IV – na área de Comunicação do Governo, assessoramento, planejamento, 
coordenação, supervisão, orientação técnica, controle, execução e avaliação, em nível 
central; 

V – na área de assuntos metropolitanos: 
a) o apoio à elaboração e à implementação de programas, ações e projetos 

voltados ao cumprimento dos objetivos previstos no artigo 152 da Constituição Estadual, 
promovendo: 

1. a inclusão da territorialidade nos processos de elaboração de políticas 
públicas; 

2. a criação e a revitalização de instituições que conjuguem as demandas 
metropolitanas e os interesses dos municípios; 

                                                           
() Com as alterações introduzidas pelos Decretos nºs 61.185/15, 61.198/15 e 61.228/15.  
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3. o fortalecimento da capacidade de gestão e da governabilidade das 
regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas; 

b) o assessoramento ao Governo do Estado, inclusive quanto à formulação 
de políticas públicas e à proposição de diretrizes; 

c) a atuação de maneira harmônica com as demais Secretarias de Estado e 
outros órgãos e entidades da Administração Pública Estadual para a realização de 
objetivos comuns, auxiliando, também, na solução ou na prevenção de problemas; 

d) o estímulo e o apoio à realização de estudos e pesquisas para a contínua 
melhoria da qualidade de vida nas regiões metropolitanas e nas aglomerações urbanas; 

e) o fomento à capacitação e ao aperfeiçoamento de recursos humanos 
para as atividades afetas ao desenvolvimento metropolitano. 

 
CAPÍTULO III 
Da Estrutura 
SEÇÃO I 
Da Estrutura Básica 
Artigo 3º - A Casa Civil tem a seguinte estrutura básica: 
I – Gabinete do Secretário; 
II – Conselho Estadual de Honrarias e Mérito; 
III – Conselho Estadual das Cidades – ConCidades/SP; 
IV – Conselho Estadual para a Diminuição de Acidentes de Trânsito e 

Transporte – CEDATT; 
V - Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo; 
VI - Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada 

Santista; 
VII - Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas; 
VIII - Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte; 
IX – Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Sorocaba; 
X - Conselho de Desenvolvimento da Aglomeração Urbana de Jundiaí; 
XI - Conselho de Desenvolvimento da Aglomeração Urbana de Piracicaba; 
XII – Conselho Orientador do Programa de Educação nas Prisões; 
XIII - Conselho Consultivo do Programa de Educação nas Prisões; 
XIV – Comitê Executivo dos Planos de Despoluição dos Rios da Região 

Metropolitana de São Paulo – RMSP e de Requalificação Urbana e Social das Marginais do 
Sistema Tietê-Pinheiros; 

XV – Câmara Técnica Estadual de Implementação do Pacto Nacional pelo 
Enfrentamento à Violência contra a Mulher no Estado de São Paulo; 

XVI – Unidade de Apoio ao Assessoramento em Assuntos Internacionais; 
XVII - Cerimonial; 
XVIII - Audiências e Representações; 
 “XVIII-A- Grupo de Relacionamento com a Sociedade;” (NR) 
XIX - Subsecretaria de Relacionamento com Municípios;  
XX - Subsecretaria de Assuntos Parlamentares;  
XXI - Subsecretaria de Comunicação; 
XXII - Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos. 
§ 1º - A Subsecretaria de Comunicação, órgão central do Sistema de 

Comunicação do Governo do Estado de São Paulo - SICOM, é organizada pelo Decreto nº 
56.640, de 1º de janeiro de 2011, alterado pelo Decreto nº 57.477, de 31 de outubro de 
2011, observadas as disposições deste decreto. 

“§ 2º - As unidades previstas nos incisos XVI, XVIII e XVIII-A deste artigo 
integram a estrutura básica da Casa Civil com as seguintes características:”. (NR) 

1. a Unidade de Apoio ao Assessoramento em Assuntos Internacionais 
reporta-se ao Assessor Especial do Governador para Assuntos Internacionais; 



84 
 

2. a Audiências e Representações é coordenada pelo Secretário Particular 
do Governador. 

 “3. o Grupo de Relacionamento com a Sociedade é coordenado pelo 
Assessor Especial do Governador para esse fim designado.”; (NR) 

 § 3º - Os Conselhos previstos nos incisos V a XI deste artigo integram a 
estrutura básica da Casa Civil sem prejuízo da legislação própria de cada um. 

§ 4º - A Casa Civil tem, também, em sua alçada: 
1. as seguintes entidades vinculadas: 
a) Agência Metropolitana da Baixada Santista - AGEM; 
b) Agência Metropolitana de Campinas - AGEMCAMP; 
 “c) Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. - EMPLASA;” 

(NR) 
2. os seguintes fundos vinculados: 
a) Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento - FUMEFI; 
b) Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo; 
c) Fundo de Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista - FUNDO; 
3. o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Campinas - FUNDOCAMP, 

vinculado à Agência Metropolitana de Campinas - AGEMCAMP; 
4. o Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte - FUNDOVALE, vinculado à Empresa Paulista de Planejamento 
Metropolitano S.A. - EMPLASA. 

 
SEÇÃO II 
Do Detalhamento da Estrutura Básica 
Artigo 4º - Integram o Gabinete do Secretário: 
I – Chefia de Gabinete; 
II - Assessoria Técnica; 
III - Assessoria Técnico-Legislativa; 
IV – Escritório do Governo do Estado de São Paulo em Brasília – EGESP. 
§ 1º - A Chefia de Gabinete conta com Núcleo de Apoio Administrativo. 
§ 2º - A Assessoria Técnico-Legislativa é órgão complementar da 

Procuradoria Geral do Estado, integrado à Casa Civil. 
 
Artigo 5º - A Assessoria Técnico-Legislativa é integrada por: 
I - Procurador do Estado Assessor Chefe; 
II - Gabinete do Procurador do Estado Assessor Chefe; 
III - Corpo Técnico; 
IV - Núcleo de Apoio Administrativo. 
 
Artigo 6º - O Escritório do Governo do Estado de São Paulo em Brasília - 

EGESP conta com: 
I - Corpo Técnico; 
II - Centro de Apoio Logístico. 
 
Artigo 7º - A Unidade de Apoio ao Assessoramento em Assuntos 

Internacionais é integrada por: 
I - Gabinete; 
II - Corpo Técnico; 
III - Núcleo de Apoio Administrativo. 
 
Artigo 8º - O Cerimonial é integrado por: 
I - Chefia do Cerimonial; 
II - Grupo de Planejamento e Infraestrutura de Eventos; 
III - Grupo de Cerimônias Oficiais, Recepção e Assuntos Consulares;  
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IV - Núcleo de Apoio Administrativo. 
 
Artigo 9º - A Audiências e Representações é integrada por: 
I - Grupo de Apoio; 
II - Grupo de Planejamento de Eventos do Governador. 
 
Artigo 10 - A Subsecretaria de Relacionamento com Municípios é integrada 

por: 
I - Gabinete; 
II - Unidade de Relacionamento com Municípios, com: 
a) Escritórios Regionais - ERs, sendo: 
1. 1(um) para a Região Metropolitana de São Paulo; 
2. 1(um) para a Região Metropolitana da Baixada Santista; 
3. 1(um) para as Regiões Metropolitana e Administrativa de Campinas; 
4. 1(um) para a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte; 
5. 1(um) para as Regiões Metropolitana e Administrativa de Sorocaba; 
6. 1 (um) para cada uma das demais Regiões Administrativas do Estado; 
b) Núcleo de Apoio Administrativo; 
III - Unidade de Suporte às Demandas dos Municípios; 
IV –  Revogado pelo Decreto nº 61.198/15  
V - Núcleo de Apoio Administrativo. 
 
Artigo 11 - A Subsecretaria de Assuntos Parlamentares é integrada por: 
I - Gabinete; 
II - Corpo Técnico; 
III - Núcleo de Apoio Administrativo. 
 
Artigo 12 – A Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos é integrada por: 
I – Gabinete; 
II – Unidade de Articulação de Políticas Setoriais de Desenvolvimento 

Metropolitano; 
III – Coordenação de Apoio, Estudos e Pesquisas, com: 
a) Unidade de Apoio aos Conselhos de Desenvolvimento das Regiões 

Metropolitanas e das Aglomerações Urbanas; 
b) Unidade de Estudos e Pesquisas de Assuntos Metropolitanos; 
IV – Núcleo de Apoio Administrativo. 
 
SEÇÃO III 
Das Assistências Técnicas, dos Corpos Técnicos e das Células de Apoio 

Administrativo 
Artigo 13 – As unidades a seguir relacionadas contam, cada uma, com: 
I - Assistência Técnica: 
a) a Chefia de Gabinete; 
b) a Chefia do Cerimonial; 
II - Corpo Técnico: 
a) a Unidade de Relacionamento com Municípios, da Subsecretaria de 

Relacionamento com Municípios; 
b) da Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos: 
1. a Unidade de Articulação de Políticas Setoriais de Desenvolvimento 

Metropolitano; 
2. as Unidades da Coordenação de Apoio, Estudos e Pesquisas; 
III - Corpo Técnico e Célula de Apoio Administrativo: 
a) os Grupos do Cerimonial; 
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b) o Grupo de Planejamento de Eventos do Governador, da Audiências e 
Representações; 

c) da Subsecretaria de Relacionamento com Municípios: 
1. os Escritórios Regionais – ERs, da Unidade de Relacionamento com 

Municípios; 
2. a Unidade de Suporte às Demandas dos Municípios; 
3.  Revogado pelo Decreto nº 61.198/15  
 “d) o Grupo de Relacionamento com a Sociedade.”(NR) 
 
Artigo 14 - As Assistências Técnicas, os Corpos Técnicos e as Células de 

Apoio Administrativo não se caracterizam como unidades administrativas. 
 
CAPÍTULO IV 
Dos Níveis Hierárquicos 
Artigo 15 - As unidades a seguir relacionadas têm os seguintes níveis 

hierárquicos: 
I – de Coordenadoria: 
a) Unidade de Apoio ao Assessoramento em Assuntos Internacionais; 
b) Coordenação de Apoio, Estudos e Pesquisas; 
II - de Departamento Técnico: 
a) Escritório do Governo do Estado de São Paulo em Brasília – EGESP; 
b) os Grupos do Cerimonial; 
c) Grupo de Planejamento de Eventos do Governador, da Audiências e 

Representações; 
III - de Divisão Técnica: 
a) Centro de Apoio Logístico, do Escritório do Governo do Estado de São 

Paulo em Brasília – EGESP; 
b) Escritórios Regionais – Ers, da Unidade de Relacionamento com 

Municípios, da Subsecretaria de Relacionamento com Municípios; 
IV - de Serviço, os Núcleos. 
 
CAPÍTULO V 
Dos Órgãos do Sistema de Administração dos Transportes Internos 

Motorizados 
Artigo 16 - São órgãos detentores do Sistema de Administração dos 

Transportes Internos Motorizados: 
I – o Centro de Apoio Logístico, do Escritório do Governo do Estado de São 

Paulo em Brasília – EGESP; 
II- outras unidades designadas como depositárias de veículos oficiais. 
 
CAPÍTULO VI 
Das Atribuições 
SEÇÃO I 
Do Gabinete do Secretário 
SUBSEÇÃO I 
Da Chefia de Gabinete 
Artigo 17 - A Chefia de Gabinete tem as seguintes atribuições: 
I – em relação a assuntos de administração geral, articular-se com a Chefia 

de Gabinete da Secretaria de Governo;  
II – exercer outras atividades por determinação do Secretário-Chefe da 

Casa Civil ou com sua anuência. 
 
SUBSEÇÃO II 
Da Assessoria Técnica 
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Artigo 18 - À Assessoria Técnica cabe assessorar o Secretário-Chefe da Casa 
Civil e o Secretário Adjunto no desempenho de suas funções. 

 
SUBSEÇÃO III 
Da Assessoria Técnico-Legislativa 
Artigo 19 - A Assessoria Técnico-Legislativa tem, por meio de seu Corpo 

Técnico, além de outras compreendidas em sua área de atuação, as seguintes atribuições: 
I - assessorar o Governador no exercício das funções legislativas que a 

Constituição Estadual lhe outorga, bem como acompanhar a tramitação de todas as 
proposições legislativas; 

II - elaborar a Mensagem Governamental ao Poder Legislativo, nos termos 
do artigo 47, inciso X, da Constituição do Estado; 

III - assessorar na prestação de informações à Assembleia Legislativa, em 
função de indicações e requerimentos; 

IV - elaborar pareceres técnicos e jurídicos; 
V - examinar anteprojetos de leis originários das Secretarias de Estado e de 

outros órgãos e entidades da Administração; 
VI - elaborar anteprojetos de leis determinados pelo Governador e pelo 

Secretário-Chefe da Casa Civil; 
VII - redigir mensagens à Assembleia Legislativa; 
VIII - fundamentar os vetos do Governador a projetos de leis; 
IX - acompanhar os trabalhos legislativos, bem como estudar projetos de 

leis em andamento; 
X - adotar as providências necessárias à manutenção, na parte da 

Constituição e de leis, do Sistema de Legislação Estadual implantado na Internet. 
 
Artigo 20 - O Gabinete do Procurador do Estado Assessor Chefe da 

Assessoria Técnico-Legislativa contará com, pelo menos, 2 (dois) Procuradores do Estado, 
integrantes do Corpo Técnico e por ele designados, com as seguintes atribuições: 

I - assistir o Procurador do Estado Assessor Chefe no desempenho de suas 
atribuições; 

II - examinar e preparar o expediente a ser encaminhado à chefia; 
III - desempenhar outras atividades de assessoria que lhes forem 

cometidas. 
 
SUBSEÇÃO IV 
Do Escritório do Governo do Estado de São Paulo em Brasília – EGESP 
Artigo 21 - O Escritório do Governo do Estado de São Paulo em Brasília - 

EGESP tem, por meio de seu Corpo Técnico, as seguintes atribuições: 
I - acompanhar, junto aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 

Federais, a órgãos e entidades de fomento e desenvolvimento, bem como a agências 
internacionais com base em Brasília, medidas, projetos, programas e outras matérias de 
interesse do Estado de São Paulo; 

II - transmitir a membros dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 
Federais o posicionamento do Governo do Estado de São Paulo em relação a matérias que 
lhe forem solicitadas ou encaminhadas; 

III - providenciar para que o Governador do Estado seja contínua e 
sistematicamente informado sobre assuntos de seu interesse no âmbito federal; 

IV - apoiar o Governador do Estado, e autoridades por ele indicadas, em 
suas viagens, de serviço, a Brasília; 

V - promover o desenvolvimento de atividades voltadas à captação de 
recursos, em integração com os órgãos competentes. 

 
Artigo 22 - O Centro de Apoio Logístico tem as seguintes atribuições: 
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I - as previstas no artigo 39 deste decreto e no parágrafo único do artigo 22 
do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008; 

II - verificar, periodicamente, o estado dos bens patrimoniais, promovendo 
medidas administrativas necessárias à sua defesa; 

III - manter a vigilância do edifício e de suas instalações; 
IV - providenciar a execução dos serviços de copa e zeladoria das 

dependências ocupadas pelo Escritório do Governo do Estado de São Paulo em Brasília - 
EGESP; 

V - receber e distribuir a correspondência de servidores, bem como 
periódicos; 

VI - em relação ao Sistema de Administração dos Transportes Internos 
Motorizados, as previstas no artigo 9º do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977. 

 
Artigo 23 - O Escritório do Governo do Estado de São Paulo em Brasília - 

EGESP poderá, ainda, através do Corpo Técnico ou do Centro de Apoio Logístico, conforme 
for o caso, desempenhar, por determinação do Secretário-Chefe da Casa Civil ou com sua 
anuência, outras atividades de interesse do Estado de São Paulo em Brasília, pertinentes à 
sua área de atuação. 

 
SEÇÃO II 
Da Unidade de Apoio ao Assessoramento em Assuntos Internacionais 
Artigo 24 - A Unidade de Apoio ao Assessoramento em Assuntos 

Internacionais tem a função de apoiar, por meio de seu Corpo Técnico, o Assessor Especial 
do Governador para Assuntos Internacionais, nas seguintes atribuições, além de outras 
compreendidas em sua área de atuação: 

I - analisar a evolução política internacional e eventos mais significativos e 
a evolução econômica de países e grupos regionais relevantes; 

II - obter informações junto ao Ministério das Relações Exteriores sobre 
relações bilaterais e negociações multilaterais em curso; 

III - preparar subsídios para palestras e apresentações internacionais a 
serem proferidas pelo Governador do Estado e pelo Vice-Governador; 

IV - contribuir na preparação de programas de visitas de autoridades e 
delegações estrangeiras ao Estado de São Paulo; 

V - assessorar o Governador do Estado e o Vice-Governador na recepção de 
delegações estrangeiras; 

VI - promover a interlocução entre os órgãos do Governo do Estado de São 
Paulo e os seus homólogos estrangeiros por intermédio da Embaixada do Brasil no 
respectivo país; 

VII - organizar programas de visitas do Governador do Estado e do Vice-
Governador ao exterior; 

VIII - sugerir, em coordenação com as respectivas áreas substantivas, 
programas de atividades internacionais do Estado de São Paulo, inclusive para atração de 
investimentos e promoção das exportações; 

IX - contribuir na organização das atividades internacionais do Estado de 
São Paulo no exterior em coordenação com as respectivas áreas substantivas; 

X - colaborar na organização de seminários internacionais em São Paulo 
que tenham a participação do Governo Estadual; 

XI - iniciar interlocução com organismos multilaterais para negociar 
programas de cooperação em função dos interesses definidos pela respectiva área 
substantiva; 

XII - receber diplomatas e delegações estrangeiras. 
 
Artigo 25 - O Gabinete do responsável pela Unidade de Apoio ao 

Assessoramento em Assuntos Internacionais tem as seguintes atribuições: 
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I - assistir o responsável pela Unidade no desempenho de suas funções; 
II - exercer outras atividades que lhe forem cometidas com vista ao 

adequado funcionamento da Unidade. 
 
SEÇÃO III 
Do Cerimonial 
Artigo 26 - O Cerimonial, órgão incumbido de organizar e executar serviços 

protocolares e de cerimonial a cargo do Governo do Estado, tem, além de outras 
compreendidas em sua área de atuação, as seguintes atribuições: 

I - por meio do Grupo de Planejamento e Infraestrutura de Eventos e seu 
Corpo Técnico: 

a) estabelecer normas para o Cerimonial, em harmonia com as normas do 
Cerimonial Público Federal; 

b) organizar solenidades, recepções oficiais e cerimonial de visitas, ao 
Estado, de personalidades civis, militares, religiosas, nacionais e estrangeiras; 

c) providenciar, junto aos órgãos competentes, medidas necessárias a 
hospedagem e meios de transporte para personalidades em visitas oficiais; 

d) orientar os órgãos competentes no preparo das recepções e solenidades; 
II - por meio do Grupo de Cerimônias Oficiais, Recepção e Assuntos 

Consulares e seu Corpo Técnico: 
a) preparar a correspondência do Governador com diplomatas e cônsules 

estrangeiros; 
b) providenciar contingentes necessários às honras oficiais previstas no 

Cerimonial; 
c) promover comunicação às autoridades competentes sobre providências 

relativas às recepções, comemorações nacionais e estaduais de gala e luto; 
d) tomar as demais providências necessárias ao cumprimento dos 

programas de visitas oficiais ao Estado e à realização das solenidades e recepções oficiais; 
e) promover publicação e comunicações devidas às autoridades 

competentes referentes ao "exequatur" concedido aos Chefes de Representações 
Consulares estrangeiras; 

f) fornecer documentos de identidade especial ao Corpo Consular; 
g) prestar assistência ao Corpo Consular no desempenho de suas funções. 
Parágrafo único - O Cerimonial tem, ainda, por meio de seus Grupos e 

respectivos Corpos Técnicos, a atribuição de providenciar a recepção de personalidades 
em visita ao Estado. 

 
SEÇÃO IV 
Da Audiências e Representações 
Artigo 27 - A Audiências e Representações tem, além de outras 

compreendidas em sua área de atuação, as seguintes atribuições: 
I - programar audiências com o Governador do Estado; 
II - providenciar representações oficiais e sociais do Governador do Estado; 
III - acompanhar as atividades de planejamento de eventos do Governador, 

promovendo a adoção das providências que se fizerem necessárias ao pleno exercício das 
atribuições pertinentes. 

 
Artigo 28 - O Grupo de Apoio tem as seguintes atribuições: 
I - assistir o Secretário Particular do Governador no desempenho de suas 

funções relativas a audiências e representações;  
II - opinar nos assuntos que lhe forem encaminhados; 
III - desenvolver trabalhos que se caracterizem como apoio à execução, ao 

controle e à avaliação das atividades de audiências e representações. 
 



90 
 

Artigo 29 - O Grupo de Planejamento de Eventos do Governador tem, por 
meio de seu Corpo Técnico, as seguintes atribuições: 

I - colaborar: 
a) na proposição de eventos de interesse do Governador; 
b) na tomada de decisões sobre a agenda do Governador; 
II - assistir o Governador do Estado quando de suas visitas à Região 

Metropolitana de São Paulo e de viagens ao interior e litoral do Estado; 
III - planejar, coordenar e acompanhar a implementação da infraestrutura e 

da logística necessárias aos eventos do Governador do Estado; 
IV - organizar e disponibilizar ao Governador do Estado e sua comitiva as 

informações necessárias quanto aos resultados da ação governamental na região ou no 
município em que se realizará o evento. 

 
 “SEÇÃO IV-A 
Do Grupo de Relacionamento com a Sociedade 
Artigo 29-A – O Grupo de Relacionamento com a Sociedade tem, por meio 

de seu Corpo Técnico, além de outras compreendidas em sua área de atuação, as seguintes 
atribuições: 

I - receber, tratar e responder as demandas de cidadãos e entidades do 
terceiro setor, dirigidas ao Governador do Estado, que se apresentem sob a forma de 
cartas, e-mails, telefonemas ou pessoalmente; 

II - encaminhar, quando for o caso, demandas, por informação, dos 
cidadãos e do terceiro setor, aos demais órgãos e entidades estaduais, acompanhar sua 
tramitação e informar sobre o andamento dos assuntos nelas tratados; 

III - organizar e manter registro de assuntos em que são interessadas as 
Secretarias de Estado e as entidades a elas vinculadas.” (NR) 

 
SEÇÃO V 
Da Subsecretaria de Relacionamento com Municípios 
Artigo 30 - À Subsecretaria de Relacionamento com Municípios cabe 

promover a interlocução com os Municípios.  
 
Artigo 31 - A Unidade de Relacionamento com Municípios tem, além de 

outras compreendidas em sua área de atuação, as seguintes atribuições: 
I – por meio de seu Corpo Técnico: 
a) prestar assistência ao Gabinete do Secretário e ao Governador do Estado 

no atendimento aos prefeitos e às lideranças municipais; 
b) acompanhar e providenciar os pedidos de intervenção estadual nos 

municípios; 
II – por meio dos Escritórios Regionais - ERs e respectivos Corpos Técnicos: 
a) acompanhar a formalização de convênios com municípios e entidades 

não governamentais; 
b) viabilizar procedimentos para operacionalização, desenvolvimento e 

acompanhamento de convênios; 
c) realizar estudos estatísticos referentes aos convênios sob 

responsabilidade da Casa Civil; 
d) coordenar a elaboração de relatórios técnicos de visitas às obras 

relativas a convênios celebrados ou a serem formalizados. 
 
Artigo 32 - A Unidade de Suporte às Demandas dos Municípios tem, por 

meio de seu Corpo Técnico, além de outras compreendidas em sua área de atuação, as 
seguintes atribuições: 

I - acompanhar, analisar, avaliar, registrar e encaminhar as demandas dos 
municípios, orientando as ações da Casa Civil e dos demais órgãos e entidades estaduais; 
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II - analisar, propor e implementar medidas para propiciar maior fluidez na 
tramitação de solicitações dos municípios e de Secretarias de Estado junto aos órgãos e 
entidades estaduais; 

III - transmitir e acompanhar a viabilização de determinações 
governamentais no tocante a subvenções/auxílios concedidos aos municípios; 

IV - produzir relatórios e informes de acompanhamento para o Secretário-
Chefe da Casa Civil e o Governador. 

 
Artigo 33 - Revogado pelo Decreto nº 61.198/15 
  
SEÇÃO VI 
Da Subsecretaria de Assuntos Parlamentares 
Artigo 34 - A Subsecretaria de Assuntos Parlamentares tem, além de outras 

compreendidas na sua área de atuação, as seguintes atribuições: 
I - coordenar, planejar, analisar e acompanhar os assuntos políticos 

relativos à ação governamental, compreendendo o assessoramento no relacionamento 
com a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional e os partidos políticos; 

II - por meio de seu Corpo Técnico: 
a) assistir o Secretário-Chefe da Casa Civil em seus relacionamentos com 

membros dos Poderes Legislativos Estadual, Municipais e Federal; 
b) fazer o acompanhamento político da atividade legislativa estadual, bem 

como da tramitação de todas as proposições; 
c) atender e assistir a Deputados Federais e Estaduais no encaminhamento 

e na solução de seus interesses junto aos órgãos do Governo Estadual. 
 
SEÇÃO VII 
Da Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos 
Artigo 35 - A Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos tem, além de 

outras compreendidas em sua área de atuação, as seguintes atribuições: 
I - auxiliar o Secretário-Chefe da Casa Civil no desempenho de suas funções; 
II - indicar as medidas necessárias para assegurar a efetividade das ações 

propostas; 
III - providenciar a produção, análise e difusão de informações; 
IV - exercer as funções de Secretaria Executiva dos Conselhos de 

Desenvolvimento das Aglomerações Urbanas de Jundiaí e de Piracicaba. 
 
Artigo 36 - A Unidade de Articulação de Políticas Setoriais de 

Desenvolvimento Metropolitano tem, além de outras compreendidas em sua área de 
atuação, por meio de seu Corpo Técnico, a atribuição de manifestar-se quanto a propostas 
e projetos de impacto metropolitano apresentados pelos Conselhos, consultando os órgãos 
setoriais afetos, quando necessário. 

 
Artigo 37 - A Coordenação de Apoio, Estudos e Pesquisas tem, além de 

outras compreendidas em sua área de atuação, as seguintes atribuições: 
I - por meio da Unidade de Apoio aos Conselhos de Desenvolvimento das 

Regiões Metropolitanas e das Aglomerações Urbanas e seu Corpo Técnico: 
a) coordenar o relacionamento com as administrações municipais das 

regiões metropolitanas e aglomerações urbanas e a sociedade civil organizada, 
objetivando articular e integrar propostas e soluções para as demandas apresentadas; 

b) contribuir para o efetivo funcionamento dos Conselhos; 
II - por meio da Unidade de Estudos e Pesquisas de Assuntos 

Metropolitanos e seu Corpo Técnico: 
a) contribuir para: 
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1. a atuação integrada direcionada às regiões metropolitanas e às 
aglomerações urbanas; 

2. a capacitação e o aperfeiçoamento de recursos humanos afetos ao 
desenvolvimento metropolitano; 

b) promover a realização de estudos e pesquisas de interesse para o 
desenvolvimento das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas. 

 
SEÇÃO VIII 
Dos Gabinetes dos Responsáveis pelas Subsecretarias, das Assistências 

Técnicas e dos Corpos Técnicos 
Artigo 38 - Os Gabinetes dos responsáveis pelas Subsecretarias, as 

Assistências Técnicas e os Corpos Técnicos têm, em suas respectivas áreas de atuação, as 
seguintes atribuições comuns: 

I - assistir o dirigente da unidade no desempenho de suas atribuições; 
II - elaborar, acompanhar e avaliar programas e projetos referentes à área 

de atuação da unidade; 
III - elaborar e implantar sistema de acompanhamento e controle das 

atividades desenvolvidas; 
IV - produzir informações gerenciais para subsidiar as decisões do 

dirigente da unidade; 
V - promover a integração entre as atividades e os projetos; 
VI - propor a elaboração de projetos, normas e manuais de procedimentos, 

orientando o desenvolvimento desses trabalhos, quando for o caso, com vista à sua 
coerência e padronização; 

VII - realizar estudos, elaborar relatórios e emitir pareceres sobre assuntos 
relativos à sua área de atuação; 

VIII - controlar e acompanhar atividades decorrentes de convênios, 
contratos, acordos e ajustes. 

Parágrafo único – O disposto neste artigo aplica-se, também, ao Gabinete e 
aos Corpos Técnicos da Subsecretaria de Comunicação. 

 
SEÇÃO IX 
Dos Núcleos de Apoio Administrativo e das Células de Apoio 

Administrativo 
Artigo 39 - Os Núcleos de Apoio Administrativo e as Células de Apoio 

Administrativo têm, em suas respectivas áreas de atuação, as seguintes atribuições: 
I - receber, registrar, distribuir e expedir papéis e processos; 
II – realizar os trabalhos de preparo de expediente; 
III - manter registros sobre frequência e férias dos servidores; 
IV - prever, requisitar, guardar e distribuir o material de consumo; 
V – proceder ao registro do material permanente e comunicar à unidade 

competente a sua movimentação; 
VI - desenvolver outras atividades características de apoio administrativo. 
Parágrafo único – O disposto neste artigo aplica-se, também, aos Núcleos de 

Apoio Administrativo da Subsecretaria de Comunicação. 
 
CAPÍTULO VII 
Das Competências 
SEÇÃO I 
Do Secretário-Chefe da Casa Civil 
Artigo 40 - O Secretário-Chefe da Casa Civil, 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 a política e as diretrizes a serem adotadas pela Casa Civil; 
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b) exercer a coordenação superior das funções previstas no campo 
funcional da Casa Civil;  

c) manifestar-se sobre assuntos que devam ser submetidos ao Governador; 
d) submeter à apreciação do Governador: 
1. projetos de leis elaborados pela Casa Civil ou por outros órgãos ou 

entidades; 
2. outras matérias, compreendidas na área de atuação da Casa Civil, que 

dependam de prévia autorização governamental;  
e) referendar as leis; 
f) assessorar o Governador na criação, oficialização e outorga de 

honorificências; 
g) indicar ao Governador os membros do Conselho Estadual de Honrarias e 

Mérito; 
h) comunicar às autoridades competentes a concessão pelo Ministério das 

Relações Exteriores, de reconhecimento provisório e "exequatur" aos cônsules gerais; 
i) designar: 
1. os responsáveis pelas Subsecretarias, o dirigente da Assessoria Técnica e 

o Procurador do Estado Assessor Chefe da Assessoria Técnico-Legislativa; 
2. os dirigentes das Unidades de Relacionamento com Municípios, de 

Suporte às Demandas dos Municípios, de Articulação de Políticas Setoriais de 
Desenvolvimento Metropolitano, de Apoio aos Conselhos de Desenvolvimento das Regiões 
Metropolitanas e das Aglomerações Urbanas e de Estudos e Pesquisas de Assuntos 
Metropolitanos; 

3. os responsáveis por outras unidades da Casa Civil que não tenham 
cargos ou funções de serviço público correspondentes; 

j) comparecer perante a Assembleia Legislativa do Estado ou suas 
comissões especiais para prestar esclarecimentos, espontaneamente ou quando 
regularmente convocado; 

k) providenciar, observada a legislação em vigor, a instrução dos 
expedientes relativos a requerimentos e indicações sobre matéria pertinente à Secretaria 
dirigidos ao Governador pela Assembleia Legislativa do Estado;  

l) encaminhar informações à Assembleia Legislativa do Estado, em função 
de indicações e requerimentos; 

II - em relação às atividades gerais da Casa Civil: 
a) administrar e responder pela execução dos programas, projetos e ações 

da Casa Civil, de acordo com a política e as diretrizes fixadas pelo Governador; 
b) cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos e as decisões das 

autoridades superiores; 
c) expedir: 
1. atos para a boa execução dos preceitos da Constituição do Estado, das 

leis e dos regulamentos, no âmbito da Casa Civil; 
2. as determinações necessárias à manutenção da regularidade dos 

serviços; 
d) decidir sobre: 
1. as proposições encaminhadas pelos dirigentes das unidades 

subordinadas e das entidades vinculadas à Secretaria; 
2. os pedidos formulados em grau de recurso; 
e) avocar ou delegar atribuições e competências, por ato expresso, 

observada a legislação pertinente; 
f) praticar todo e qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições ou 

competências das unidades, das autoridades ou dos servidores subordinados; 
g) criar comissões não permanentes e grupos de trabalho; 
h) estimular o desenvolvimento profissional dos servidores da Casa Civil; 
i) autorizar: 
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1. entrevistas de servidores da Casa Civil à imprensa em geral, sobre 
assuntos que lhe sejam pertinentes; 

2. a divulgação de assuntos da Casa Civil, quando não tornados públicos em 
congressos, palestras, debates ou painéis; 

j) aprovar os planos, programas e projetos das entidades vinculadas à Casa 
Civil, face às políticas básicas traçadas pelo Estado no setor; 

k) apresentar relatório anual das atividades desenvolvidas pela Casa Civil; 
III - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas nos 

artigos 23, incisos VI, alínea “a”, VII, XI a XIV, XVI, alínea “a”, XVII,XIX a XXIII e XXVII, e 39 
do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008; 

“III- A – 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;” 
(NR) 

IV - 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 Decretos nº 33.701, de 22 de agosto de 1991;  
2. no artigo 3º do Decreto nº 47.297, de 6 de novembro de 2002; 
b) autorizar a locação de imóveis;  
c) decidir sobre a utilização de próprios do Estado. 
 
Artigo 41 – O Secretário-Chefe da Casa Civil, tem, em nível central, além de 

outras que lhe forem conferidas por lei ou decreto, as seguintes competências: 
I – baixar normas complementares que disciplinem o funcionamento do 

Sistema de Comunicação do Governo do Estado de São Paulo - SICOM; 
II - aprovar relação de convenentes, com indicação de objeto e valor, 

mediante despacho a ser publicado no Diário Oficial do Estado, de convênios cuja 
celebração tenha sido autorizada por decretos com modelos padronizados constantes de 
seus anexos e que exijam ou não prévia aprovação governamental. 

 
SEÇÃO II 
Do Secretário Adjunto 
Artigo 42 - O Secretário Adjunto, além de outras que lhe forem conferidas 

por lei ou decreto, tem, em sua área de atuação, as seguintes competências: 
I - responder pelo expediente da Casa Civil nos impedimentos legais e 

temporários, bem como ocasionais, de seu Titular; 
II - representar o Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil, quando for o 

caso, junto a autoridades e órgãos; 
III - exercer a coordenação do relacionamento entre o Secretário e os 

dirigentes dos órgãos da Casa Civil e das entidades a ela vinculadas, acompanhando o 
desenvolvimento dos programas, projetos e atividades; 

IV - assessorar o Secretário-Chefe da Casa Civil no desempenho de suas 
funções; 

V - coordenar, supervisionar e orientar as atividades das áreas da Casa Civil 
que lhe forem cometidas pelo Secretário. 

 
SEÇÃO III 
Do Chefe de Gabinete 
Artigo 43 - O Chefe de Gabinete, além de outras que lhe forem conferidas 

por lei ou decreto, tem, em sua área de atuação, as seguintes competências: 
I - em relação às atividades gerais: 
a) assessorar o Secretário-Chefe da Casa Civil no desempenho de suas 

funções; 
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b) propor ao Secretário-Chefe da Casa Civil o programa de trabalho e as 
alterações que se fizerem necessárias; 

c) acompanhar os assuntos de administração geral pertinentes à Casa Civil; 
d) decidir sobre pedidos de certidões e vista de processos; 
e) criar comissões não permanentes e grupos de trabalho; 
II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas nos 

artigos 29,30,31 e 33 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 a transferência de bens móveis entre as unidades da estrutura 

básica da Casa Civil; 
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, responder pelo 

expediente da Casa Civil nos impedimentos simultâneos, legais e temporários, bem como 
ocasionais, do Secretário-Chefe da Casa Civil e do Secretário Adjunto. 

 
SEÇÃO IV 
Dos Responsáveis pelas Subsecretarias e do Procurador do Estado Assessor 

Chefe da Assessoria Técnico-Legislativa e do Chefe do Cerimonial 
Artigo 44 – Os Responsáveis pelas Subsecretarias e o Procurador do Estado 

Assessor Chefe da Assessoria Técnico-Legislativa, além de outras que lhes forem 
conferidas por lei ou decreto, têm, em suas respectivas áreas de atuação, as seguintes 
competências: 

I - as previstas nos incisos I, alíneas "a", "b" , "d" e "e", e IV do artigo 43 
deste decreto; 

II - coordenar, orientar e acompanhar as atividades das unidades 
subordinadas; 

III - baixar normas de funcionamento das unidades subordinadas; 
IV - autorizar estágios em unidades subordinadas; 
V - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas nos 

artigos 29 e 31 do Decreto nº 52.833, de 24 de março 2008. 
 
Artigo 45 – Os Responsáveis pelas Subsecretarias de Relacionamento com 

Municípios e de Assuntos Metropolitanos têm, ainda, em suas respectivas áreas de 
atuação, as seguintes competências: 

I – em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas no 
artigo 33 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008; 

II - 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, exceto quanto a 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 convites e editais de tomada de preços e de concorrência. 
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Artigo 46 - O disposto no artigo 45 deste decreto aplica-se, também, ao 
Responsável pela Subsecretaria de Comunicação, cabendo-lhe exercer as competências de 
que trata o inciso II, alínea "a", item 1, quanto a qualquer modalidade de licitação. 

 
Artigo 47 - O Chefe do Cerimonial, além de outras que lhe forem conferidas 

por lei ou decreto, tem, em sua área de atuação, as competências previstas: 
I - no inciso I, alíneas "a", "b", "d" e "e", do artigo 43 deste decreto; 
II - nos incisos II a IV do artigo 44 deste decreto. 
 
SEÇÃO V 
Dos Coordenadores 
Artigo 48 - O Coordenador da Coordenação de Apoio, Estudos e Pesquisas, 

além de outras que lhe forem conferidas por lei ou decreto, tem, em sua área de atuação, 
as seguintes competências: 

I - em relação às atividades gerais: 
a) assistir o Responsável pela Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos no 

desempenho de suas funções; 
b) coordenar, orientar e acompanhar as atividades das unidades 

subordinadas; 
c) baixar normas de funcionamento das unidades subordinadas; 
II – em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas no 

artigo 31 do Decreto nº 52.833, de 24 de março 2008. 
 
Artigo 49 – Os Coordenadores das Unidades de Marketing e de Imprensa, 

da Subsecretaria de Comunicação, além do disposto no artigo 14, incisos I, alínea "b", e II, 
do Decreto nº 56.640, de 1º de janeiro de 2011, e de outras que lhes forem conferidas por 
lei ou decreto, têm, em suas respectivas áreas de atuação, as competências previstas no 
inciso I, alíneas "b" e "c", do artigo 48 deste decreto. 

 
SEÇÃO VI 
Do Diretor do Escritório do Governo do Estado de São Paulo em Brasília, 

dos Diretores dos Grupos do Cerimonial e do Diretor do Grupo de Planejamento de 
Eventos do Governador 

Artigo 50 - O Diretor do Escritório do Governo do Estado de São Paulo em 
Brasília, os Diretores dos Grupos do Cerimonial e o Diretor do Grupo de Planejamento de 
Eventos do Governador, em suas respectivas áreas de atuação, além de outras que lhes 
forem conferidas por lei ou decreto, têm as seguintes competências: 

I - em relação às atividades gerais, as previstas no inciso I, alíneas “b” e “c”, 
do artigo 48 deste decreto; 

II – em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas no 
artigo 31 do Decreto nº 52.833, de 24 de março 2008. 

 
SEÇÃO VII 
Dos Diretores dos Centros e dos Diretores dos Núcleos 
Artigo 51 - Aos Diretores dos Centros 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 unidades e dos servidores 
subordinados. 

 
Artigo 52 - Aos Diretores dos Centros, em suas respectivas áreas de 

atuação, 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.  

 
SEÇÃO VIII 
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Dos Dirigentes das Unidades e dos Órgãos dos Sistemas de Administração 
Geral 

SUBSEÇÃO I 
Dos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária 
Artigo 53 - O Secretário-Chefe da Casa Civil, na qualidade de dirigente de 

unidade orçamentária, tem as competências previstas no artigo 13 do Decreto-Lei nº 233, 
de 28 de abril de 1970. 

 
Artigo 54 - O Chefe de Gabinete, os Responsáveis pelas Subsecretarias de 

Relacionamento com Municípios, de Comunicação e de Assuntos Metropolitanos, na 
qualidade de dirigentes de unidades de despesa, têm as seguintes competências: 

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 de despesa. 
 
SUBSEÇÃO II 
Do Sistema de Administração dos Transportes  
Internos Motorizados 
Artigo 55 - Os dirigentes dos órgãos a que se refere o artigo 16 deste 

decreto têm as competências previstas no artigo 20 do Decreto nº 9.543, de 1º de março 
de 1977. 

 
SEÇÃO IX 
Das Competências Comuns 
Artigo 56 – São competências comuns ao Chefe de Gabinete e aos demais 

dirigentes de unidades até o nível hierárquico de Departamento Técnico, em suas 
respectivas áreas de atuação: 

I – em relação às atividades gerais, decidir sobre recursos interpostos 
contra despacho de autoridade imediatamente subordinada, desde que não esteja 
esgotada a instância administrativa; 

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. 

Parágrafo único – As disposições deste artigo aplicam-se, também, no 
âmbito da Subsecretaria de Comunicação, ao Responsável pela Subsecretaria. 

 
Artigo 57 - São competências comuns ao Chefe de Gabinete e aos demais 

dirigentes de unidades até o nível hierárquico de Serviço, em suas respectivas áreas de 
atuação: 

I - em relação às atividades gerais: 
a) cumprir e fazer cumprir as leis, os decretos, os regulamentos, 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 
respectivas alterações que se fizerem necessárias; 

c) submeter à autoridade superior assuntos de interesse das unidades; 
d) prestar orientação e transmitir a seus subordinados as diretrizes a 

serem adotadas no desenvolvimento dos trabalhos; 
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e) dirimir ou providenciar a solução de dúvidas ou divergências que 
surgirem em matéria de serviço; 

f) dar ciência imediata ao superior hierárquico das irregularidades 
administrativas de maior gravidade, mencionando as providências adotadas e propondo 
as que não lhes são afetas; 

g) manter seus superiores imediatos permanentemente informados 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 subordinados e 
responder pelos resultados alcançados, bem como pela adequação dos custos dos 
trabalhos executados; 

i) estimular o desenvolvimento profissional dos servidores subordinados; 
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 subordinadas; 
k) zelar: 
1. pela regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações 

ou representando à autoridade superior, conforme o caso; 
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, conclusivamente, a respeito da 
matéria; 

m) indicar seus substitutos, obedecidos os requisitos de qualificação 
inerentes ao cargo, função-atividade ou função de serviço público; 

n) encaminhar papéis à unidade competente para autuar e protocolar; 
o) praticar todo e qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições ou 

competências das unidades, das autoridades ou dos servidores subordinados; 
p) avocar, de modo geral ou em casos especiais, as atribuições ou 

competências das unidades, das autoridades ou dos servidores subordinados; 
q) apresentar relatórios sobre os serviços executados pelas unidades 

subordinadas; 
r) fiscalizar e avaliar os serviços executados por terceiros; 
s) visar extratos para publicação no Diário Oficial do Estado; 
II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas no 

artigo 38 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008; 
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. 
Parágrafo único – As disposições deste artigo aplicam-se, também, no 

âmbito da Subsecretaria de Comunicação, ao Responsável pela Subsecretaria, aos 
Coordenadores das Unidades de Marketing e de Imprensa, ao Diretor do Centro de 
Suporte e aos Diretores dos Núcleos de Apoio Administrativo. 

 
Artigo 58 - As competências previstas neste capítulo, quando coincidentes, 

serão exercidas de preferência pelas autoridades de menor nível hierárquico. 
 
CAPÍTULO VIII 
Dos Órgãos Colegiados 
SEÇÃO I 
Do Conselho Estadual de Honrarias e Mérito 
Artigo 59 - O Conselho Estadual de Honrarias e Mérito tem as seguintes 

atribuições: 
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I - assessorar o Governo do Estado na criação e oficialização de 
condecorações, medalhas e outras honorificências; 

II - propor e opinar sobre a extinção de condecorações e medalhas e a 
cessação de atos de oficialização; 

III - manifestar-se a propósito das características das honrarias e 
respectivos diplomas, condições para sua concessão e regulamentos; 

IV - registrar os regulamentos das condecorações e medalhas estaduais 
oficializadas, bem como fiscalizar seu cumprimento; 

V - opinar e propor alterações na legislação relativa a honrarias estaduais; 
VI - organizar e manter cadastro das condecorações nacionais e 

estrangeiras, bem como o armorial dos órgãos da Administração Direta, Indireta e 
Fundacional do Estado e dos municípios paulistas; 

VII - manter a guarda dos cunhos das condecorações e medalhas extintas; 
VIII - executar outras atribuições que lhe sejam conferidas por legislação 

específica, relativa a condecorações, medalhas e outras honorificências; 
IX - expedir seu Regimento Interno. 
 
Artigo 60 - O Conselho Estadual de Honrarias e Mérito é integrado por 7 

(sete) membros, inclusive seu Presidente, com mandato de 4 (quatro) anos, designados 
pelo Governador do Estado por indicação do Secretário-Chefe da Casa Civil. 

 
Artigo 61 - Ao Presidente do Conselho Estadual de Honrarias e Mérito 

compete: 
I - dirigir os trabalhos do Conselho; 
II - convocar e presidir as reuniões do Conselho; 
III - representar o Conselho junto a autoridades e órgãos; 
IV - dirigir-se a autoridades e órgãos para obter os elementos necessários 

ao cumprimento das atribuições do Conselho; 
V – designar seu substituto, dentre os membros do Conselho. 
 
SEÇÃO II 
Do Conselho Estadual das Cidades – ConCidades/SP 
Artigo 62 - O Conselho Estadual das Cidades – ConCidades/SP é regido pelo 

Decreto nº 59.549, de 26 de setembro de 2013. 
 
SEÇÃO III 
Do Conselho Estadual para a Diminuição de Acidentes de Trânsito e 

Transporte - CEDATT 
Artigo 63 – O Conselho Estadual para a Diminuição de Acidentes de 

Trânsito e Transporte – CEDATT é regido pelo Decreto nº 48.981, de 24 de setembro de 
2004, alterado pelos Decretos nº 57.894, de 21 de março de 2012, nº 58.223, de 16 de 
julho de 2012, e nº 59.240, de 28 de maio de 2013. 

 
SEÇÃO IV 
Do Conselho Orientador e do Conselho Consultivo do Programa de 

Educação nas Prisões 
Artigo 64 – Os órgãos colegiados a seguir indicados são regidos pelo 

Decreto nº 57.238, de 17 de agosto de 2011: 
I – Conselho Orientador do Programa de Educação nas Prisões; 
II – Conselho Consultivo do Programa de Educação nas Prisões. 
 
SEÇÃO V 
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Do Comitê Executivo dos Planos de Despoluição dos Rios da Região 
Metropolitana de São Paulo – RMSP e de Requalificação Urbana e Social das Marginais do 
Sistema Tietê-Pinheiros 

Artigo 65 – O Comitê Executivo dos Planos de Despoluição dos Rios da 
Região Metropolitana de São Paulo – RMSP e de Requalificação Urbana e Social das 
Marginais do Sistema Tietê-Pinheiros é regido pelo Decreto nº 59.093, de 15 de abril de 
2013. 

 
SEÇÃO VI 
Da Câmara Técnica Estadual de Implementação do Pacto Nacional pelo 

Enfrentamento à Violência contra a Mulher no Estado de São Paulo 
Artigo 66 – A Câmara Técnica Estadual de Implementarção do Pacto 

Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher no Estado de São Paulo é regida 
pelo Decreto nº 54.295, de 4 de maio de 2009, alterado pelo Decreto nº 56.735, de 7 de 
fevereiro de 2011. 

 
CAPÍTULO IX  
Disposições Finais 
Artigo 67 - As atribuições e competências previstas neste decreto poderão 

ser detalhadas mediante resolução do Secretário-Chefe da Casa Civil. 
 
Artigo 68 – Os cargos e funções-atividades pertencentes à Casa Civil 

integram, nos termos do artigo 126 do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015, o 
Quadro da Secretaria de Governo. 

Parágrafo único – O Secretário de Governo e o Secretário-Chefe da Casa 
Civil providenciarão a publicação, mediante resolução, de relação nominal dos cargos e 
funções-atividades abrangidos por este artigo, com indicação de seus ocupantes ou motivo 
de vacância. 

 
Artigo 69 – Os bens móveis e equipamentos destinados à Casa Civil ficam 

transferidos para a Secretaria de Governo. 
 
Artigo 70 - Ficam mantidas as funções de serviço público classificadas para 

efeito de atribuição 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. 

 
Artigo 71 - Ficam mantidos, até o término de seus mandatos, os atuais 

membros dos órgãos colegiados da Casa Civil, sem prejuízo da dispensa, a qualquer tempo, 
pela autoridade competente. 

 
Artigo 72 - As Secretarias de Planejamento e Gestão e da Fazenda 

providenciarão, em seus respectivos âmbitos de atuação, os atos necessários ao 
cumprimento deste decreto. 

 
Artigo 73 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário, em especial: 
I - do Decreto nº 49.568, de 26 de abril de 2005: 
a) o inciso V do artigo 4º; 
b) o artigo 6º; 
c) a alínea “d” do inciso II do artigo 11; 
d) a alínea “a” do inciso III do artigo 13; 
e) do Capítulo VI, a Subseção V e seu artigo 22; 
II - o Decreto nº 51.991, de 18 de julho de 2007; 
III – o Decreto nº 52.026, de 1º de agosto de 2007; 
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IV - o artigo 1º do Decreto nº 53.325, de 15 de agosto de 2008; 
V – do Decreto nº 54.310, de 6 de maio de 2009: 
a) a Seção V e seus artigos 11 e 12; 
b) os artigos 16 e 17; 
VI - do Decreto nº 56.640, de 1º de janeiro de 2011: 
a) os artigos 10,11 e 12; 
b) a alínea "a", do inciso I, do artigo 14; 
c) o inciso I do artigo 18; 
d) o artigo 21; 
VII – o Decreto nº 56.903, de 4 de abril de 2011; 
VIII – o Decreto nº 57.527, de 21 de novembro de 2011; 
IX – o artigo 33 do Decreto nº 58.850, de 18 de janeiro de 2013; 
X - os artigos 5º e 6º do Decreto nº 59.866, de 2 de dezembro de 2013; 
XI - o Decreto nº 59.867, de 2 de dezembro de 2013; 
XII - o Decreto nº 60.819, de 9 de outubro de 2014. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 1º de janeiro de 2015 
 
GERALDO ALCKMIN 
 
________ 
NOTAS: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Constituição Estadual à pág. 29 do vol. XXVIII; 
Lei Complementar nº 847/98 à pág. 27 do vol. XLVI; 
Lei nº 10.168/68 à pág. 355 do vol. 1; 
Decreto nº 9.543/77 à pág. 252 do vol. II; 
Decreto nº 31.138/90 à pág. 43 do vol. XXIX; 
Decreto nº 33.701/91 à pág. 79 do vol. XXXII; 
Decreto nº 47.297/02 à pág. 92 do vol. LIV; 
Decreto nº 53.325/08 à pág. 98 do vol. LXVI; 
Decreto nº 57.238/11 à pág. 188 do vol. LXXII; 
Decreto nº 61.036/15 à pág. 45 deste volume; 
O inciso XVIII A do art. 3 foi acrescentado pelo Decreto nº 61.198/15; 
O § 2º do art. 3º esta com redação dada pelo Decreto nº 61.198/15;  
O item 3 do § 2º do art. 3º foi acrescentado pelo Decreto nº 61.198/15; 
A alínea “c” do item 1 do § 4º do art. 3º foi acrescentado pelo Decreto nº 61.228/15; 
A alínea “d” do inciso III do art. 13 foi acrescentado pelo Decreto nº 61.198/15; 
A Seção IV-A foi acrescentada pelo Decreto nº 61.198/15. 
 

________________________ 
 
 

DECRETO Nº 61.040, DE 8 DE JANEIRO DE 2015 
Dispõe sobre a criação de unidades escolares na Secretaria de Educação e dá providências 

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

atribuições legais, 
Decreta: 
 
Artigo 1º - Ficam criadas nas Diretorias de Ensino adiante indicadas, da 

Secretaria da Educação, as seguintes unidades escolares: 
I – na Diretoria de Ensino - Região Votorantim, no Município de Araçoiaba 

da Serra, a Escola Estadual Bairro Jundiaquara; 
II – na Diretoria de Ensino – Região Bragança Paulista: 
a) no Município de Atibaia, a Escola Estadual Jardim Imperial; 
b) no Município de Nazaré Paulista, a Escola Estadual Bairro Mascate; 
III – na Diretoria de Ensino – Região Sorocaba, no Município de Sorocaba: 
a) a Escola Estadual Jardim Santa Esmeralda; 
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b) a Escola Estadual Jardim Santa Bárbara. 
 
Artigo 2º - A Secretaria da Educação adotará as providências necessárias 

para o funcionamento das unidades escolares ora criadas e designará o pessoal técnico e 
administrativo mínimo necessário, conforme critérios estabelecidos no Decreto nº 52.630, 
de 16 de janeiro de 2008. 

 
Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão à 

conta das dotações consignadas no orçamento da Secretaria da Educação. 
 
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a 2 de junho de 2014. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 8 de janeiro de 2015 
 
GERALDO ALCKMIN 
Herman Jacobus Cornelis Voorwald 
 
Publicado na Secretaria de Governo, aos 8 de janeiro de 2015. 
 
_______ 
NOTA: 
O Decreto nº 52.630/08 encontra-se à pág. 81 do vol. LXV.  

 
____________________________ 

 
 

DECRETO Nº 61.061, DE 16 DE JANEIRO DE 2015 
Fixa normas para a execução orçamentária e financeira do exercício de 2015 e dá 

providências correlatas 
 
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de 

suas atribuições legais, 
Considerando os ordenamentos estabelecidos na Constituição do Estado; as 

disposições da legislação orçamentária e financeira vigente; as normas gerais contidas na 
Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; as diretrizes fixadas na Lei Complementar 
federal nº 101, de 4 de maio de 2000, alterada pela Lei Complementar federal nº 131, de 
27 de maio de 2009; na Lei nº 15.549, 30 de julho de 2014, que dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2015 e na Lei nº 15.646,de 23 de dezembro de 2014, 
que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2015; 

Considerando a necessidade de assegurar o equilíbrio entre as despesas e 
as receitas do Orçamento, estabelecido pela Lei nº 15.646, de 23 de dezembro de 2014, 
com a adoção de procedimentos que disciplinem a execução do gasto e a gestão da 
arrecadação, visando a dar maior efetividade à execução do Programa de Governo, 

Decreta: 
 
Artigo 1º - A execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do 

Estado de São Paulo é realizada em tempo real no Sistema Integrado de Administração 
Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM/SP. 

 
Artigo 2º - A gestão dos recursos orçamentários e financeiros no 

SIAFEM/SP far-se-á através das seguintes unidades: 
I - Unidade Gestora Orçamentária - UGO, unidade gerenciadora e 

controladora das dotações de cada Unidade Orçamentária, que centraliza todas as 
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operações de natureza orçamentária, dentre as quais a distribuição de recursos às 
Unidades Gestoras Executoras e aos Fundos Especiais de Despesa; 

II - Unidade Gestora Financeira - UGF, unidade responsável pela gestão e 
controle dos recursos financeiros, que centraliza as operações e transações bancárias; 

III - Unidade Gestora Executora - UGE, unidade administrativa codificada 
no SIAFEM/SP, integrante da estrutura dos órgãos da Administração Direta, das 
Autarquias, das Fundações e das Sociedades de Economia Mista classificadas como 
dependentes, incumbida da execução orçamentária e financeira da despesa. 

§ 1º - Toda Unidade de Despesa constitui uma Unidade Gestora Executora. 
§ 2º - Nas Autarquias, Fundações e Sociedades de Economia Mista, 

classificadas como dependentes, a gestão será única, abrangendo as atribuições da 
Unidade Gestora Financeira e da Unidade Gestora Orçamentária, podendo ser desdobrada 
em Unidades Gestoras Executoras, com as atribuições definidas no inciso III deste artigo, 
visando à descentralização e à racionalização na aplicação dos recursos orçamentários. 

§ 3º - Para efeito de operacionalização no SIAFEM/SP, os Fundos Especiais 
de Despesa são, concomitantemente, Unidades Gestoras Financeiras e Unidades Gestoras 
Executoras. 

 
Da Discriminação da Receita 
Artigo 3º - A discriminação da receita é a constante na Lei nº 15.646,de 23 

de dezembro de 2014 e seu detalhamento será editado pela Secretaria da Fazenda.  
 
 
Da Distribuição das Dotações Orçamentárias 
Artigo 4º - A distribuição das dotações orçamentárias aprovadas pela Lei nº 

15.646,de 23 de dezembro de 2014 será automaticamente disponibilizada no SIAFEM/SP, 
observado o seguinte detalhamento: 

I - classificação institucional por Órgão e Unidade Orçamentária; 
II - classificação funcional por função e subfunção; 
III - estrutura programática, composta por programa, atividade e/ou 

projeto; 
IV - classificação da despesa por natureza até o nível de elemento; e 
V - fonte de recursos. 
 
Da Programação Orçamentária e Financeira da Despesa do Estado 
Artigo 5º - A Programação Orçamentária da Despesa do Estado fica 

estabelecida com base no orçamento aprovado pela Lei nº 15.646, de 23 de dezembro de 
2014, e nas projeções anuais das disponibilidades financeiras do Tesouro Estadual e se 
constituem como limitação à aprovação de quota orçamentária e financeira. 

Parágrafo único - A distribuição das dotações orçamentárias, por quotas, do 
Anexo, será automaticamente disponibilizada no SIAFEM/SP com o seguinte 
detalhamento: 

1. classificação institucional por Unidade Orçamentária; 
2. classificação da despesa por natureza até o nível de grupo; 
3. fonte de recursos. 
 
Artigo 6º - Os recursos próprios de Autarquias, Fundações e Sociedades de 

Economia Mistas classificadas como dependentes, os recursos vinculados e as dotações 
disponíveis às Universidades Estaduais e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo - FAPESP, deverão obedecer à distribuição de 1/12 (um doze avos) em cada 
quota mensal. 

 
Artigo 7º - O limite de empenhamento mensal dos recursos próprios e 

vinculados, fixado na Programação Orçamentária da Despesa do Estado, poderá ser 
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automaticamente ampliado mediante antecipação de quotas vincendas limitada ao valor 
do excesso de arrecadação verificado mensalmente e ao total orçado para o exercício. 

 
Das Alterações Orçamentárias 
Artigo 8º - As solicitações de alteração orçamentária e de alteração das 

quotas deverão ser formalizadas mediante a utilização do Sistema de Alterações 
Orçamentárias - SAO, disponibilizado no sítio www.sao.sp.gov.br, observadas as normas 
estabelecidas pelas Secretarias de Planejamento e Gestão e da Fazenda. 

 
Artigo 9º - As solicitações de crédito suplementar, nos termos do artigo 43, 

da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão admitidas nas seguintes condições: 
I – quando confirmado o excesso de arrecadação de recursos vinculados, 

operações de crédito e receitas próprias, ou constatada a existência de superávit 
financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior; 

II - quando confirmada, em manifestação do Grupo Setorial de 
Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas, a insuficiência de recursos orçamentários 
após o uso de recursos próprios e a utilização dos mecanismos de alteração na 
distribuição de recursos internos, antecipação de quotas e de liberação da dotação 
contingenciada; 

III - quando acompanhadas de demonstrativo da variação nas metas 
previstas nos projetos e atividades, objetos de alteração. 

Parágrafo único - Para apuração do excesso de arrecadação ou do superávit 
financeiro de que trata o inciso I deste artigo deverá ser utilizado o “Sistema Integrado de 
Receita - SIR” disponibilizado no sítio www.fazenda.sp.gov.br. 

 
Do Acompanhamento e Monitoramento da Execução das Metas 
Artigo 10 - A programação inicial, a execução e a reprogramação das metas 

das ações dos programas aprovados na Lei Orçamentária 2015 e modificações posteriores, 
bem como o registro dos resultados dos respectivos programas serão efetuados no 
Sistema de Monitoramento de Programas e Ações do PPA - SIMPA, disponibilizado no sítio 
www.planejamento.sp.gov.br. 

Parágrafo único - Os gestores se obrigam a promover avaliação 
permanente dos resultados dos programas referidos no caput deste artigo e a manter os 
sistemas de informações de planejamento devidamente atualizados. 

 
Das Atribuições 
Artigo 11 - Para cumprimento do disposto neste decreto ficam 

estabelecidas as seguintes atribuições: 
I - à Secretaria da Fazenda: 
a) detalhar a receita e aprovar sua alteração, de acordo com o parágrafo 

único, do artigo 3º da Lei nº 15.646,de 23 de dezembro de 2014; 
b) manifestar-se quanto aos efeitos de ordem financeira decorrentes da 

concessão de créditos adicionais; 
c) manifestar-se quanto ao provável excesso de arrecadação de recursos 

vinculados, operações de crédito e receitas próprias, bem como sobre o superávit 
financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior; 

d) decidir sobre os pedidos de transposição de quotas; 
e) fixar diretrizes para o processamento da despesa de pessoal dos órgãos 

da administração direta do Estado; 
f) normatizar sobre procedimentos de execução orçamentária, contábil e 

financeira no SIAFEM/SP; 
g) decidir, em conjunto com a Secretaria de Planejamento e Gestão sobre 

contingenciamento de dotações, antecipação de quotas e liberação da dotação 
contingenciada, assim como sobre casos especiais; 
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II - à Secretaria de Planejamento e Gestão: 
a) manifestar-se quanto ao mérito dos pedidos de créditos adicionais, 

observadas as prioridades governamentais; 
b) propor ao Governador, abertura de créditos adicionais; 
c) submeter à aprovação do Governador a instituição ou supressão de 

unidades orçamentárias e unidades de despesa; 
d) decidir sobre os pedidos de reprogramação entre elementos; 
e) decidir, em conjunto com a Secretaria da Fazenda, sobre 

contingenciamento de dotações, antecipação de quotas e liberação de dotação 
contingenciada, assim como sobre casos especiais. 

 
Das Disposições Gerais e Finais 
Artigo 12 - As dotações orçamentárias destinadas ao atendimento de 

despesas com serviços de utilidade pública somente poderão ser reduzidas e oferecidas 
para suplementação da mesma natureza de despesa. 

 
Artigo 13 - Os valores equivalentes às contribuições previdenciárias não 

repassados pelos órgãos e entidades estaduais à SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV 
serão deduzidos, pela Secretaria da Fazenda, das liberações financeiras do Tesouro do 
Estado, consoante previsto no artigo 29, da Lei nº 15.549, de 30 de julho de 2014, que 
dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2015. 

Parágrafo único – O procedimento previsto no “caput” é extensivo às 
contribuições relativas ao plano de benefícios de caráter previdenciário complementar, 
administrado pela Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – 
SPPREVCOM. 

 
Artigo 14 - As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício 

serão inscritas em restos a pagar e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente, 
inclusive para efeito de comprovação dos limites constitucionais de aplicação de recursos 
nas áreas da educação e saúde, nos termos do artigo 37 e parágrafo único da Lei nº 15.549, 
de 30 de julho de 2014, condicionadas à existência de disponibilidade financeira para a 
sua cobertura. 

 
Artigo 15 - Durante a execução orçamentária deverão ser observados os 

critérios relativos à limitação de empenho, com vistas ao cumprimento do artigo 26 da Lei 
nº 15.549, de 30 de julho de 2014 e do artigo 9º da Lei Complementar federal nº 101, de 4 
de maio de 2000. 

 
Artigo 16 - O artigo 1º do Decreto nº 41.165, de 20 de setembro de 1996, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Artigo 1º - A celebração de contratos relativos à contratação de obras, à 

aquisição de material permanente e equipamentos e à contratação de serviços 
terceirizados, com valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), dependerá de 
prévia manifestação do Secretário de Planejamento e Gestão quanto aos aspectos 
orçamentários e do Secretário da Fazenda quanto aos aspectos financeiros.”. (NR) 

 
Artigo 17 - Os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do 

Estado devem, obrigatoriamente, consultar previamente o Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL quando da 
celebração de quaisquer ajustes (acordos, contratos, convênios etc.), concessão de auxílios, 
incentivos, pagamentos ou repasses financeiros, nos termos do artigo 6º, da Lei nº 12.799, 
de 11 de janeiro de 2008, regulamentada pelo Decreto nº 53.455, de 19 de setembro de 
2008. 
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Parágrafo único – Os contratos, convênios, acordos, ou quaisquer outros 
ajustes deverão conter cláusula específica condicionando os pagamentos ou a liberação de 
recursos à inexistência de registros em nome dos respectivos beneficiários junto ao CADIN 
ESTADUAL. 

 
Artigo 18 - Antes da celebração ou assinatura de convênios ou quaisquer 

outros tipos de avenças com entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, as Unidades 
Gestoras, de que trata o artigo 2º deste Decreto, deverão obrigatoriamente cumprir, no 
âmbito de suas atribuições, o disposto no Decreto nº 57.501, de 8 de novembro de 2011, 
regulamentado pela Resolução CC-6, de 14 de janeiro de 2013. 

 
Artigo 19 – Em cumprimento ao disposto no § 2º, do Artigo 15, da Lei nº 

15.549, de 30 de julho de 2014, os órgãos e entidades da administração direta e indireta 
que, na fase de elaboração da Proposta Orçamentária de 2015, apropriaram parcela de 
dotações de investimentos na categoria “a definir” deverão, por ocasião do 
empenhamento, seguir os procedimentos a serem definidos pelas Secretarias do 
Planejamento e Gestão e da Fazenda. 

 
Artigo 20 - As normas estabelecidas neste decreto aplicam-se aos órgãos da 

Administração Direta, às Autarquias, às Fundações, aos Fundos Especiais, aos Fundos 
Especiais de Despesa e às Sociedades de Economia Mista, classificadas como dependentes 
de acordo com o conceito estabelecido pelo inciso III, do artigo 2º, da Lei Complementar 
federal nº 101, de 4 de maio de 2000 e, no que couber, às demais sociedades em que o 
Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto. 

 
Artigo 21 - Para efeito de assegurar o cumprimento dos artigos 35 e 171 da 

Constituição do Estado, o disposto neste decreto aplica-se, no que couber, aos órgãos dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria Pública do Estado e ao 
Tribunal de Contas do Estado. 

 
Artigo 22 – Com vistas à garantia do equilíbrio do resultado fiscal esperado 

para o exercício e no intuito de assegurar a adequação da execução orçamentária e 
financeira às disponibilidades de caixa do Tesouro Estadual, as Secretarias de 
Planejamento e Gestão e da Fazenda, no âmbito de suas atribuições, revisarão 
quadrimestralmente a programação orçamentária e financeira e editarão normas 
específicas sobre a execução no exercício, devendo ainda adotar as providências 
necessárias ao cumprimento do disposto neste decreto, bem como na Lei Complementar 
federal nº 101, de 4 de maio de 2000, alterada pela Lei Complementar nº 131, de 27 de 
maio de 2009. 

 
Artigo 23 – A Secretaria de Governo, com apoio das Secretarias de 

Planejamento e Gestão e da Fazenda, adotará medidas visando a ampliar a qualidade e a 
produtividade do gasto setorial com despesas de custeio de atividades das áreas-meio e 
investimentos, com ênfase no processo permanente de melhoria do gasto público e da 
efetividade da programação orçamentária e financeira do Estado.  

 
Artigo 24 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2015. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 16 de janeiro de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
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ANEXO 
a que se refere o parágrafo único do artigo 5° do 

DECRETO N° 61.061, DE 16 de janeiro de 2015 
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO2015 

 
 

08000-SECRETARIA DA 
EDUCAÇÃO 

  
2,172,142,243  
2,172,142,243 

2,172,142,243  
2,172,142,243 

2,172,142,243  
2,172,142,243 

2,172,142,243 
2,172,142,243 

2,172,142,243 
2,172,142,243 

2,172,142,243 
2,848,082,799 

706,798,260 
27,448,445,732 

1 
1,925,452,764  
1,925,452,764 

1,925,452,764 
1,925,452,764 

1,925,452,764 
1,925,452,764 

1,925,452,764 
1,925,452,764 

1,925,452,764 
1,925,452,764 

1,925,452,764 
2,600,208,398 

706,798,260 
24,486,987,062 

3 
15,010,705  
15,010,705 

15,010,705  
15,010,705 

15,010,705  
15,010,705 

15,010,705  
15,010,705 

15,010,705  
15,010,705 

15,010,705 
15,082,865 

0 
1 
80,200,620 

5 
231,678,774  
231,678,774 

231,678,774 
231,678,774 

231,678,774 
231,678,774 

231,678,774  
231,678,774 

231,678,774 
231,678,774 

231,678,774 
232,791,536 

0  
2,781,258,050 

1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
 

  
1,392,961,754  
1,392,961,754 

1,392,961,754 
1,392,961,754 

1,392,961,754 
1,392,961,754 

1,392,961,754 
1,392,961,754 

1,392,961,754 
1,392,961,754 

1,392,961,754 
2,067,705,432 

0  
17,390,284,726 

1 
1,392,961,754  
1,392,961,754 

1,392,961,754 
1,392,961,754 

1,392,961,754 
1,392,961,754 

1,392,961,754 
1,392,961,754 

1,392,961,754 
1,392,961,754 

1,392,961,754 
2,067,705,432 

0  
17,390,284,726 

3- OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

  
758,120,981  
758,120,981 

758,120,981 
758,120,981 

758,120,981 
758,120,981 

758,120,981 
758,120,981 

758,120,981 
758,120,981 

758,120,981 
759,267,105 

692,798,260 
9,791,396,156 

1 
521,991,010 
521,991,010 

521,991,010 
521,991,010 

521,991,010 
521,991,010 

521,991,010 
521,991,010 

521,991,010 
521,991,010 

521,991,010 
522,002,966 

692,798,260 
6,956,702,336 

3 
14,551,989  
14,551,989 

14,551,989  
14,551,989 

14,551,989  
14,551,989 

14,551,989 
14,551,989 

14,551,989  
14,551,989 

14,551,989 
14,621,941 

0  
174,693,820 

5 
221,577,982  
221,577,982 

221,577,982 
221,577,982 

221,577,982 
221,577,982 

221,577,982 
221,577,982 

221,577,982 
221,577,982 

221,577,982 
222,642,198 

0  
2,660,000,000 

4-INVESTIMENTOS 

  
21,059,508  
21,059,508 

21,059,508  
21,059,508 

21,059,508  
21,059,508 

21,059,508 
21,059,508 

21,059,508  
21,059,508 

21,059,508 
21,110,262 

14,000,000 
266,764,850 

1 
10,500,000  
10,500,000 

10,500,000  
10,500,000 

10,500,000  
10,500,000 

10,500,000 
10,500,000 

10,500,000  
10,500,000 

10,500,000 
10,500,000 

14,000,000 
140,000,000 

3 
458,716  
458,716 

458,716  
458,716 

458,716  
458,716 

458,716 
458,716 

458,716  
458,716 

458,716 
460,924 

0 
5,506,800 

5 
10,100,792  
10,100,792 

10,100,792  
10,100,792 

10,100,792  
10,100,792 

10,100,792 
10,100,792 

10,100,792  
10,100,792 

10,100,792 
10,149,338 

0 
121,258,050 

08046-FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO – FDE 

  
81,471,004 
81,471,004 

81,471,004  
81,471,004 

81,471,004  
81,471,004 

81,471,004 
81,471,004 

81,471,004  
81,471,004 

81,471,004 
81,862,771 

0 
978,043,815 

4 
81,471,004  
81,471,004 

81,471,004  
81,471,004 

81,471,004  
81,471,004 

81,471,004 
81,471,004 

81,471,004  
81,471,004 

81,471,004 
81,862,771 

0 
978,043,815 

1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
  

4,643,773  
4,643,773 

4,643,773  
4,643,773 

4,643,773  
4,643,773 

4,643,773  
4,643,773 

4,643,773  
4,643,773 

4,643,773 
4,666,120 

0 
55,747,623 

4 
4,643,773  
4,643,773 

4,643,773  
4,643,773 

4,643,773  
4,643,773 

4,643,773  
4,643,773 

4,643,773  
4,643,773 

4,643,773  
4,666,120 

0 
55,747,623 

3- OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
  

74,177,893  
74,177,893 

74,177,893 
74,177,893 

74,177,893 
74,177,893 

74,177,893 
74,177,893 

74,177,893 
74,177,893 

74,177,893 
74,534,572 

0 
890,491,395 

4 
74,177,893  
74,177,893 

74,177,893 
74,177,893 

74,177,893 
74,177,893 

74,177,893 
74,177,893 

74,177,893 
74,177,893 

74,177,893 
74,534,572 

0 
890,491,395 

4- INVESTIMENTOS 
  

2,649,338  
2,649,338 

2,649,338  
2,649,338 

2,649,338  
2,649,338 

2,649,338  
2,649,338 

2,649,338 
2,649,338 

2,649,338 
2,662,079 

0 
31,804,797 

4 
2,649,338 
2,649,338 

2,649,338  
2,649,338 

2,649,338  
2,649,338 

2,649,338  
2,649,338 

2,649,338 
2,649,338 

2,649,338 
2,662,079 

0 
31,804,797 

 
_______ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Constituição Estadual à pág. 29 do vol. XXVIII; 
Lei nº 12.799/08 à pág. 29 do vol. XXVIII; 
Lei nº 15.549/14 à pág. 25 do vol. LXXVIII; 
Decreto nº 41.165/96 à pág. 61 do vol. XLII; 
Decreto nº 53.455/08 à pág. 102 do vol. LXVI; 
Decreto nº 57.501/11 à pág. 237 do vol. LXXII. 

 
__________________________________ 
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DECRETO Nº 61.070, DE 21 DE JANEIRO DE 2015 
Dispõe sobre a criação de unidades escolares na Secretaria da Educação e dá providências 

correlatas 
 
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de 

suas atribuições legais, 
Decreta: 
 
Artigo 1º - Ficam criadas nas Diretorias de Ensino adiante indicadas, da 

Secretaria da Educação, as seguintes unidades escolares: 
I – na Diretoria de Ensino – Região Campinas Leste, Município de 

Campinas: 
a) a Escola Estadual Vila Esperança; 
b) a Escola Estadual Vila Olímpia. 
II – na Diretoria de Ensino – Região Campinas Oeste, Município de 

Campinas, a Escola Estadual Jardim Marisa; 
III – na Diretoria de Ensino – Região Franca, Município de Franca, a Escola 

Estadual Jardim Pulicano; 
IV – na Diretoria de Ensino – Região Guarulhos Norte, Município de 

Guarulhos, a Escola Estadual Jardim Santa Terezinha; 
V – na Diretoria de Ensino – Região Jahu, Município de Jahu, a Escola 

Estadual Jardim dos Pires I; 
VI – na Diretoria de Ensino – Região Ourinhos, Município de Ourinhos a 

Escola Estadual Jardim Itamaraty; 
VII – na Diretoria de Ensino – Região Presidente Prudente, Município de 

Presidente Prudente a Escola Estadual Bairro Ana Jacinta; 
VIII – na Diretoria de Ensino – Região São José do Rio Preto, Município de 

São José do Rio Preto: 
a) Escola Estadual Parque das Aroeiras II; 
b) Escola Estadual Parque Nova Esperança. 
 
Artigo 2º - A Secretaria da Educação adotará as providências necessárias 

para a implantação das unidades escolares, ora criadas e, designará pessoal técnico e 
administrativo mínimo necessário para o seu funcionamento, conforme critérios 
estabelecidos no Decreto nº 52.630, de 16 de janeiro de 2008. 

 
Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão à 

conta das dotações consignadas no orçamento da Secretaria da Educação. 
 
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a 1º de dezembro de 2014. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 21 de janeiro de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
 
_____ 
NOTA: 
O Decreto nº 52.630/08 encontra-se à pág. 81 do vol. LXV. 
 
 

_________________________________ 
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DECRETO Nº 61.098, DE 30 DE JANEIRO DE 2015 

Dispõe sobre a criação de unidades escolares na Secretaria da Educação e dá providências 
correlatas 

 
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de 

suas atribuições legais, 
Decreta: 
 
Artigo 1º - Ficam criadas nas Diretorias de Ensino adiante indicadas, da 

Secretaria da Educação, as seguintes unidades escolares: 
I – na Diretoria de Ensino – Região Sorocaba, no Município de Sorocaba, a 

Escola Estadual Jardim Ipanema Ville; 
II – na Diretoria de Ensino – Região Bauru, no Município de Bauru, a Escola 

Estadual Alto Jaraguá; 
III– na Diretoria de Ensino – Região Sul 1, no Município de São Paulo, a 

Escola Estadual Parque Doroteia. 
 
Artigo 2º - A Secretaria da Educação adotará as providências necessárias 

para o funcionamento das unidades escolares ora criadas e designará o pessoal técnico e 
administrativo mínimo necessário, conforme critérios estabelecidos no Decreto nº 52.630, 
de 16 de janeiro de 2008. 

 
Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão à 

conta das dotações consignadas no orçamento da Secretaria da Educação. 
 
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a 1º de dezembro de 2014. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 30 de janeiro de 2015 
 
GERALDO ALCKMIN 
_____ 
NOTA: 
O Decreto nº 52.630/08 encontra-se à pág. 81 do vol. LXV. 

 
__________________________________ 

 
 

DECRETO Nº 61.112, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2015 
Dispõe sobre afastamento ao exterior de servidores da Administração Direta e das 

Autarquias do Estado e dá providências correlatas 
 

GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de 
suas atribuições legais, 

Decreta: 
 
Artigo 1º - O afastamento de servidores da Administração Direta e das 

Autarquias do Estado ao exterior, para participar de missão ou estudo de interesse do 
serviço público ou em congressos e outros certames culturais, técnicos ou científicos, só 
será autorizado quando formalizado em processo e em conformidade com o disposto 
neste decreto. 
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Artigo 2º - O pedido para autorização de afastamento de que trata o artigo 
1º deste decreto deverá ser dirigido à Secretaria de Governo e conter indicação 
pormenorizada da missão, estudo ou evento determinante da viagem, bem como as 
respectivas datas de início e de término, incluindo o trânsito. 

 
Artigo 3º - São requisitos para a autorização do afastamento: 
I – que os objetivos da missão, do estudo, do congresso ou do certame 

sejam de relevante interesse para o órgão ou entidade em que o interessado esteja 
classificado; 

II – que sejam juntados aos autos: 
a) Plano de Trabalho da viagem de forma detalhada demonstrando as 

atividades que serão cumpridas em cada dia da estada no exterior, quais os objetivos a 
serem atingidos, indicando os trabalhos a serem apresentados ou estudos a serem 
desenvolvidos, os locais de apresentação, reuniões programadas, e demais elementos que 
justifiquem a concessão do afastamento; 

b) o impresso oficial da entidade promotora do evento; 
c) declaração do superior imediato de que a viagem não prejudicará o bom 

andamento do serviço e que as atribuições do cargo ou função-atividade exercido pelo 
servidor interessado sejam diretamente relacionadas com o objetivo da viagem; 

III – que o afastamento para congressos ou certames culturais, técnicos ou 
científicos, seja restrito a um número mínimo de servidores que, no retorno, deverão 
compartilhar dos conhecimentos adquiridos em seu ambiente de trabalho; 

IV – que sobre o afastamento deverá se manifestar conclusivamente o 
Titular da Pasta ou Dirigente da autarquia, inclusive quanto ao mérito, dando andamento 
somente àqueles de extremo interesse para o serviço público. 

Parágrafo único – Na instrução do pedido de afastamento se observada a 
ausência de qualquer requisito de que trata este artigo, o processo será restituído de 
pronto. 

 
Artigo 4º - O servidor beneficiado fica obrigado, dentro de 30 (trinta) dias a 

partir do término do afastamento: 
I - a comprovar sua participação no congresso ou certame, mediante 

apresentação de atestado ou certificado de frequência fornecido pela entidade promotora; 
II – a apresentar relatório circunstanciado dos trabalhos ou atividades 

desenvolvidos, compatível com o Plano de Trabalho de que trata a alínea “a” do inciso II do 
artigo 3º deste decreto.  

Parágrafo único – A inobservância do disposto neste artigo acarretará 
descontos nos vencimentos ou salários correspondentes aos dias de afastamento, que 
serão considerados como faltas injustificadas. 

 
Artigo 5º - Não serão apreciados os processos que não sejam submetidos 

ao Secretário de Governo com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data do 
embarque. 

Parágrafo único – Os pedidos de afastamento que não atenderem ao 
disposto no “caput” deste artigo não serão, posteriormente, considerados autorizados. 

 
Artigo 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 4 de fevereiro de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 

 
___________________________________ 
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DECRETO Nº 61.115, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2015 

Institui, sob a coordenação do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo – 
FUSSESP, no âmbito do Programa Estadual “São Paulo Amigo do Idoso”, o Projeto “Viva 

Mais” e dá providências correlatas 
 

GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de 
suas atribuições legais, 

Decreta: 
 
Artigo 1º - Fica instituído, sob a coordenação do Fundo Social de 

Solidariedade do Estado de São Paulo – FUSSESP, no âmbito do Programa Estadual “São 
Paulo Amigo do Idoso”, de que trata o Decreto nº 58.047, de 15 de maio de 2012, alterado 
pelo Decreto nº 58.417, de 1º de outubro de 2012, e pelo presente decreto, o Projeto “Viva 
Mais”. 

 
Artigo 2º - O Projeto instituído pelo artigo 1º deste decreto tem por 

objetivos a melhoria da qualidade de vida, o incremento da participação comunitária e a 
integração social do idoso, mediante atividades esportivas, artísticas e culturais 
consubstanciadas nas seguintes ações: 

I – Projeto “Praça de Exercícios do Idoso”, de que trata o Decreto nº 54.961, 
de 27 de outubro de 2009, alterado pelo Decreto nº 56.363, de 1º de novembro de 2010; 

II – Programa Estadual instituído pelo Decreto nº 59.782, de 21 de 
novembro de 2013, destinado a conceder auxílio financeiro a idosos, a fim de lhes 
proporcionar a oportunidade de praticar atividades físicas, esportivas ou de lazer em 
clubes e academias de ginástica que vierem a escolher, dentre estabelecimentos 
previamente cadastrados; 

III– Espaço de Convivência do Idoso, destinado a oferecer cursos e oficinas 
culturais com o objetivo de propiciar novas formas de participação e convívio social aos 
idosos; 

IV – Jogos Regionais dos Idosos - JORI, que se constituem em um conjunto 
de eventos, realizados nos diversos Municípios do Estado de São Paulo, envolvendo a 
população idosa em atividades esportivas como meio de promoção da saúde e bem-estar. 

Parágrafo único – Os eventos a que alude o inciso IV deste artigo serão 
realizados de acordo com normas e condições a serem estabelecidas mediante resolução 
conjunta dos Secretários de Governo, de Esporte, Lazer e Juventude, da Educação e de 
Desenvolvimento Social, e observadas as seguintes disposições: 

1. serão organizados pelo FUSSESP com a colaboração das Secretarias de 
Esporte, Lazer e Juventude, da Educação e de Desenvolvimento Social; 

2. serão contemplados com recursos orçamentários consignados à 
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, acionado, quando necessário, o mecanismo a que 
alude o artigo 43, § 1º, III, da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

 
Artigo 3º - Para a execução das ações do Projeto “Viva Mais”, o Fundo Social 

de Solidariedade do Estado de São Paulo – FUSSESP poderá, observado o disposto no 
Decreto nº 59.215, de 21 de maio de 2013: 

I - representar o Estado na celebração de convênios com pessoas jurídicas 
de direito público ou privado; 

II – formalizar termos de cooperação com órgãos da Administração Pública 
direta. 

 
Artigo 4º - Às ações do Projeto “Viva Mais” aplicam-se as disposições do 

artigo 4º do Decreto nº 58.047, de 15 de maio de 2012, além de outras, desse diploma 
legal, que lhe couberem. 
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Artigo 5º - Fica acrescentado ao artigo 6º do Decreto nº 58.047, de 15 de 

maio de 2012, o inciso XII, com a seguinte redação: 
“XII– Governo, por intermédio do Fundo Social de Solidariedade do Estado 

de São Paulo – FUSSESP.”. 
 
Artigo 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 5 de fevereiro de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
_______ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Decreto nº 58.047/12 à pág. 101 do vol. LXXIII; 
Decreto nº 59.215/13 à pág. 78 do vol. LXXV; 

 
____________________ 

 
 

DECRETO Nº 61.131, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015 
Estabelece diretrizes e providências para a redução e otimização das despesas de custeio no 

âmbito do Poder Executivo 
 
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de 

suas atribuições legais, 
Considerando a obrigação contínua de planejar, acompanhar e avaliar as 

ações do Poder Executivo no tocante à gestão orçamentária, financeira e administrativa, 
em atenção especial aos dispositivos da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 
2000;  

Considerando a necessidade de contenção de despesas, otimização dos 
recursos existentes e qualificação do gasto público, primando pela eficiência na gestão 
governamental; e 

Considerando ainda a deterioração do cenário econômico nacional, 
Decreta: 
 
Artigo 1º - Os órgãos da administração direta, as autarquias, inclusive as de 

regime especial, as fundações e as sociedades de economia mista classificadas como 
dependentes nos termos do inciso III do artigo 2º da Lei Complementar Federal nº 101, de 
4 de maio de 2000, deverão adotar medidas para redução de 10% (dez por cento) das 
despesas com custeio constantes na Lei nº 15.646, de 23 de dezembro de 2014, que orça 
receita e fixa a despesa do Estado para o exercício de 2015. 

Parágrafo único – Para as Secretarias da Educação, da Saúde, da Segurança 
Pública e da Administração Penitenciária, bem como para a Fundação Centro de 
atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação CASA-SP e para o Centro Estadual 
de Educação Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS o percentual de redução de despesas 
com custeio será de 5% (cinco por cento), respeitadas as vinculações constitucionais. 

 
Artigo 2º - Os órgãos e entidades estaduais de que trata o artigo 1º deverão 

apresentar seus planos individuais de redução de despesas com custeio ao Comitê Gestor a 
que se refere o artigo 6º deste decreto, até 16 de março de 2015. 

 
Artigo 3º - As ações de redução de despesas propostas serão 

implementadas em Sistemas de acompanhamento orçamentário pelos órgãos 
competentes, no que couber, até 31 de março de 2015. 
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Artigo 4º - O plano de que trata o artigo 2º deverá contemplar, dentre 

outras ações: 
I – a renegociação das condições de preços e/ou quantidades vigentes nos 

contratos firmados para despesas de custeio, em especial no caso daqueles cujos valores 
atualizados para o exercício de 2015 sejam iguais ou superem a R$ 5.000.000,00 (cinco 
milhões de reais), mediante acordo entre as partes; 

II – supressão, nos termos do § 1º do artigo 65 da Lei federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, de valores dos contratos vigentes, quando necessário; 

III - reavaliação das licitações em curso que ainda não tenham sido 
homologadas ou adjudicadas, bem como daquelas ainda a serem instauradas; 

IV – reavaliação do espaço físico utilizado para as atividades de cada órgão 
e entidade; 

V – providenciar a identificação de novas alternativas de localização com 
prioridade de utilização de imóveis próprios do Estado. 

§ 1º - A renegociação de contratos e a reavaliação de licitações deverão ser 
ajustadas às estritas necessidades da demanda e da disponibilidade orçamentária do 
exercício com apresentação de justificativas e esclarecimentos quando não realizadas.  

§ 2º - Os órgãos e entidades estaduais que disponham de áreas ociosas 
deverão mencioná-las em seus planos de redução de despesas a fim de permitir que as 
mesmas sejam oferecidas a outros órgãos ou entidades estaduais. 

 
Artigo 5º - Ficam suspensas as despesas com custeio relativas a:  
I - celebração de novos contratos de locação de imóveis e de prestação de 

serviços de transporte mediante locação de veículos; 
II - celebração de termos aditivos que impliquem acréscimo de objeto, no 

tocante a contratos de prestação de serviços, execução de obras ou reformas e compras; 
III - aquisição de imóveis e de veículos; 
IV - realização de recepções, homenagens e solenidades que impliquem 

acréscimo de despesa não prevista no orçamento; 
V - contratação ou prorrogação de contratos de serviços técnicos 

profissionais especializados que impliquem em aumento de despesas, nos termos dos 
incisos II e III do artigo 13 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 

 
Artigo 6º - O acompanhamento e a avaliação das medidas previstas neste 

decreto serão realizados por Comitê Gestor, instituído junto à Secretaria de Governo, 
composto por representantes dos órgãos abaixo relacionados, nas seguinte conformidade: 

I – 2 (dois) da Secretaria de Governo; 
II – 2 (dois) da Secretaria de Planejamento e Gestão; 
III – 2 (dois) da Secretaria da Fazenda; 
IV – 1 (um) da Casa Civil; 
V – 1 (um) da Procuradoria Geral do Estado. 
§ 1º - A coordenação dos trabalhos caberá a um dos representantes a que 

se refere o inciso I deste artigo. 
§ 2º - Os membros do Comitê Gestor serão designados pelo Secretário de 

Governo, à vista da indicação dos Titulares dos respectivos órgãos. 
 
Artigo 7º - Caberá também ao Comitê Gestor o desenvolvimento de estudos 

com vistas à otimização das despesas de custeio nas seguintes frentes de economia: 
I – passagens e despesas com locomoção; 
II – serviços de Limpeza e Vigilância; 
III – gastos com diárias de pessoal civil; 
IV – serviços de Utilidade Pública. 
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Parágrafo único – O Comitê Gestor deverá apresentar ao Secretário de 
Governo relatório com proposta para implementação de medidas de melhoria de eficiência 
nas frentes de economia acima citadas, no prazo de 90 (noventa) dias a partir da 
publicação desse decreto. 

 
Artigo 8º - A Secretaria de Governo, por meio da Corregedoria Geral da 

Administração, e a Secretaria da Fazenda, por meio do Departamento de Controle e 
Avaliação, dentro de suas atribuições, deverão zelar pelo cumprimento das disposições 
deste decreto. 

 
Artigo 9º - Para fins de cumprimento deste decreto, os casos excepcionais, 

devidamente justificados, serão analisados e deliberados pelo Comitê Gestor e submetidos 
à aprovação do Secretário de Governo. 

 
Artigo 10 - Este decreto não se aplica às universidades públicas estaduais, 

às agências reguladoras e às empresas não dependentes. 
 
Artigo 11 – As normas complementares para aplicação deste decreto serão 

expedidas por resolução conjunta das Secretarias de Governo, Planejamento e Gestão e 
Fazenda. 

 
Artigo 12 – Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, ficando 

revogado o decreto nº 57.829, de 02 de março de 2012. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 25 de fevereiro de 2015 
 
GERALDO ALCKMIN 
 
________ 
NOTAS: 
A Lei nº 8.666/93  encontra-se à pág. 36 do vol. 20/21  da Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio 
– CENP/SE. 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Lei nº 15.646/14 à pág. 38  do vol. LXXVIII; 
Decreto nº 57.829/12 à pág. 72 do vol. LXXIII. 

 
____________________ 

 
 

DECRETO Nº 61.132, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015 
Dispõe sobre medidas de redução de despesas com pessoal e encargos sociais, na forma que 

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

atribuições legais, 
 
Considerando a contínua necessidade de racionalização e otimização dos 

recursos públicos disponíveis, para maior eficiência na execução de políticas públicas, 
programas e ações de governo, com a qualificação do gasto público; 

Considerando que as despesas com pessoal e encargos sociais tem peso 
significativo no orçamento do Estado e, portanto, merece acompanhamento e ações 
especiais sucessivas, com vistas ao seu controle e aprimoramento; e Considerando ainda a 
deterioração do cenário econômico nacional; 

Decreta: 
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Artigo 1º – Os órgãos da administração direta, as autarquias, inclusive as de 
regime especial, as fundações e as sociedades de economia mista classificadas como 
dependentes nos termos do inciso III do artigo 2º da Lei Complementar federal nº 101, de 
4 de maio de 2000, em 2015, deverão reduzir suas despesas efetivas, mensais, na seguinte 
conformidade: 

I - em pelo menos 15% (quinze por cento) nos valores despendidos com a 
remuneração global de pessoal nos cargos em comissão, funções de confiança e empregos 
públicos de confiança; 

II - em pelo menos 30% (trinta por cento) nos valores despendidos com 
horas extras. 

§ 1º - Os órgãos e entidades estaduais deverão entregar o plano de redução 
de despesas com pessoal ao Comitê Gestor previsto no artigo 4º deste decreto até 16 de 
março de 2015. 

§ 2º – A Secretaria de Planejamento e Gestão editará normas e orientações 
complementares para a execução do disposto nos incisos I e II deste artigo, para aplicação 
no âmbito da administração direta e autárquica. 

§ 3º - O disposto no inciso I do presente artigo não se aplica às atividades 
fins das Secretarias da Educação, Saúde, Segurança Pública e Administração Penitenciária, 
bem como da Fundação CASA e do Centro de Estadual de Educação Tecnológica Paula 
Souza – CEETEPS. 

§ 4º - Para fins do disposto neste artigo tomar-se-ão por base as despesas 
executadas no exercício de 2014. 

 
Artigo 2º – No exercício de 2015, fica suspensa a possibilidade de ajuste de 

percentual, valor, índice ou quantidade, que altere o valor de vantagens pecuniárias de 
qualquer natureza e resulte em aumento de despesas com pessoal e encargos sociais, 
exceto daquelas decorrentes de vantagens por tempo de serviço ou evolução funcional. 

 
Artigo 3º - As autorizações de abertura de concurso público cujas 

inscrições ainda não tenham sido iniciadas deverão ser precedidas de reavaliação pela 
Secretaria de Planejamento e Gestão. 

 
Artigo 4º - O acompanhamento e a avaliação das medidas previstas neste 

decreto serão realizados pelo Comitê Gestor da Secretaria de Governo 
 
Artigo 5º – Para fins de cumprimento deste decreto, os casos excepcionais, 

devidamente justificados, serão analisados e deliberados pelo Comitê Gestor e submetidos 
ao Secretário de Governo. 

§ 1º - Poderão ser excetuados do previsto no inciso I do artigo 1° deste 
decreto, o “pro labore” atribuído para integrantes de carreiras específicas, em função das 
características das unidades a que se destinam. 

§ 2º - A Corregedoria Geral de Administração, da Secretaria de Governo, e o 
Departamento de Controle e Avaliação, da Secretaria da Fazenda, deverão zelar pelo 
cumprimento das disposições deste decreto. 

 
Artigo 6º – As normas complementares para aplicação deste decreto serão 

expedidas por resolução conjunta das Secretarias de Governo, de Planejamento e Gestão e 
da Fazenda. 

 
Artigo 7º - O disposto neste decreto não se aplica às universidades públicas 

estaduais, às agências reguladoras e às empresas não dependentes. 
 
Artigo 8º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
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Palácio dos Bandeirantes, 25 de fevereiro de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
 
Publicado na Secretaria de Governo, aos 25 de fevereiro de 2015. 
 

____________________________________ 
 
 

DECRETO Nº 61.134, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015 
Concede isenção integral do pagamento da tarifa que especifica, nos termos da Lei nº 15.692, 

de 19 de fevereiro de 2015 
 
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de 

suas atribuições legais e com fundamento na Lei nº 15.692, de 19 de fevereiro de 2015, 
Decreta: 
 
Artigo 1º - Fica concedida, observado o disposto neste decreto, isenção 

integral do pagamento de tarifa aos estudantes do ensino fundamental, médio e superior 
nos transportes públicos de passageiros operados pela Companhia do Metropolitano de 
São Paulo - METRÔ, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM e nos serviços 
gerenciados pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - 
EMTU, nas Regiões Metropolitanas do Estado de São Paulo. 

 
Artigo 2º - A isenção de tarifa de que trata o artigo 1º deste decreto se 

caracterizará pelo máximo de 48 (quarenta e oito) cotas de passagens gratuitas, nos meses 
de fevereiro a junho e de agosto a novembro, e de 24 (vinte e quatro) cotas de passagens 
gratuitas nos meses de julho e dezembro, aos estudantes enquadrados nas condições 
previstas no artigo 2º da Lei nº 15.692, de 19 de fevereiro de 2015, observada a 
proporcionalidade com o número de dias letivos de presença exigidos pelas respectivas 
instituições de ensino. 

Parágrafo único - As cotas de passagens gratuitas a que alude o “caput” 
deste artigo: 

1. não serão cumulativas, devendo ser utilizadas dentro do próprio mês de 
concessão; 

2. na hipótese de utilização parcial em mês anterior, corresponderão ao 
saldo necessário à complementação do limite mensal previsto para o respectivo curso. 

 
Artigo 3º - A utilização do benefício concedido por este decreto: 
I - será pessoal e intransferível, no limite mensal estabelecido.  
II - será precedida da emissão ou validação, paga pelo usuário, de Cartão ou 

Carteira de Transporte Escolar Metropolitano. 
 
Artigo 4º - O Secretário dos Transportes Metropolitanos poderá expedir, 

mediante resolução, normas complementares que se fizerem necessárias ao adequado 
cumprimento do disposto neste decreto. 

 
Artigo 5º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 25 de fevereiro de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
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_______ 
NOTA: 
A Lei nº 15.692/15 encontra-se à pág. 35 deste volume. 

 
_________________________________________ 

 
 

DECRETO Nº 61.175, DE 18 DE MARÇO DE 2015 
Dispõe sobre as transferências que especifica, no âmbito da Secretaria de Governo, altera a 

denominação da Ouvidoria Geral para Ouvidoria Geral do Estado, estabelece sua 
organização 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 - A Ouvidoria Geral, da Corregedoria Geral da Administração, com 

a denominação alterada para Ouvidoria Geral do Estado, passa a integrar a estrutura 
básica da Secretaria de Governo, definida pelo artigo 3º do Decreto nº 61.036, de 1º de 
janeiro de 2015.  

 
Artigo 2º – A Ouvidoria Geral do Estado é o órgão central da Rede Paulista 

de Ouvidorias de que trata o Decreto nº 60.399, de 29 de abril de 2014, e promotor da 
transparência estadual.  

 
Artigo 3º - Ficam transferidos para a Ouvidoria Geral do Estado: 
I – da Corregedoria Geral da Administração, da Secretaria de Governo, 

previstos no Decreto nº 57.500, de 8 de novembro de 2011: 
a) o Conselho de Transparência da Administração Pública; 
b) o Portal da Transparência Estadual; 
II – da estrutura básica da Secretaria de Governo, a Comissão de 

Centralização das Informações dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo.  
 
Artigo 4º - Fica instituído, junto à Ouvidoria Geral do Estado, o Comitê 

Gestor do Portal da Transparência Estadual. 
 
Artigo 5º - A Ouvidoria Geral do Estado fica organizada nos termos deste 

decreto. 
 
SEÇÃO II 
Da Estrutura 
Artigo 6º - A Ouvidoria Geral do Estado é integrada por: 
I – Gabinete; 
II – Grupo Técnico; 
III - Conselho de Transparência da Administração Pública; 
IV - Comitê Gestor do Portal da Transparência Estadual; 
V – Comissão de Centralização das Informações dos Serviços Públicos do 

Estado de São Paulo;  
VI – Centro de Apoio Administrativo. 
§ 1º - O Responsável pela Ouvidoria Geral do Estado será denominado 

Ouvidor Geral do Estado para os fins de relações institucionais.  
§ 2º - As unidades adiante relacionadas têm os seguintes níveis 

hierárquicos: 
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1. de Departamento Técnico, o Grupo Técnico; 
2. de Divisão, o Centro de Apoio Administrativo. 
 
SEÇÃO III 
Das Atribuições 
Artigo 7º - A Ouvidoria Geral do Estado tem, além de outras compreendidas 

em sua área de atuação, as seguintes atribuições: 
I - promover a proteção e a defesa do usuário do serviço público do Estado 

de São Paulo, nos termos da Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999; 
II – fomentar a transparência pública e contribuir para a aplicação das 

normas de acesso à informação previstas na Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011, e no Decreto nº 58.052, de 16 de maio de 2012; 

III – realizar a orientação normativa e o acompanhamento das Ouvidorias, 
sugerindo ações com vista à melhoria do atendimento ao usuário e do funcionamento do 
serviço público estadual, evitando a reincidência de manifestações pertinentes à ineficácia 
e à ineficiência; 

IV - sistematizar informações com base nos dados das Ouvidorias, por meio 
de monitoramento e avaliação dos seus indicadores; 

V – produzir estatísticas indicativas do nível de satisfação dos usuários dos 
serviços públicos prestados, com base nas manifestações recebidas; 

VI – promover: 
a) formas de treinamento para a capacitação dos servidores no 

atendimento ao cidadão, com vista ao cumprimento da Lei nº 10.294, de 20 de abril de 
1999, utilizando, em especial, informações prestadas pelas Ouvidorias;  

b) formas de treinamento para a capacitação dos Ouvidores; 
c) ações de fortalecimento da comunicação das Ouvidorias com os 

cidadãos; 
d) a utilização de ferramentas de pesquisa de satisfação dos cidadãos, para 

avaliação constante da qualidade dos serviços públicos estaduais; 
VII – administrar o Portal da Transparência Estadual, no sítio eletrônico 

http://www.transparencia.sp.gov.br, que disponibiliza dados relevantes da Administração 
Direta, Indireta e Fundacional para fins de controle social; 

VIII – dar suporte ao Conselho de Transparência da Administração Pública, 
ao Comitê Gestor do Portal da Transparência Estadual e à Comissão de Centralização das 
Informações dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo. 

§ 1º – As Ouvidorias a que se refere este artigo são as mencionadas no 
artigo 1º do Decreto nº 60.399, de 29 de abril de 2014, integrantes da Rede Paulista de 
Ouvidorias, exceto as das universidades.  

§ 2º - As atribuições previstas neste artigo serão exercidas, em especial, por 
meio do Grupo Técnico, da Ouvidoria Geral do Estado. 

 
Artigo 8º – O Gabinete do Responsável pela Ouvidoria Geral do Estado tem, 

em sua área de atuação, as atribuições previstas no artigo 57 do Decreto nº 61.036, de 1º 
de janeiro de 2015.  

 
Artigo 9º - O Centro de Apoio Administrativo tem, em sua área de atuação, 

as atribuições previstas no artigo 58 do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015. 
 
SEÇÃO IV 
Das Competências 
Artigo 10 - O Responsável pela Ouvidoria Geral do Estado, além de outras 

que lhe forem conferidas por lei ou decreto, tem, em sua área de atuação, as competências 
previstas nos artigos 62, incisos I e IV, 69, inciso II, 91 e 92 do Decreto nº 61.036, de 1º de 
janeiro de 2015. 
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Artigo 11 – Para assegurar o pleno exercício das atribuições da Ouvidoria 

Geral do Estado, seu Responsável poderá: 
I – solicitar esclarecimentos a respeito de demandas de Ouvidorias;  
II – convocar audiências para discussão de temas relevantes à prestação de 

serviços públicos ou à promoção da transparência pública; 
III – propor a adoção de medidas para prevenção de irregularidades; 
IV – representar à Corregedoria Geral da Administração para apuração de 

possíveis irregularidades; 
V – avocar o atendimento a demandas e procedimentos das Ouvidorias. 
 
Artigo 12 - O Diretor do Grupo Técnico, além de outras que lhe forem 

conferidas por lei ou decreto, tem, em sua área de atuação, as competências previstas nos 
artigos 69, 91 e 92 do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015. 

 
Artigo 13 - O Diretor do Centro de Apoio Administrativo, além de outras 

que lhe forem conferidas por lei ou decreto, tem, em sua área de atuação, as competências 
previstas nos artigos 74, 75, 91 e 92 do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015. 

 
SEÇÃO V 
Dos Órgãos Colegiados 
SUBSEÇÃO I 
Do Conselho de Transparência da Administração Pública 
Artigo 14 - O Conselho de Transparência da Administração Pública, de 

natureza consultiva, tem a finalidade de propor diretrizes, metodologias, mecanismos e 
procedimentos voltados ao incremento da transparência institucional, em articulação com 
os órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional, com vista à 
prevenção da malversação dos recursos públicos, à eficiência da gestão e à garantia da 
moralidade administrativa. 

 
Artigo 15 - O Conselho de Transparência da Administração Pública é 

composto dos seguintes membros: 
I – 8 (oito) representantes do Poder Executivo, sendo: 
a) 3 (três) da Secretaria de Governo, um dos quais será seu Presidente; 
b) 1 (um) de cada um dos seguintes órgãos: 
1. Casa Civil, do Gabinete do Governador; 
2. Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania; 
3. Secretaria de Planejamento e Gestão; 
4. Secretaria da Fazenda; 
5. Procuradoria Geral do Estado; 
II – mediante convite: 
a) 3 (três) representantes de entidades não governamentais, estabelecidas 

há mais de 2 (dois) anos, que atuem nas áreas de transparência, controle social ou 
correlatas; 

b) 3 (três) cidadãos residentes no Estado de São Paulo, maiores de 35 
(trinta e cinco) anos, de reputação ilibada e notório conhecimento sobre a temática do 
Conselho. 

§ 1º - Os membros do Conselho serão designados pelo Governador do 
Estado, mediante indicação: 

1. dos Titulares das referidas Pastas e do Procurador Geral do Estado, os de 
que trata o inciso I;  

2. do Secretário de Governo, os de que trata o inciso II. 
§ 2º - Os membros do Conselho terão mandato de 2 (dois) anos, permitida a 

recondução por igual período. 
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§ 3º - Poderão ser convidados a participar das reuniões do Conselho, sem 
direito a voto, mediante ofício do Secretário de Governo: 

1. representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Assembleia 
Legislativa, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública e da Ordem dos Advogados do 
Brasil – Seção São Paulo; 

2. profissionais especialistas, representantes de outros órgãos ou entidades 
públicas, bem como de organizações da sociedade civil. 

 
SUBSEÇÃO II 
Do Comitê Gestor do Portal da Transparência Estadual 
Artigo 16 - Ao Comitê Gestor do Portal da Transparência Estadual cabe: 
I – auxiliar na coordenação superior das informações disponibilizadas no 

Portal, objetivando acompanhar o desenvolvimento, a implementação e a manutenção dos 
respectivos sistemas; 

II - propor diretrizes, normas e procedimentos, observando as informações 
mínimas estabelecidas; 

III - articular providências e promover o desenvolvimento de iniciativas 
com vista à plena consecução do objetivo definido, à efetividade das ações e ao seu 
aprimoramento contínuo; 

IV – fomentar a disponibilização das informações com foco no atendimento 
ao cidadão, incentivando a acessibilidade no formato aberto, em linguagem comum e 
usabilidade comprovada, considerando a arquitetura de informação, interação e interfaces 
digitais; 

V - avaliar, periodicamente, os resultados alcançados, contribuindo para 
eventuais ajustes, aperfeiçoamentos e mudanças que se fizerem necessários;  

VI - propor aos respectivos órgãos e entidades responsáveis, alterações, 
modificações e aprimoramentos nos sistemas de informação e comunicação que derem 
origem às informações publicadas no Portal. 

Parágrafo único - O Comitê deverá apresentar ao Responsável pela 
Ouvidoria Geral do Estado relatórios periódicos e proposituras referentes ao Portal, que 
serão encaminhados ao Secretário de Governo. 

 
Artigo 17 - O Comitê Gestor do Portal da Transparência Estadual é 

composto dos seguintes membros: 
I - 1 (um) representante da Secretaria de Governo, que será seu Presidente; 
II - 1 (um) representante de cada uma das seguintes Secretarias de Estado: 
a) Casa Civil, do Gabinete do Governador; 
b) Fazenda; 
c) Planejamento e Gestão; 
III - 1 (um) representante da Companhia de Processamento de Dados do 

Estado de São Paulo – PRODESP;  
IV - 1 (um) representante do Conselho de Transparência da Administração 

Pública. 
§ 1º - Os membros do Comitê serão designados mediante resolução do 

Secretário de Governo. 
§ 2º - O Comitê poderá convidar para participar de suas reuniões, sem 

direito a voto, representantes de órgãos e entidades públicos e da sociedade civil, que, por 
seus conhecimentos e experiência profissional, possam contribuir para a discussão das 
matérias em exame. 

 
SUBSEÇÃO III 
Da Comissão de Centralização das Informações dos Serviços Públicos do 

Estado de São Paulo 
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Artigo 18 – A Comissão de Centralização das Informações dos Serviços 
Públicos do Estado de São Paulo de que trata o artigo 30, inciso III, da Lei nº 10.294, de 20 
de abril de 1999, tem por finalidade sistematizar e controlar todas as informações 
relativas aos serviços especificados na referida lei, facilitando o acesso aos dados colhidos. 

Parágrafo único - Os trabalhos da Comissão serão exercidos: 
1. sem prejuízo daqueles de natureza semelhante afetos a outros órgãos e 

entidades estaduais; 
2. em integração com os trabalhos a que se refere o item 1 deste artigo. 
 
Artigo 19 - A Comissão de Centralização das Informações dos Serviços 

Públicos do Estado de São Paulo é composta dos seguintes membros:  
I - 1 (um) representante de cada uma das seguintes Secretarias de Estado: 
a) Secretaria de Governo, através da Ouvidoria Geral do Estado, que será 

seu Presidente; 
b) Casa Civil, do Gabinete do Governador; 
c) Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania; 
d) Secretaria da Fazenda; 
e) Secretaria da Saúde; 
f) Secretaria da Educação; 
g) Secretaria da Segurança Pública; 
h) Secretaria de Planejamento e Gestão; 
II - 1 (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 - 1 (um) representante de cada uma das seguintes fundações: 
a) Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON-SP; 
b) Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE. 
§ 1º - Os membros da Comissão serão designados pelo Governador do 

Estado. 
§ 2º - A Comissão poderá convidar qualquer agente público ou pessoa da 

sociedade civil, sem direito de voto, para colaborar na realização de seus trabalhos.  
 
SUBSEÇÃO IV 
Disposições Comuns 
Artigo 20 – Aos membros do Conselho de Transparência da Administração 

Pública, do Comitê Gestor do Portal da Transparência Estadual e da Comissão de 
Centralização das Informações dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo aplicam-se as 
seguintes disposições comuns: 

I - na hipótese de vacância antes do término do mandato, far-se-á nova 
designação para o período restante; 

II - concluídos os mandatos, os membros permanecerão no exercício de 
suas funções até a posse dos novos designados; 

III - as funções de membro não serão remuneradas, mas consideradas 
como serviço público relevante. 

 
Artigo 21 – Aos Presidentes do Conselho de Transparência da 

Administração Pública, do Comitê Gestor do Portal da Transparência Estadual e da 
Comissão de Centralização das Informações dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo, 
em suas respectivas áreas de atuação, compete: 

I – representar o órgão colegiado junto a autoridades, órgãos e entidades; 
II – dirigir as atividades do órgão colegiado; 
III – convocar e presidir as reuniões do órgão colegiado. 
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Artigo 22 – O funcionamento do Conselho de Transparência da 
Administração Pública, do Comitê Gestor do Portal da Transparência Estadual e da 
Comissão de Centralização das Informações dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo 
será disciplinado mediante portaria do Responsável pela Ouvidoria Geral do Estado. 

 
SEÇÃO VI 
Do Portal da Transparência Estadual 
Artigo 23 – O Portal da Transparência Estadual tem por finalidade a 

centralização e divulgação de dados relevantes referentes à transparência na gestão e ao 
controle social do Poder Executivo. 

Parágrafo único – O Portal é administrado pela Ouvidoria Geral do Estado, 
devendo os órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional prestar 
todas as informações necessárias à sua alimentação e manutenção. 

 
Artigo 24 – O Portal da Transparência Estadual, sem prejuízo de outras 

informações que possam ser agregadas e da continuidade de espaços virtuais já existentes, 
deverá conter as seguintes informações: 

I – série histórica, abrangendo ao menos 3 (três) exercícios, das receitas do 
Estado, com consulta por órgão ou receita por natureza nos diversos níveis de 
desdobramento, bem como da previsão do ano vigente com as informações da realização 
mês a mês, observado o mesmo nível de consulta; 

II – despesas liquidadas referentes a compras de bens de consumo e 
contratação de terceiros, consolidadas por órgão; 

III – demonstrativo mensal das despesas com pagamento de diárias do 
exercício vigente; 

IV – receitas realizadas por órgão, especificadas por fonte até o nível de 
alínea; 

V – investimentos realizados por órgão e natureza, especificando bens de 
capital e obras; 

VI – transferências de recursos públicos estaduais a Municípios, entidades, 
cidadãos ou por ação de governo; 

VII – despesas liquidadas por órgão e programa de trabalho, detalhado por 
natureza de pessoal e encargos, outras despesas correntes e investimentos; 

VIII – empresas e pessoas físicas proibidas de contratar com o Poder 
Público; 

IX – relação de agentes públicos dos órgãos e entidades da Administração 
Direta, Indireta e Fundacional; 

X – tabela de remuneração mensal dos agentes públicos dos órgãos e 
entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional; 

XI – quadros demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000); 

XII – manual de navegação, glossário, perguntas frequentes, denúncia 
eletrônica e “fale conosco” por e-mail, carta e telefone. 

 
Artigo 25 – O Portal da Transparência Estadual deve ser de fácil 

acessibilidade, utilizando linguagem e recursos que propiciem compreensão, bem como a 
exportação dos dados para plataformas tecnológicas compatíveis. 

Parágrafo único – A exportação dos dados deverá ser feita em 
conformidade com o estabelecido no Decreto nº 55.559, de 12 de março de 2010, que 
dispõe sobre o livre acesso a dados e informações não sigilosos da Administração Pública 
Estadual. 
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Artigo 26 - Os órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta e 
Fundacional que mantêm informações no Portal da Transparência Estadual deverão seguir 
as diretrizes e orientações estabelecidas pela Ouvidoria Geral do Estado. 

 
SEÇÃO VII 
Disposições Finais 
Artigo 27 – O Secretário de Governo poderá, mediante resolução: 
I – detalhar as atribuições e competências de que trata este decreto; 
II – baixar as normas complementares que se fizerem necessárias ao 

adequado cumprimento deste decreto. 
 
Artigo 28 - 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 organizados e divulgados pela Secretaria 
de Governo, por intermédio da Comissão de Centralização das Informações dos Serviços 
Públicos do Estado de São Paulo, da Ouvidoria Geral do Estado. 

§ 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 contará com o apoio da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – 
SEADE.  

§ 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 
gerenciamento dos recursos públicos. 

 
Artigo 29 – A coordenação dos trabalhos do Programa Transparência 

Paulista – plano de fomento à transparência municipal, instituído pelo Decreto nº 59.161, 
de 8 de maio de 2013, fica transferida da Casa Civil para a Secretaria de Governo, por 
intermédio da Ouvidoria Geral do Estado. 

 
Artigo 30 - Os dispositivos adiante relacionados do Decreto nº 50.656, de 

30 de março de 2006, de instituição e organização do Sistema Informatizado da Rede de 
Ouvidorias do Estado de São Paulo e de regulamentação do envio dos relatórios 
semestrais das ouvidorias, passam a vigorar com a seguinte redação: 

I – o artigo 2º: 
“Artigo 2º - A Secretaria de Governo, por intermédio da Ouvidoria Geral do 

Estado, adotará as providências necessárias para o adequado funcionamento do Sistema 
Informatizado da Rede de Ouvidorias e designará os órgãos ou servidores responsáveis 
pela sua administração, atualização, manutenção e concessão de senhas.”; (NR) 

II – o artigo 7º: 
“Artigo 7º - A Secretaria de Governo, por intermédio da Ouvidoria Geral do 

Estado, deverá: 
I – adotar as providências necessárias para o correto encaminhamento do 

relatório semestral das Ouvidorias, na forma dos artigos 8º a 11 deste decreto; 
II – além de outras medidas pertinentes, informar às Ouvidorias, às 

Secretarias de Estado e à Procuradoria Geral do Estado os prazos e o modelo do relatório 
semestral.”; (NR) 

III – o artigo 10: 
“Artigo 10 – Os Secretários de Estado e o Procurador Geral do Estado, até o 

final do segundo mês subsequente ao encerramento do semestre, encaminharão ao 
Secretário de Governo, com seus pareceres a respeito da matéria, os relatórios extraídos 
do Sistema Informatizado da Rede de Ouvidorias e as sugestões de todas as Ouvidorias 
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que, direta ou indiretamente, se encontrem em seus respectivos âmbitos de atuação.”. 
(NR) 

 
Artigo 31 – Os dispositivos adiante relacionados do Decreto nº 57.500, de 8 

de novembro de 2011, de reorganização da Corregedoria Geral da Administração e de 
instituição do Sistema Estadual de Controladoria, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

I – o artigo 1º: 
“Artigo 1º - A Corregedoria Geral da Administração, integrante da estrutura 

básica da Secretaria de Governo e vinculada ao Governador do Estado, fica reorganizada 
nos termos deste decreto, em consonância com o disposto no artigo 32 da Constituição do 
Estado.”; (NR) 

II – do artigo 6º, o inciso X: 
“X – receber e analisar informações de auditoria e controle interno, 

promover interação institucional e adotar demais medidas necessárias à coordenação do 
Sistema Estadual de Controladoria;”; (NR) 

III – do artigo 21, o parágrafo único: 
“Parágrafo único – Os encaminhamentos de que trata este artigo serão 

efetuados, quando for o caso, por intermédio do Secretário de Governo.”; (NR) 
IV – o artigo 31: 
“Artigo 31 – As Corregedorias Setoriais serão instaladas junto: 
I – a Secretarias de Estado, mediante resolução conjunta do Secretário de 

Governo e do Titular da Pasta interessada, compreendendo sua Administração Direta, 
Indireta e Fundacional; 

II – à Procuradoria Geral do Estado, mediante resolução conjunta do 
Secretário de Governo e do Procurador Geral do Estado.”; (NR) 

V – o artigo 48: 
“Artigo 48 – O Sistema Estadual de Controladoria será exercido pelos 

seguintes órgãos: 
I – Secretaria de Governo, por meio da Corregedoria Geral da 

Administração, como órgão central; 
II – Secretaria da Fazenda, em especial por meio do Departamento de 

Controle e Avaliação; 
III – Secretaria de Planejamento e Gestão; 
IV – Procuradoria Geral do Estado.”; (NR) 
VI – do artigo 50, o caput: 
“Artigo 50 – O Secretário de Governo poderá, mediante resolução:”.(NR) 
 
Artigo 32 - Os dispositivos adiante relacionados do Decreto nº 58.052, de 

16 de maio de 2012, de regulamentação, no âmbito do Estado, da Lei federal nº 12.527, de 
18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

I – do artigo 20: 
a) o caput: 
“Artigo 20 – Negado o acesso ao documento, dado e informação pelos 

órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual, o interessado poderá recorrer, no 
prazo de 10 (dez) dias, à Ouvidoria Geral do Estado, da Secretaria de Governo, que 
deliberará no prazo de 5 (cinco) dias se:”; (NR) 

b) o § 1º: 
“§ 1º - O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à 

Ouvidoria Geral do Estado depois de submetido à apreciação de pelo menos uma 
autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão impugnada, nos 
termos do parágrafo único do artigo 19 deste decreto.”; (NR) 

c) o § 2º: 



125 
 

“§ 2º - Verificada a procedência das razões do recurso, a Ouvidoria Geral do 
Estado determinará ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar 
cumprimento ao disposto na Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e neste 
decreto.”; (NR) 

II – o artigo 21: 
“Artigo 21 – Negado o acesso ao documento, dado ou informação pela 

Ouvidoria Geral do Estado, o requerente poderá, no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua 
ciência, interpor recurso à Comissão Estadual de Acesso à Informação, de que trata o 
artigo 76 deste decreto.”; (NR) 

III – do artigo 26, o § 3º: 
“§ 3º - O “Catálogo de Sistemas e Bases de Dados da Administração Pública 

do Estado de São Paulo – CSBD”, bem como as bases de dados da Administração Pública 
Estadual deverão estar disponíveis no Portal Governo Aberto SP e no Portal da 
Transparência Estadual, nos termos da legislação pertinente, com todos os elementos 
necessários para permitir sua utilização por terceiros, como a arquitetura da base e o 
dicionário de dados.”; (NR) 

IV – do artigo 78, o caput: 
“Artigo 78 – Cabe à Secretaria de Governo:”; (NR) 
V – o artigo 79: 
“Artigo 79 – A Ouvidoria Geral do Estado, será responsável pela fiscalização 

da aplicação da Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e deste decreto no 
âmbito da Administração Pública Estadual, sem prejuízo da atuação dos órgãos de 
controle interno.”. (NR) 

 
Artigo 33 – Os dispositivos adiante relacionados do Decreto nº 60.144, de 

11 de fevereiro de 2014, de instituição da Comissão Estadual de Acesso à Informação – 
CEAI, passam a vigorar com a seguinte redação: 

I – do artigo 2º, o § 1º: 
“§ 1º - O recurso previsto no inciso I, alínea “b”, deste artigo, somente 

poderá ser dirigido à Comissão Estadual de Acesso à Informação – CEAI depois de 
submetido à apreciação da autoridade máxima do órgão ou entidade e da Ouvidoria Geral 
do Estado, conforme os procedimentos estabelecidos nos artigos 19 a 22 do Decreto nº 
58.052, de 16 de maio de 2012.”; (NR) 

II – do artigo 4º, os incisos I e II: 
“I – da Secretaria de Governo, por meio: 
a) da Unidade do Arquivo Público do Estado, que exercerá a Presidência; 
b) da Ouvidoria Geral do Estado;  
II – da Secretaria de Planejamento e Gestão;”. (NR) 
 
Artigo 34 – Os dispositivos adiante relacionados do Decreto nº 60.399, de 

29 de abril de 2014, que dispõe sobre as atividades das Ouvidorias de que trata a Lei nº 
10.294, de 20 de abril de 1999, passam a vigorar com a seguinte redação: 

I – do artigo 4º, o inciso X: 
“X – atender as diretrizes estabelecidas pela Ouvidoria Geral do Estado, da 

Secretaria de Governo;”; (NR) 
II – o artigo 10: 
“Artigo 10 – O exercício da função de Ouvidor exige formação superior 

completa e atendimento às exigências contidas no Decreto nº 57.970, de 12 de abril de 
2012, alterado pelo Decreto nº 58.076, de 25 de maio de 2012, sendo recomendável 
possuir certificação de formação específica reconhecida pela Ouvidoria Geral do Estado.”; 
(NR) 

III – o artigo 21: 
“Artigo 21 – Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do artigo 9º da 

Lei nº10.294, de 20 de abril de 1999, e de relatórios em formatos e periodicidades 
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estabelecidos internamente em cada órgão ou entidade, as Ouvidorias deverão emitir 
relatórios e manter dados organizados conforme as diretrizes estabelecidas pela 
Ouvidoria Geral do Estado.”; (NR)  

IV – os artigos 23 a 25: 
“Artigo 23 – As Ouvidorias abrangidas por este decreto, conforme previsto 

no artigo 1º, compõem a Rede Paulista de Ouvidorias, devendo, além do cumprimento da 
legislação de regência da matéria, cumprir as diretrizes estabelecidas pela Ouvidoria Geral 
do Estado.  

Artigo 24 – O Secretário de Governo, ouvida a Ouvidoria Geral do Estado, 
poderá baixar, mediante resolução, normas complementares para o adequado 
cumprimento deste decreto. 

Artigo 25 – A Ouvidoria Geral do Estado promoverá a articulação da Rede 
Paulista de Ouvidorias com Ouvidorias de outras esferas da Administração Pública, com 
Ouvidorias da iniciativa privada e com entidades congêneres.”. (NR) 

Artigo 35 – Fica acrescentado ao artigo 2º do Decreto nº 60.638, de 10 de 
julho de 2014, de instituição do Comitê Gestor do Projeto “Melhorando o ambiente de 
negócios por meio da transparência no Estado de São Paulo”, o inciso I-A, com a seguinte 
redação: 

“I-A – a Secretaria de Governo, por intermédio da Ouvidoria Geral do 
Estado;”. 

Artigo 36 – Os dispositivos adiante relacionados do Decreto nº 60.638, de 
10 de julho de 2014, passam a vigorar com a seguinte redação: 

I – do artigo 2º: 
a) o § 1º: 
“§ 1º - A coordenação dos trabalhos do Comitê Gestor caberá a um 

representante da Ouvidoria Geral do Estado, da Secretaria de Governo, e a um 
representante da Secretaria de Planejamento e Gestão.”; (NR) 

b) o § 3º: 
“§ 3º - Os membros do Comitê Gestor serão designados pelo Secretário de 

Governo.”; (NR) 
II – o artigo 7º: 
“Artigo 7º - O Comitê Gestor deverá apresentar ao Secretário de Governo e 

ao Secretário de Planejamento e Gestão relatórios periódicos a respeito do andamento da 
implementação do projeto de que trata este decreto.”. (NR) 

Artigo 37 - Ficam acrescentados ao Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 
2015, de organização da Secretaria de Governo, os dispositivos adiante relacionados, com 
a seguinte redação: 

I – ao artigo 2º: 
a) o inciso XIV-A: 
“XIV-A – em relação ao Sistema Estadual de Defesa do Usuário de Serviços 

Públicos – SEDUSP, instituído pelo artigo 29 da Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999: 
a) a coordenação do funcionamento do SEDUSP; 
b) o estabelecimento periódico de diretrizes e prioridades para o SEDUSP; 
c) a garantia do cumprimento dos dispositivos legais constantes da Lei nº 

10.294, de 20 de abril de 1999, bem como das diretrizes e prioridades referidas na alínea 
“b” deste inciso;  

d) o desenvolvimento das atividades de conscientização e mobilização para 
a completa efetividade dos preceitos da Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, nos órgãos e 
entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional; 

e) a orientação e o apoio a ações específicas em cada órgão e entidade da 
Administração Direta, Indireta e Fundacional; 

f) a operacionalização do desenvolvimento do SEDUSP; 
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g) a responsabilidade pelo desenvolvimento, pela manutenção e pela 
disponibilização dos sistema de informações necessário para atender à demanda do 
SEDUSP;”; 

b) o parágrafo único: 
“Parágrafo único – No desempenho das funções previstas no inciso XIV-A 

deste artigo a Secretaria de Governo 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.”; 

II – ao artigo 3º: 
a) o inciso XI-A: 
“XI-A – Ouvidoria Geral do Estado;”; 
b) o § 1º-A: 
“§ 1º-A – A Ouvidoria Geral do Estado é organizada mediante decreto 

específico.”. 
 
Artigo 38 – Ficam extintos os seguintes cargos vagos: 
I – no Quadro da Secretaria de Governo: 
a) 1 (um) de Chefe I; 
b) 1 (um) de Encarregado I; 
II – no Quadro da Secretaria de Planejamento e Gestão, 6 (seis) de 

Encarregado I. 
Parágrafo único – O Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria de 

Governo, e a Diretoria de Recursos Humanos, da Coordenadoria de Administração, da 
Secretaria de Planejamento e Gestão, providenciarão, no âmbito de suas respectivas 
alçadas, a edição, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da publicação deste 
decreto, de relação dos cargos extintos por este artigo, contendo nome do último ocupante 
de cada um e motivo da vacância. 

 
Artigo 39 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário, em especial: 
I – do Decreto nº 50.656, de 30 de março de 2006, o artigo 11; 
II – o Decreto nº 51.561, de 12 de fevereiro de 2007; 
III – o Decreto nº 52.197, de 26 de setembro de 2007; 
IV – do Decreto nº 57.500, de 8 de novembro de 2011: 
a) os incisos IX e XII do artigo 4º;  
b) o inciso XI do artigo 6º; 
c) os artigos 34, 35 e 40 a 45; 
V – o Decreto nº 59.420, de 13 de agosto de 2013; 
VI – do Decreto nº 60.638, de 10 de julho de 2014, a alínea “b” do inciso I do 

artigo 2º;  
VII – do Decreto nº 60.399, de 29 de abril de 2014, o parágrafo único do 

artigo 4º; 
VIII - do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015: 
a) o inciso VIII do artigo 3º; 
b) a Seção VII, do Capítulo VIII, e seu artigo 103.  
 
Palácio dos Bandeirantes, 18 de março de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
 
________ 
NOTAS: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Lei Complementar nº 847/98 à pág. 27 do vol. XLVII; 
Lei nº 10.294/99 à pág. 47 do vol. XLVII; 
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Decreto nº 51.561/07 à pág. 191 do vol. LXIII; 
Decreto nº 52.197/07 à pág. 124 do vol. LXIV; 
Decreto nº 55.559/10 à pág. 67 do vol. LXIX; 
Decreto nº 57.500/11 à pág. 222 do vol. LXXII; 
Decreto nº 57.970/12 à pág. 77 do vol. LXXIII; 
Decreto nº 58.052/12 à pág. 103 do vol. LXXIII; 
Decreto nº 59.420/13 à pág. 85 do vol. LXXVI; 
Decreto nº 60.399/14 à pág. 65 do vol. LXXVII; 
Decreto nº 61.036/15 à pág. 45 deste volume. 

_______________________________ 
 
 

DECRETO Nº 61.189, DE 27 DE MARÇO DE 2015 
Dispõe sobre a fixação de percentual para fins de pagamento da Bonificação por Resultados - 

BR, instituída pela Lei Complementar nº 1.078, de 17 de dezembro de 2008, relativo ao 
exercício de 2014 

 
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de 

suas atribuições legais e à vista do disposto no artigo 9º da Lei Complementar nº 1.078, de 
17 de dezembro de 2008, 

Decreta: 
 
Artigo 1º - Para o exercício de 2014, o percentual a ser aplicado sobre o 

somatório da retribuição mensal do servidor no período de avaliação, para fins de 
pagamento da Bonificação por Resultados - BR, instituída pela Lei Complementar nº 1.078, 
de 17 de dezembro de 2008, fica fixado em 20% (vinte por cento). 

Parágrafo único - O período de avaliação a que se refere o “caput” deste 
artigo será definido em resolução do Secretário da Educação. 

 
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 27 de março de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
 
_______ 
NOTA: 
 A Lei Complementar nº 1.078/08 encontra-se à pág. 43 do vol. LXVI. 

 
_______________________________ 

 
 

DECRETO Nº 61.191, DE 27 DE MARÇO DE 2015 
Dispõe sobre a criação de unidade escolar na Secretaria da Educação e dá providências 

correlatas 
 
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de 

suas atribuições legais, 
Decreta: 
 
Artigo 1º - Fica criada na Diretoria de Ensino – Região Taboão da Serra, da 

Secretaria da Educação, no Município de Embu das Artes, a Escola Estadual CHB Embu N 
II. 

 
Artigo 2º - A Secretaria da Educação adotará as providências necessárias 

para a implantação da unidade escolar ora criada e designará o pessoal técnico 
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administrativo mínimo necessário para o seu funcionamento, segundo os critérios 
estabelecidos pelo Decreto nº 52.630, de 16 de janeiro de 2008. 

 
Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão à 

conta das dotações consignadas no orçamento da Secretaria da Educação. 
 
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a 1º de dezembro de 2014.   
 
Palácio dos Bandeirantes, 27 de março de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
 
_______ 
NOTA: 
 O Decreto nº 52.630/08  encontra-se à pág.81  do vol. LXV  

 
________________________ 

 
 

DECRETO Nº 61.233, DE 22 DE ABRIL DE 2015 
Dispõe sobre a criação de unidades escolares na Secretaria de Educação e dá providências 

correlatas 
 

GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de 
suas atribuições legais, 

Decreta: 
 
Artigo 1º - Ficam criadas nas Diretorias de Ensino adiante indicadas, da 

Secretaria da Educação, as seguintes unidades escolares: 
I – na Diretoria de Ensino – Região Ribeirão Preto, no Município de 

Ribeirão Preto, a Escola Estadual Jardim Dr. Paulo Gomes Romeo; 
II – na Diretoria de Ensino – Região Taubaté, no Município de Caçapava, a 

Escola Estadual Bairro Iriguassu. 
 
Artigo 2º - A Secretaria da Educação adotará as providências necessárias 

para o funcionamento das unidades escolares ora criadas e designará o pessoal técnico e 
administrativo mínimo necessário, conforme critérios estabelecidos no Decreto nº 52.630, 
de 16 de janeiro de 2008. 

 
Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão à 

conta das dotações consignadas no orçamento da Secretaria da Educação. 
 
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a 1º de dezembro de 2014. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 22 de abril de 2015 
 
GERALDO ALCKMIN 
 
_____ 
NOTA: 
O Decreto nº 52.630/08  encontra-se à pág.81  do vol. LXV. 

 
__________________________________ 
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DECRETO Nº 61.241, DE 24 DE ABRIL DE 2015 
Dispõe sobre a criação de unidade escolar indígena na Secretaria da Educação e dá 

providências correlatas 
 
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de 

suas atribuições legais, 
Decreta: 
 
Artigo 1º - Fica criada na Diretoria de Ensino – Região Registro, da 

Secretaria da Educação, no Município de Pariquera-Açu, a Escola Estadual Indígena Aldeia 
Araçá Mirim. 

 
Artigo 2º - A Secretaria da Educação adotará as providências necessárias 

para o funcionamento da unidade escolar ora criada e designará o pessoal técnico 
administrativo mínimo necessário para o seu funcionamento, segundo os critérios 
estabelecidos pelo Decreto nº 48.754, de 25 de junho de 2004. 

 
Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão à 

conta das dotações consignadas no orçamento da Secretaria da Educação. 
 
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a 2 de janeiro de 2015.   
 
Palácio dos Bandeirantes, 24 de abril de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
 
______ 
NOTA: 
 O Decreto nº 48.754/04  encontra-se à pág.99  do vol. LVII   

 
______________________________ 

 
 

DECRETO Nº 61.284, DE 27 DE MAIO DE 2015 
Organiza a Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao Cidadão, da Secretaria de Governo, 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- A Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao Cidadão, da 

Secretaria de Governo, de que trata o artigo 3º, inciso XIV, do Decreto nº 61.036, de 1º de 
janeiro de 2015, fica organizada nos termos deste decreto. 

 
Artigo 2º - A Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao Cidadão é órgão 

central do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação nos termos do artigo 3º do 
Decreto nº 52.178, de 20 de setembro de 2007, com nova redação dada pelo presente 
decreto. 
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Artigo 3º - A Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação, da 
Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao Cidadão, prevista no artigo 5º, inciso II, alínea 
"d", item 3, do Decreto nº 61.035, de 1º de janeiro de 2015, mantido seu nível hierárquico, 
passa a denominar-se Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação. 

 
SEÇÃO II 
Da Estrutura e dos Níveis Hierárquicos 
Artigo 4º - A Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao Cidadão é integrada 

por: 
I - Gabinete; 
II - Grupo de Apoio à Gestão de Convênios, com Centro de Apoio 

Administrativo; 
III - Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação, com: 
a) Grupo Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação - GETIC; 
b) 3 (três) Unidades de Serviços Técnicos (de I a III); 
IV - Coordenação de Serviços ao Cidadão, com 3 (três) Unidades de Serviços 

Técnicos (de I a III). 
 
Artigo 5º - As unidades a seguir relacionadas contam, cada uma, com: 
I - Assistência Técnica: 
a) o Gabinete do Responsável pela Subsecretaria; 
b) a Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
II - Corpo Técnico: 
a) o Grupo de Apoio à Gestão de Convênios; 
b) as Unidades de Serviços Técnicos. 
 
Artigo 6º - As unidades adiante relacionadas têm os seguintes níveis 

hierárquicos: 
I - de Coordenadoria: 
a) Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
b) Coordenação de Serviços ao Cidadão; 
II - de Departamento Técnico, o Grupo de Apoio à Gestão de Convênios; 
III - de Divisão, o Centro de Apoio Administrativo. 
 
Artigo 7º - As Assistências Técnicas e os Corpos Técnicos não se 

caracterizam como unidades administrativas. 
 
SEÇÃO III 
Das Atribuições 
Artigo 8º - À Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao Cidadão cabe 

desempenhar, em sua área de atuação, atividades inerentes ao campo funcional da 
Secretaria de Governo, em especial as relativas: 

I – à formulação e à proposição de políticas e diretrizes: 
a) sobre o uso de tecnologias da informação e comunicação; 
b) para a melhoria dos serviços ao cidadão; 
II – ao planejamento, à coordenação e ao controle do uso de tecnologias da 

informação e comunicação, em nível central, no âmbito dos órgãos e entidades da 
Administração Direta, Indireta e Fundacional; 

III – à coordenação, ao acompanhamento e ao controle: 
a) do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação, a que se refere 

o artigo 1º do Decreto n° 51.766, de 19 de abril de 2007;  
b) do Programa Acessa São Paulo, reestruturado pelo Decreto nº 52.897, de 

11 de abril de 2008; 
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IV – à coordenação e ao gerenciamento 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. 

 
Artigo 9º - O Grupo de Apoio à Gestão de Convênios tem, além de outras 

compreendidas em sua área de atuação, as seguintes atribuições: 
I – por meio do Corpo Técnico: 
a) acompanhar a formalização de convênios com municípios e entidades 

nãogovernamentais;  
b) examinar as demandas de entes municipais no âmbito do Programa 

Acessa São Paulo; 
c) viabilizar procedimentos para operacionalização, desenvolvimento e 

acompanhamento de convênios; 
d) manter relação institucional com órgãos federais, estaduais e municipais 

e entidades não governamentais, com a finalidade de instruir a documentação necessária à 
formalização dos ajustes no âmbito do Programa Acessa São Paulo; 

e) exercer o controle de convênios sob sua responsabilidade, bem como 
manter atualizado seu cadastro; 

f) prestar informações e/ou esclarecimentos aos municípios e entidades 
sobre a documentação necessária para a celebração de convênios; 

g) analisar a documentação necessária para a celebração de convênios, 
observada a legislação pertinente, e emitir parecer técnico; 

h) manifestar-se sobre a prestação de contas dos projetos conveniados; 
i) analisar os contratos e convênios que envolvam a execução orçamentária 

de custeio e investimento dos programas POUPATEMPO e Acessa São Paulo; 
II – por meio do Centro de Apoio Administrativo, as previstas no artigo 58 

do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015. 
Parágrafo único – O Centro de Apoio Administrativo presta serviços no 

âmbito de todas as unidades integrantes da estrutura da Subsecretaria de Tecnologia e 
Serviços ao Cidadão. 

 
Artigo 10 - A Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação 

tem, por meio de suas Unidades de Serviços Técnicos e respectivos Corpos Técnicos, além 
de outras compreendidas em sua área de atuação, as seguintes atribuições: 

I - no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta e 
Fundacional: 

a) participar do planejamento e da coordenação e exercer o controle, em 
nível central, do uso de tecnologias da informação e comunicação; 

b) manifestar-se, preliminarmente, sobre a aplicação de recursos de 
tecnologia da informação e comunicação; 

c) realizar estudos com vista à formulação de políticas e diretrizes e à 
definição de prioridades para uso da tecnologia da informação e comunicação; 

d) promover ações para otimização dos processos de aquisição de bens e 
contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação, visando a melhoria da 
qualidade e da eficiência, com redução de custos; 

e) criar condições e promover ações integradas de uso eficiente da 
informação, tecnologia e meios de comunicação, como as que permitam a 
interoperabilidade entre sistemas e bancos de dados de diversos órgãos e entidades, 
visando a integração na perspectiva do cidadão; 

f) assegurar o cumprimento da política do Governo relativa ao uso da 
tecnologia da informação e comunicação, exercendo, para esse fim, entre outras, as 
seguintes atividades em relação aos planos de informatização: 

1. fixar seu conteúdo mínimo; 
2. solicitar, quando necessário, sua elaboração; 
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3. orientar e avaliar seu conteúdo; 
4. acompanhar sua execução; 
II - interagir com entidades públicas nacionais, internacionais e privadas, 

visando o intercâmbio técnico-cultural e a prospecção de tecnologia da informação e 
comunicação. 

 
Artigo 11 - A Coordenação de Serviços ao Cidadão tem, por meio de suas 

Unidades de Serviços Técnicos e respectivos Corpos Técnicos, além de outras 
compreendidas em sua área de atuação, as seguintes atribuições: 

I - em relação ao “POUPATEMPO – Centrais de Atendimento ao Cidadão” e 
ao Programa Acessa São Paulo: 

a) realizar estudos com vista à formulação e à proposição de políticas e 
diretrizes para aprimoramento permanente;  

b) participar da coordenação e gerenciar; 
c) propor diretrizes, prioridades e estratégias para implantação, operação e 

manutenção dos postos de serviços, em qualquer modalidade de atendimento;  
d) definir conceitos, propor diretrizes e supervisionar projetos e atividades 

de desburocratização e racionalização de procedimentos;  
e) promover estudos e propor soluções para integração dos sistemas das 

várias modalidades de atendimento; 
f) avaliar e propor soluções para integração dos canais de manifestação dos 

cidadãos, promovendo o uso intensivo das tecnologias cívicas para o fortalecimento da 
colaboração dos usuários dos serviços;  

g) propor articulações com entidades governamentais e não 
governamentais, nas esferas estadual, municipal e federal, para disponibilização de 
serviços e realização de ações conjuntas de interesse da população;  

II - em relação aos órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta e 
Fundacional: 

a) realizar estudos com vista à formulação e proposição de soluções 
tecnológicas para elevar o padrão de atendimento ao cidadão; 

b) conceber, propor ações e estimular a implementação de medidas que 
viabilizem a oferta de serviços de forma integrada, compartilhando dados e informações, 
bases de dados e sistemas;  

c) elaborar e propor recomendações, ações e medidas para 
disponibilização, por meio de multicanais, de informações sobre serviços oferecidos, 
estimulando a população a colaborar, através das redes sociais, na manutenção da 
qualidade das informações;  

d) promover a interlocução com atores das diferentes esferas de governo e 
da sociedade de modo a: 

1. criar canais de colaboração e de integração de dados; 
2. desenvolver novas formas de prestação de serviços públicos; 
e) conceber e implementar de modo contínuo, por meio de soluções 

tecnológicas avançadas, o acompanhamento e a avaliação dos serviços e informações 
prestados ao cidadão, em qualquer modalidade de atendimento, visando: 

1. a constante melhoria da qualidade dos serviços prestados; 
2. a identificação de necessidades e demandas da população por novos 

serviços; 
f) conceber e propor metodologias que permitam comparar o custo de 

diferentes formatos e modalidades de atendimento; 
III - criar condições para que as “boas práticas” de atendimento 

identificadas sejam disseminadas, estimulando a gestão do conhecimento;  
IV - promover e estimular pesquisas, em parceria com organizações 

nacionais e internacionais. 
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Artigo 12 – As Assistências Técnicas e os Corpos Técnicos têm, em suas 
respectivas áreas de atuação, as atribuições comuns previstas no artigo 57 do Decreto nº 
61.036, de 1º de janeiro de 2015. 

 
SEÇÃO IV 
Das Competências 
Artigo 13 - O Responsável pela Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao 

Cidadão, além de outras que lhe forem conferidas por lei ou decreto, tem, em sua área de 
atuação, as competências adiante indicadas, previstas no Decreto nº 61.036, de 1º de 
janeiro de 2015: 

I – as dos artigos 63, 91 e 92; 
II – na qualidade de dirigente de unidade de despesa, as do artigo 81. 
Parágrafo único - Ao Responsável pela Subsecretaria de Tecnologia e 

Serviços ao Cidadão compete, ainda, em sua área de atuação, em relação ao Sistema de 
Administração de Pessoal, exercer o previsto no artigo 33 do Decreto nº 52.833, de 24 de 
março de 2008. 

 
Artigo 14 - Os Coordenadores, além de outras que lhes forem conferidas 

por lei ou decreto, têm, em suas respectivas áreas de atuação, as competências previstas 
nos artigos 67, 91 e 92 do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015. 

 
Artigo 15 - O Diretor do Grupo de Apoio à Gestão de Convênios, além de 

outras que lhe forem conferidas por lei ou decreto, tem, em sua área de atuação, as 
competências previstas nos artigos 69, 91 e 92 do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 
2015. 

 
Artigo 16 - O Diretor do Centro de Apoio Administrativo, além de outras 

que lhe forem conferidas por lei ou decreto, tem, em sua área de atuação, as competências 
previstas nos artigos 74, 75, 91 e 92 do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015. 

 
SEÇÃO V 
Do Grupo Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação - GETIC 
Artigo 17 - O Grupo Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação 

- GETIC é composto dos seguintes membros: 
I – o Coordenador da Coordenação de Tecnologia da Informação e 

Comunicação, que exercerá a coordenação dos trabalhos; 
II - os coordenadores dos Grupos Setoriais de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – GSTICs, das Secretarias de Estado e da Procuradoria Geral do Estado; 
III – 1 (um) representante de cada uma das seguintes entidades: 
a) Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – 

PRODESP; 
b) Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP; 
c) Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. – IPT; 
d) Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-SP. 
§ 1º - As funções de membro do GETIC não serão remuneradas, sendo, 

porém, consideradas como serviço público relevante. 
§ 2º - O Responsável pela Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao 

Cidadãopoderá convidar para participar das reuniões do GETIC: 
1. representantes de outros órgãos ou entidades, públicos ou privados, cuja 

participação seja considerada importante diante da pauta da reunião; 
2. pessoas que, por seus conhecimentos e experiência profissional, possam 

contribuir para a discussão das matérias em exame. 
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Artigo 18 - Ao Grupo Executivo de Tecnologia da Informação e 
Comunicação – GETIC cabe promover a articulação dos órgãos e entidades da 
Administração Direta, Indireta e Fundacional, visando subsidiar a Subsecretaria de 
Tecnologia e Serviços ao Cidadão na formulação de propostas de políticas e diretrizes em 
tecnologia da informação e comunicação. 

 
SEÇÃO VI 
Disposições Finais 
Artigo 19 - As atribuições e competências previstas neste decreto poderão 

ser detalhadas mediante resolução do Secretário de Governo. 
 
Artigo 20 – Os dispositivos adiante relacionados do Decreto nº 42.886, de 

26 de fevereiro de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação: 
I – do artigo 2º: 
a) o inciso I: 
"I - celebrar contratos, convênios e termos de cooperação, dar e receber 

bens móveis e imóveis em comodato, bem como firmar termos de cessão de uso de imóvel, 
com órgãos e entidades da Administração, das esferas estadual, municipal e federal, e 
organizações não governamentais;"; (NR) 

b) o inciso III: 
“III – administrar os Postos de Serviços do POUPATEMPO, sendo a gestora 

financeira dos recursos alocados e promovendo o rateio das despesas entre os órgãos e 
entidades participantes, de acordo com critérios a serem estabelecidos pela Secretaria de 
Governo;”; (NR) 

c) o inciso XV: 
“XV – gerir os recursos financeiros repassados ao seu orçamento pela 

Secretaria de Governo, para a implantação de Postos de Serviços do POUPATEMPO;”; (NR) 
II – o artigo 4º: 
“Artigo 4º - As despesas decorrentes do presente decreto correrão à conta 

das dotações orçamentárias próprias alocadas à Secretaria de Governo.”. (NR) 
 
Artigo 21 – Fica acrescentado ao artigo 2º do Decreto nº 42.886, de 26 de 

fevereiro de 1998, parágrafo único, com a seguinte redação: 
“Parágrafo único - A abertura de novos Postos de Serviços do 

POUPATEMPO dar-se-á mediante prévia autorização do Secretário de Governo.”. 
 
Artigo 22 - O inciso V do artigo 2º do Decreto nº 48.526, de 4 de março de 

2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“V – assessorar o Comitê de Qualidade da Gestão Pública, da Secretaria de 

Governo, nos assuntos relativos a políticas e diretrizes voltadas ao sigilo e à segurança dos 
recursos de tecnologia da informação e comunicação e atividades a estas relacionadas, no 
que tange ao Gabinete do Governador e a autoridades públicas;”. (NR) 

 
Artigo 23 - Os dispositivos adiante relacionados do Decreto nº 52.178, de 

20 de setembro de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação: 
I – o artigo 3º: 
“Artigo 3º - São órgãos centrais do Sistema de Tecnologia da Informação e 

Comunicação, integrados na estrutura da Secretaria de Governo: 
I – o Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – 

COETIC; 
II – a Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao Cidadão.”; (NR) 
II – do artigo 5º: 
a) o caput e seus incisos: 
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“Artigo 5º - O Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e 
Comunicação - COETICé composto dos seguintes membros: 

I – o Responsável pela Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao Cidadão, 
representando a Secretaria de Governo, que será seu Presidente;  

II - 1 (um) representante de cada um dos seguintes órgãos: 
a) Casa Militar, do Gabinete do Governador; 
b) Secretaria de Planejamento e Gestão; 
c) Secretaria da Fazenda; 
d) Secretaria da Educação; 
e) Secretaria da Saúde; 
f) Secretaria da Segurança Pública; 
g) Procuradoria Geral do Estado; 
III - o Secretário Executivo, indicado pelo Responsável pela Subsecretaria 

de Tecnologia e Serviços ao Cidadão.”; (NR) 
b) o § 2º: 
“§ 2º - Os membros do Conselho e seus suplentes, profissionais de 

reconhecida capacidade e experiência em tecnologia da informação e comunicação, serão 
designados pelo Governador do Estado, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a 
recondução, ressalvado o disposto no inciso I deste artigo.”; (NR) 

III – do artigo 6º, os §§ 1º e 2º: 
“§ 1º - Os serviços técnicos de responsabilidade da Secretaria Executiva 

serão prestados pela Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação, da 
Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao Cidadão, da Secretaria de Governo. 

§ 2º - Sempre que necessário, a Coordenação de Tecnologia da Informação 
e Comunicação poderá consultar profissionais de conhecimento e experiência nos 
assuntos afetos ao Conselho.”; (NR) 

IV – do artigo 7º: 
a) os incisos I e II: 
“I – assessorar o Secretário de Governo em assuntos pertinentes a 

tecnologia da informação e comunicação; 
II – manifestar-se sobre matérias de sua alçada, em especial as relativas a 

proposições encaminhadas pela Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao Cidadão;”; (NR) 
b) o § 2º: 
“§ 2º - As atribuições do Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – COETIC serão exercidas em integração com o Comitê de Qualidade da 
Gestão Pública, da Secretaria de Governo, e de acordo com as orientações dele emanadas.”; 
(NR) 

V – do artigo 8º, o inciso VII: 
“VII – por meio do Núcleo de Apoio Administrativo, as previstas no artigo 

58 do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015;”; (NR) 
VI – o artigo 11: 
“Artigo 11 – O Diretor do Núcleo de Apoio Administrativo tem, em sua área 

de atuação, as competências previstas nos artigos 74 e 92 do Decreto nº 61.036, de 1º de 
janeiro de 2015.”; (NR) 

VII – o artigo 12: 
“Artigo 12 – As atribuições e competências de que trata este decreto 

poderão ser detalhadas mediante resolução do Secretário de Governo.”. (NR) 
 
Artigo 24 - Os dispositivos adiante relacionados do Decreto nº 52.897, de 

11 de abril de 2008, passam a vigorar com a seguinte redação: 
I - o "caput" do artigo 4º: 
"Artigo 4º - Os Postos do Acessa São Paulo poderão ser implantados em 

todo o território do Estado, mediante convênio, nos termos da minuta anexa a este 
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decreto, a ser celebrado entre a Secretaria de Governo e órgãos e entidades da 
Administração Pública ou da iniciativa privada."; (NR) 

II - o artigo 5º: 
"Artigo 5º - A instrução dos processos referentes a cada convênio deverá 

incluir parecer da Assessoria Jurídica do Governo, órgão complementar da Procuradoria 
Geral do Estado, integrado à Secretaria de Governo, e observar, no que couber, o disposto 
nos Decretos nº 52.479, de 14 de dezembro de 2007, e nº 59.215, de 21 de maio de 2013, 
alterado pelos Decretos nº 60.868, de 29 de outubro de 2014, e nº 60.908, de 21 de 
novembro de 2014."; (NR) 

III - do artigo 6º: 
a) o "caput: 
"Artigo 6º - Cabe à Secretaria de Governo, por intermédio da Subsecretaria 

de Tecnologia e Serviços ao Cidadão:"; (NR) 
b) o inciso VII: 
"VII - disponibilizar monitores para atendimento dos usuários, mediante 

autorização formal do Secretário de Governo, em casos excepcionais devidamente 
justificados e visando à continuidade do funcionamento de Posto do Acessa São Paulo;"; 
(NR) 

c) o inciso X: 
"X - elaborar minuta-padrão de termo de cooperação a ser celebrado com 

órgãos da Administração Direta do Estado, objetivando a instalação de Posto do Acessa 
São Paulo, observadas as disposições do Decreto nº 59.215, de 21 de maio de 2013, e 
alterações posteriores, no que couber."; (NR) 

IV - o caput do artigo 7º: 
"Artigo 7º - Compete ao Secretário de Governo:". (NR) 
 
Artigo 25 - Fica acrescentado ao artigo 7º do Decreto nº 52.897, de 11 de 

abril de 2008, parágrafo único, com a seguinte redação: 
"Parágrafo único - A competência de que trata o inciso I deste artigo poderá 

ser delegada ao Responsável pela Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao Cidadão, da 
Secretaria de Governo, admitida uma única delegação subsequente.". 

 
Artigo 26 - Ficam acrescentados ao artigo 60 do Decreto nº 61.036, de 1º 

de janeiro de 2015, os incisos IV a VII, com a seguinte redação: 
"IV - em relação ao Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação, 

exercer o previsto no inciso I do artigo 12 do Decreto nº 40.656, de 9 de fevereiro de 1996; 
V - aprovar, para publicação periódica, os resultados de pesquisas de 

preços de insumos dos serviços de informática praticados no mercado, a serem utilizados 
como referência para exame da compatibilidade dos preços ofertados pela Companhia de 
Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP; 

VI - em relação ao "POUPATEMPO - Centrais de Atendimento ao Cidadão" - 
Programa do Governo do Estado de São Paulo, exercer o previsto no artigo 19 da Lei 
Complementar nº 847, de 16 de julho de 1998, com nova redação dada pelo artigo 1º, 
inciso X, da Lei Complementar nº 1.046, de 2 de junho de 2008; 

VII - em relação ao ambiente Internet do Governo do Estado, exercer o 
previsto no artigo 7º do Decreto nº 42.907, de 4 de março de 1998.". 

 
Artigo 27 – A redução estimada da despesa com funções de comando 

decorrente deste decreto poderá vir a ser considerada para a edição de outros decretos de 
organização ou de reorganização, desde que: 

I – a proposta tramite no mesmo processo que tratou da matéria objeto 
deste decreto; 

II – o decreto correspondente seja editado no presente exercício. 
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Artigo 28 – As Secretarias de Planejamento e Gestão e da Fazenda 
providenciarão, em seus respectivos âmbitos de atuação, os atos necessários ao 
cumprimento deste decreto. 

 
Artigo 29 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário, em especial: 
I – do Decreto nº 42.886, de 26 de fevereiro de 1998: 
a) o inciso XVI do artigo 2º; 
b) os Modelos de Convênio e de Termo de Cooperação anexos; 
II – do Decreto nº 51.766, de 19 de abril de 2007: 
a) do artigo 2º: 
1. a alínea “c” do inciso I; 
2. a alínea “b” do inciso II; 
3. o inciso III; 
b) os artigos 3º e 4º; 
c) o parágrafo único do artigo 5º; 
d) os artigos 6º a 16; 
III – do Decreto nº 52.178, de 20 de setembro de 2007: 
a) o § 1º do artigo 2º; 
b) o artigo 18; 
IV – do Decreto nº 52.897, de 11 de abril de 2008, o artigo 10. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 27 de maio de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
_______ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:: 
Decreto nº 40.656/96 à pág. 43 do vol. XLI; 
Decreto nº 51.766/07 à pág. 245 do vol. LXIII; 
Decreto nº 52.178/07 à pág. 117 do vol. LXIV; 
Decreto nº 52.479/07 à pág. 403 do vol. LXVII; 
Decreto nº 52.833/08 à pág. 113 do vol. LXV; 
Decreto nº 59.215/13 à pág. 78 do vol. LXXV; 
Decreto nº 60.868/14 à pág. 47do vol. LXXVIII; 
Decreto nº 60.908/14 à pág. 53 do vol. LXXVIII; 
Decreto nº 61.035/15 à pág. 41 deste volume; 
Decreto nº 61.036/15 à pág. 45 deste volume. 

 
_____________________--__________ 

 
 

DECRETO Nº 61.307, DE 15 DE JUNHO DE 2015 
Revoga os Decretos nº 54.253, de 17 de abril de 2009, e nº 55.864, de 26 de maio de 2010 

 
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de 

suas atribuições legais e à vista da exposição do Senhor Secretário da Educação 
informando que o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – 
SARESP passará a ser normatizado mediante resoluções da Pasta, principalmente no que 
diz respeito à adesão da rede de ensino do Centro Estadual de Educação Tecnológica 
“Paula Souza”, do Serviço Social da Indústria - SESI, redes de ensino municipais e rede de 
ensino privada, 

Decreta: 
 
Artigo 1º - Ficam revogados os decretos abaixo relacionados: 
I – Decreto nº 54.253, de 17 de abril de 2009, que autoriza a Secretaria da 

Educação a representar o Estado de São Paulo na celebração de convênios com a Fundação 
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para o Desenvolvimento da Educação – FDE e municípios paulistas, tendo por objeto a 
aplicação do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – 
SARESP, nas escolas das redes públicas municipais, de forma integrada à rede pública 
estadual de ensino; 

II – Decreto nº 55.864, de 26 de maio de 2010, que dá nova redação à 
cláusula terceira da minuta-padrão de convênio constante do Anexo que integra o Decreto 
nº 54.253, de 17 de abril de 2009. 

 
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Palácio dos Bandeirantes, 15 de junho de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
______ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Decreto nº 54.253/09 à pág.. 141 do vol. LXVII; 
Decreto nº 55.864/10 à pág. 93 do vol. LXIX. 

 
____________________________________ 
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RESOLUÇÕES  SE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



142 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



143 
 

 
RESOLUÇÃO SE  Nº 1, DE 8 DE JANEIRO DE 2015 

Dispõe sobre cessação de pagamento da Gratificação de Atividade Pedagógica 
 
O Secretário da Educação, com fundamento no disposto no § 3º do artigo 1º 

da Lei Complementar nº 1.192, de 28-12-2012, que institui a Gratificação de Atividade 
Pedagógica, Resolve: 

 
Artigo 1º - Fica cessado, em 01-01-2015, na conformidade do disposto no 

caput do artigo 6º da Resolução Conjunta  SE/ SGP 2, de 2-8-2013, o pagamento da 
Gratificação de Atividade Pedagógica concedida aos integrantes do Quadro do Magistério, 
em exercício nos órgãos centrais da Secretaria da Educação, 

 
Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
_______ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Lei Complementar nº 1.192/12 à pág. 32 do vol. LXXIV; 
Resolução Conj. SE/SGP nº 2/13 à pág. 414 do vol. LXXVI. 

 
______________________________ 

 
 

RESOLUÇÃO SE Nº 2, DE 9 DE JANEIRO DE 2015 
Altera dispositivos da Resolução SE nº 2, de 14-01-2014, que dispõe sobre Atividades 

Curriculares Desportivas nas unidades escolares da rede pública estadual, e da Resolução SE 
nº  75, de 28-11-2013, que dispõe sobre o processo de atribuição de classes e aulas ao pessoal 

docente do Quadro do Magistério 
 
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representaram as 

Coordenadorias de Gestão da Educação Básica - CGEB e de Gestão de Recursos Humanos - 
CGRH, relativamente à alteração de dispositivos da Resolução SE Nº 2, de 14-01-2014, e da 
Resolução SE Nº 75, de 28-11-2013,  

Resolve: 
 
Artigo 1º - O artigo 12 da Resolução SE 2/2014 passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
“Artigo 12 - A atribuição de aulas das turmas de Atividades Curriculares 

Desportivas - ACDs referentes a turmas já homologadas, quer sejam novas ou mantidas do 
ano letivo anterior, não poderá se realizar no processo inicial de atribuição de classes e 
aulas, devendo ocorrer somente a partir do mês de março, preferencialmente a docentes 
titulares de cargo, inclusive para constituir jornada de trabalho, que não tenha sido 
atendida no processo inicial e/ou que esteja sendo composta por aulas de disciplina não 
decorrente de sua habilitação, respeitado o limite de, no máximo, 2 (duas) turmas na 
constituição da Jornada Inicial de Trabalho Docente. 

§ 1º - O disposto no caput deste artigo não se aplica à constituição da 
Jornada Reduzida de Trabalho Docente. 

§ 2º - A atribuição de aulas das turmas de Atividades Curriculares 
Desportivas - ACDs, para composição da carga suplementar de trabalho do docente titular 
de cargo e da carga horária do ocupante de função-atividade, observará o limite de, no 
máximo, 4 (quatro) turmas. 

§ 3º - É expressamente vedada a atribuição de aulas de Atividades 
Curriculares Desportivas - ACDs a docentes contratados e a candidatos à contratação, 
exceto se em substituição temporária de docentes em licença ou afastamento. 
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§ 4º - A atribuição de aulas de ACDs deverá ser revista pelo Diretor de 
Escola sempre que na unidade escolar surgirem, no decorrer do ano, aulas disponíveis, 
livres ou em substituição, da disciplina de Educação Física.” (NR) 

 
Artigo 2º - O caput e os parágrafos 5º e 6º do artigo 10 da Resolução SE 

75/2013 passam a vigorar com a seguinte redação: 
I - o caput do artigo 10: 
“Artigo 10 - A atribuição de aulas das disciplinas dos cursos de Educação de 

Jovens e Adultos - EJA, de Ensino Religioso, de Língua Espanhola, das turmas de Atividades 
Curriculares Desportivas - ACDs, bem como das aulas do Serviço de Apoio Pedagógico 
Especializado - SAPE, será efetuada juntamente com as aulas do ensino regular, no 
processo inicial e/ou durante o ano, respeitados os regulamentos específicos, quando 
houver, e observando-se os respectivos critérios de habilitação e de qualificação docente.” 
(NR) 

II - os parágrafos 5º e 6º do artigo 10: 
“§ 5º - A atribuição de aulas das turmas de Atividades Curriculares 

Desportivas - ACDs referentes a turmas já homologadas, quer sejam novas ou mantidas do 
ano letivo anterior, não poderá se realizar no processo inicial, devendo ocorrer somente a 
partir do mês de março, preferencialmente a docentes titulares de cargo, inclusive para 
constituição de jornada de trabalho, que não tenha sido atendida no processo inicial e/ou 
que esteja sendo composta por aulas de disciplina não decorrente de sua habilitação, 
respeitado o limite de, no máximo, 2 (duas) turmas na constituição da Jornada Inicial de 
Trabalho Docente, 

observando-se, ainda, que: 
1 - a possibilidade de constituir jornada, prevista neste artigo, não se aplica 

à constituição da Jornada Reduzida de Trabalho Docente; 
2 - as aulas das turmas de Atividades Curriculares Desportivas - ACDs 

podem ser atribuídas para composição da carga suplementar de trabalho do docente 
titular de cargo e da carga horária do ocupante de função-atividade, respeitado o limite de, 
no máximo, 4 (quatro) turmas; 

3 - é expressamente vedada a atribuição de aulas de Atividades 
Curriculares Desportivas - ACDs a docentes contratados e a candidatos à contratação, 
exceto quando se tratar de substituição temporária de docentes em licença/afastamento.” 
(NR) “§ 6º - A atribuição de aulas das turmas de ACDs deverá ser revista pelo Diretor de 
Escola sempre que na unidade escolar surgirem, no decorrer do ano, aulas disponíveis, 
livres ou em substituição, da disciplina de Educação Física, no Ensino Fundamental ou 
Médio.” (NR) 

 
Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
______ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:  
Resolução SE nº 75/13 à pág. 321 do vol. LXXVI; 
Resolução  SE nº 2/14 à pág. 101 do vol. LXXVII.         

____________________ 
 
 

RESOLUÇÃO SE Nº 3, DE 12 DE JANEIRO DE 2015 
Altera dispositivos da Resolução SE  nº 75, de 30-12-2014, que dispõe sobre a função 

gratificada de Professor Coordenador 
 
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria 

de Gestão de Recursos Humanos - CGRH, 
Resolve: 
 



145 
 

Artigo 1º - Os dispositivos abaixo relacionados, da Resolução SE nº75, de 
30-12-2014, passam a vigorar com a seguinte redação: 

I - o artigo 3º: 
“Artigo 3º - O módulo de Professores Coordenadores da unidade escolar 

fica definido como se segue: 
I - 1 (um) Professor Coordenador para o segmento referente às classes do 

1º ao 5º ano do ensino fundamental, desde que apresente o mínimo de 6 (seis) classes em 
funcionamento; 

II - 1 (um) Professor Coordenador para o segmento referente às classes do 
6º ao 9º ano do ensino fundamental, desde que apresente o mínimo de 8 (oito) classes em 
funcionamento; 

III - 1 (um) Professor Coordenador para o segmento referente ao ensino 
médio, desde que apresente o mínimo de 8 (oito) classes em funcionamento. 

§ 1º - No cálculo do módulo, a escola que oferecer os três segmentos de 
ensino, a que se referem os incisos deste artigo, atendendo aos respectivos mínimos, 
somente fará jus a 3 (três) Professores Coordenadores se possuir, em sua totalidade, o 
mínimo de 30 (trinta) classes em funcionamento, caso contrário, o segmento referente às 
classes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e o ensino médio farão jus a um único 
Professor Coordenador. 

§ 2º - No caso de a unidade escolar não contar com os mínimos de classes 
estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo, caberá ao Diretor de Escola, com a 
participação do Supervisor de Ensino da unidade, bem como do Núcleo Pedagógico da 
Diretoria de Ensino, garantir o desenvolvimento das ações pedagógicas para melhoria do 
desempenho escolar. 

§ 3º - A unidade escolar que, no total, somar mais de 8 (oito) classes em 
funcionamento e, considerados os incisos I, II e III deste artigo, não alcançar em nenhum 
deles o mínimo estabelecido, ou alcançar em apenas um segmento, contará com 1 (um) 
Professor Coordenador, preferencialmente docente com formação em Pedagogia, para 
responder pelo trabalho pedagógico de toda a escola. 

§ 4º - Para fins de definição do módulo de que trata este artigo, incluem-se 
as classes da Educação de Jovens e Adultos - EJA, as classes de Recuperação Intensiva e as 
classes vinculadas, existentes, por extensão, fora do prédio da escola a que se vinculam, 
administrativa e pedagogicamente, bem como as Salas de Recursos e as Classes Regidas 
por Professor Especializado (CRPE) da Educação Especial.”; (NR) 

II - o inciso III do artigo 5º: 
“III – ter como prioridade o planejamento, a organização e o 

desenvolvimento de atividades pedagógicas, utilizando os materiais didáticos, impressos 
ou em DVD, e os recursos tecnológicos, sobretudo os disponibilizados pela Secretaria da 
Educação;”. (NR) 

 
Artigo 2º - Fica acrescentado parágrafo único ao artigo 15 da Resolução SE 

75, de 30-12-2014, com a seguinte redação: 
“Parágrafo único - Excepcionalmente, a cessação da designação do 

Professor Coordenador que exceder o módulo estabelecido nesta resolução, bem como da 
designação do Professor Coordenador de Apoio à Gestão Pedagógica - PCAGP, deverá 
ocorrer em 2.2.2015.” (NR) 

 
Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 
 
______ 
NOTA: 
A Resolução SE nº 75/14 encontra-se à pág. 175 do vol. LXXVIII  

 
_____________________________ 
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RESOLUÇÃO SE Nº 4, DE 13 DE JANEIRO DE 2015 
Altera dispositivo da Resolução SE nº 58, de 17-10-2014, que dispõe sobre o processo seletivo 

de credenciamento de profissionais do Quadro do Magistério, para atuação nas escolas 
estaduais do Programa Ensino Integral 

 
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria 

de Gestão da Educação Básica - CGEB, Resolve: 
 
Artigo 1º - O inciso I do artigo 2º da Resolução SE nº 58, de 17-10-2014, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
“I - com relação à situação funcional: 
a) sejam titulares de cargo de Diretor de Escola, ou se encontrem no 

exercício desse cargo mediante designação; ou  
b) sejam docentes titulares de cargo ou ocupantes de função-atividade que: 
b.1 - para os anos iniciais do ensino fundamental: 
b.1.1 - seja Professor Educação Básica I, portador de diploma, devidamente 

registrado, de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério das Séries 
Iniciais do Ensino Fundamental, ou de diploma, devidamente registrado, de Curso Normal 
Superior, com habilitação em Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, ou de 
licenciatura plena em Pedagogia obtida mediante Programa Especial de Formação 
Pedagógica Superior, qualquer que seja a nomenclatura do curso, com habilitação em 
Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, ou, ainda, de diploma de Magistério 
de Nível Médio e diploma de licenciatura plena, devidamente registrado, em disciplina da 
matriz curricular; ou 

b.1.2 - seja Professor Educação Básica II, portador de diploma, devidamente 
registrado, de licenciatura plena em componente curricular específico, para atuar como 
docente especialista; 

b.2 - para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio: seja 
Professor Educação Básica I ou Professor Educação Básica II, portador de diploma, 
devidamente registrado, de licenciatura plena;” (NR) 

 
Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
_______ 
NOTA: 
A Resolução SE nº 58/14  encontra-se à pág.126 do vol. LXXVIII. 

 
______________________ 

 
 

RESOLUÇÃO SE Nº 5, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2015 
Prorroga o prazo de que trata o caput do art. 3º da Resolução SE 51, de 30-9-2014 

 
O Secretário da Educação resolve: 
 
Artigo 1º - Fica prorrogado até 31-5-2015 o prazo estabelecido no caput do 

artigo 3º da Resolução SE nº 51, de 30-9-2014. 
 
Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
_______ 
NOTA: 
A Resolução SE nº 51/14 encontra-se à pág. 107 do vol. LXXVIII. 
 

____________________ 
 



147 
 

 
RESOLUÇÃO SE Nº 6, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015 

Altera dispositivos da Resolução SE 52, de 2-10-2014, que dispõe sobre a organização e o 
funcionamento das escolas estaduais do Programa Ensino Integral, de que trata a Lei 

Complementar 1.164, de 4-1-2012, e dá providências correlatas 
 
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadora 

da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - 
CGEB, Resolve: 
 
Artigo 1º - Os dispositivos adiante relacionados, da Resolução SE 52, de 2-

10-2014, passam a vigorar com a seguinte redação: 
I - a subalínea “d.3” da alínea “d” do inciso I do artigo 3º: "d.3 - nas 

Diferentes Linguagens, em que o trabalho será desenvolvido por meio do multiletramento, 
da cultura do movimento e das linguagens artísticas (teatro, música, dança e artes visuais), 
com oferta semestral das diferentes modalidades, quando for o caso;"; (NR) 

II - o inciso I do artigo 5º: 
"I - nos anos iniciais do ensino fundamental: na cultura, na ciência e nas 

habilidades sócio-emocionais, contemplando as diferentes linguagens, o multiletramento, 
a cultura do movimento, a integração escola-comunidade e a tecnologia;"; (NR) 

III - o item 1 do §1º do artigo 11: 
"1 - nas Linguagens: com utilização de diferentes instrumentos, tais como: 

fichas para registro do desempenho do aluno e observação rotineira pelo professor, entre 
outros, devendo os resultados obtidos decorrer de decisão consensual dos professores 
envolvidos, com base em critérios de frequência e participação do aluno nas atividades, e 
ser considerados na definição das notas bimestrais das disciplinas/áreas de conhecimento 
da Base Nacional Comum;". (NR) 

 
Artigo 2º - O Subanexo 1 - Anos Iniciais do Ensino Fundamental - do Anexo 

I - Matrizes Curriculares do Ensino Fundamental – fica substituído pelo Subanexo 1 - Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental - do Anexo que integra a presente resolução. 

 
Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
 

ANEXO 
 

Subanexo 1 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

 
Fundamentação Legal: LDBEN – Lei 9.394/96 e Lei Complementar nº 1.164/2012 

B
A

SE
 N

A
C

IO
N

A
L

 C
O

M
U

M
 Disciplinas / componentes 

curriculares  
Ano Ano Ano Ano Ano 
1º 2º 3º 4º 5º 

Nº DE 
AULAS 

Nº DE 
AULAS 

Nº DE 
AULAS 

Nº DE 
AULAS 

Nº DE 
AULAS 

Língua Portuguesa 12 12 12 12 12 
Arte 2 2 2 2 2 
Educação Física  2 2 2 2 2 
Matemática  8 8 8 8 8 
Ciências Físicas e Biológicas  3 3 3 3 3 
Historia  3 3 3 3 3 
Geografia  3 3 3 3 3 

 TOTAL DE BASE NACIONAL COMUM  27 27 27 27 27 

P
ar

te
 

D
iv

er
si

fi
ca

d
a 

Língua Estrangeira Moderna – Inglês  3 3 3 3 3 
 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

Linguagens Artísticas 2 2 2 2 2 
Educação Emocional 1 1 1 1 1 
Orientação de Estudos 2 2 2 2 2 
Praticas Experimentais 2 2 2 2 2 
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Assembleia  1 1 1 1 1 
Total da Parte Diversificada  11 11 11 11 11 
Total Geral  38 38 38 38 38 

 
________ 
NOTAS: 
A Lei nº 9.394/96 encontra-se à pág. 52 do vol. 22/23  da Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio 
– CENP/SE: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Lei Complementar nº 1.164/12 à pág. 31 do vol. LXXIII; 
Resolução SE nº 52/14 à pág. 109 do vol. LXXVIII. 

 
______________________ 

 
 

RESOLUÇÃO SE Nº 7, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015 
Aprova o Regimento Interno do Conselho de Educação Escolar Quilombola de São Paulo - 

CEEQ/SP, criado pela Resolução SE nº 51, de 13-08-2013 
 
O Secretário da Educação, considerando o disposto na Resolução SE nº 51, 

de 13-08-2013, que criou o Conselho de Educação Escolar Quilombola de São Paulo - 
CEEQ/SP, 

Resolve, 
 
Artigo 1º - Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho de Educação 

Escolar Quilombola de São Paulo - CEEQ/SP, constante do ANEXO que integra a presente 
resolução. 

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

ANEXO 
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA DE SÃO 

PAULO - CEEQ/SP 
 
CAPÍTULO I 
Disposição Preliminar 
Artigo 1º - O Conselho de Educação Escolar Quilombola de São Paulo - 

CEEQ/SP, criado pela Resolução SE 51, de 13-08- 2013, terá seu funcionamento regido e 
orientado na conformidade do que dispõe a Resolução CNE/CEB 8, de 20-11-2012, e nos 
termos do presente Regimento Interno. 

 
CAPÍTULO II 
Disposições Gerais 
SEÇÃO I 
Da Finalidade 
Artigo 2º - O CEEQ/SP tem por finalidade acompanhar e apoiar a proposta 

da Educação Escolar Quilombola, participando ativamente de sua elaboração e 
implementação nas escolas públicas do Estado de São Paulo que oferecem essa 
modalidade de ensino. 

 
Artigo 3º – A finalidade, de que trata o artigo 2º deste Regimento, traduz-se 

basicamente pela efetiva contribuição do CEEQ para com a definição de parâmetros da 
política da Educação Escolar Quilombola - EEQ, que visem a garantir a valorização e a 
preservação das culturas, línguas, oralidades e tradições dos povos das comunidades 
tradicionais quilombolas, incentivando o senso de coletividade e o respeito às 
peculiaridades e demandas de cada comunidade. 
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SEÇÃO II 
Das Atribuições 
Artigo 4º - São atribuições do CEEQ/SP: 
I – assessorar, subsidiar e avaliar a execução da política da Educação 

Escolar Quilombola – EEQ, resguardando suas especificidades e apresentando, quando 
necessário, sugestões de ajustes em sua formulação, observados os princípios e diretrizes 
da EEQ na Educação Básica, de acordo com o que estabelece a Resolução CNE/CEB 
8/2012; 

II - acompanhar as ações voltadas à política da EEQ, bem como as propostas 
apresentadas pelos diferentes órgãos executores dessa política, avaliando as que digam 
respeito à legislação educacional, a fim de adequá-las às peculiaridades das comunidades e 
das respectivas escolas quilombolas; 

III - apresentar sugestões para melhoria da qualidade do ensino nas escolas 
quilombolas; 

IV - incentivar a realização de estudos e pesquisas relativos à EEQ para 
formulação e planejamento do atendimento à demanda escolar quilombola, fundamentado 
em dados do sistema estadual de cadastro de alunos; 

V - assessorar os municípios do Estado de São Paulo, propondo parcerias 
para o atendimento à demanda escolar de alunos quilombolas; 

VI – diagnosticar, nas comunidades quilombolas, a necessidade de recursos 
humanos, físicos e didático-pedagógicos em suas escolas; 

VII- apoiar a contratação de professores e funcionários quilombolas, 
indicados pelas comunidades; 

VIII – incentivar: 
a) o desenvolvimento de ações educativas que priorizem a preservação e o 

fortalecimento da cultura e das tradições de cada comunidade quilombola; 
b) a participação quilombola em eventos relativos à EEQ, inclusive em 

intercâmbios, para troca de experiências, em comunidades quilombolas de outros estados 
e regiões do Brasil; 

c) a participação dos quilombolas na definição de programas e projetos 
articulados à proposta pedagógica de suas escolas; 

IX - acompanhar a gestão dos recursos disponibilizados à EEQ,, os ganhos 
sócio - culturais alcançados, bem como o desempenho e as ações orçamentárias dos 
programas e projetos desenvolvidos; 

X - elaborar e divulgar, no mês de março de cada ano, relatório da 
implementação da EEQ no Estado de São Paulo, do qual deverá constar a prestação de 
contas das atividades do CEEQ/ SP no exercício anterior. 

Parágrafo único – Caberá, ainda, ao CEEQ/SP promover, a cada 4 (quatro) 
anos, a realização da Conferência Estadual de Educação Escolar Quilombola, com objetivo 
precípuo de avaliar a implementação dessa modalidade de ensino na educação básica 
paulista, propondo estratégias e normas procedimentais para seu constante 
aperfeiçoamento. 

 
SEÇÃO III 
Da Composição 
Artigo 5º - O CEEQ/SP será composto por 33 (trinta e três) membros 

titulares, a cada um cabendo 1 (um) suplente, que serão designados pelo Secretário da 
Educação, dentre os servidores em exercício nos órgãos centrais desta Pasta, e dentre 
representantes indicados por entidades e instituições governamentais e não 
governamentais, que atuem efetivamente com questões e temáticas quilombolas, e pelas 
próprias comunidades quilombolas. 

§ 1º - Caberá ao Diretor do Centro ao qual a modalidade de ensino 
Educação Escolar Quilombola esteja alocada, no âmbito da Coordenadoria de Gestão da 
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Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação - CGEB/SEE, a presidência do 
CEEQ/SP, que contará com um vice-presidente (suplente da presidência). 

§ 2º - Os membros do CEEQ,, titulares e suplentes, que sejam servidores em 
exercício em órgãos/unidades centrais da Secretaria da Educação, exercerão suas 
atividades no CEEQ sem prejuízo das atribuições inerentes ao cargo ou função que 
ocupem. 

§ 3º - Por indicação do CEEQ/SP, poderão participar do Conselho, além dos 
membros mencionados no caput deste artigo, também representantes de outras 
comunidades, bem como de outras instituições governamentais e não governamentais, 
desde que mantenham, ainda que indiretamente, algum vínculo com a cultura quilombola. 

Artigo 6º - Os membros do CEEQ terão mandato de 4 (quatro) anos, 
podendo, quando positivamente avaliada sua atuação, ser reconduzidos por mais 2 (dois) 
anos, preservando-se a continuidade de, pelo menos, 1/3 (um terço) dos representantes 
dos órgãos e entidades envolvidos. 

Parágrafo único – A avaliação, a que se refere o caput deste artigo, far-se-á 
pelos próprios membros titulares do CEEQ (autoavaliação), sendo expressa em relatório 
circunstanciado, a ser apreciado pelo Coordenador da CGEB/SEE e encaminhado, com 
manifestação conclusiva, para deliberação do Secretário da Educação. 

 
Artigo 7º - O CEEQ terá, como unidades de apoio técnico e/ou pedagógico, 

os órgãos da Secretaria da Educação, que atuarão, de acordo com as respectivas 
atribuições e competências, no atendimento às necessidades que venham a decorrer da 
implementação das ações do CEEQ ou que se imponham à sua execução. 

 
SEÇÃO IV 
Do Funcionamento 
Artigo 8º - O CEEQ reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada semestre e, 

quando houver necessidade, em sessões extraordinárias, devendo contar, em ambos os 
casos, com a presença de, no mínimo, 50% mais 1 (um) de seus membros, incluídos nessa 
composição, no mínimo, 5 (cinco) conselheiros quilombolas. 

Parágrafo único - As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo 
Presidente do Conselho ou por, pelo menos, 1/3 (um terço) de seus membros, não 
devendo ocorrer reunião alguma, ordinária ou extraordinária, no período de 15 de 
dezembro do ano que esteja em curso a 30 de janeiro do ano subsequente. 

 
Artigo 9º - O membro titular do CEEQ, que, sem apresentar motivo 

justificável, deixar de comparecer a reuniões ordinárias, por 2 (duas) vezes consecutivas 
ou por 3 (três) vezes alternadas, perderá seu mandato e será substituído, em definitivo, 
pelo respectivo suplente. 

Parágrafo único - A justificativa, a que se refere o caput deste artigo, deverá 
ser encaminhada ao Presidente do Conselho, até dois dias antes da data de realização da 
reunião, devendo ainda, o titular que se ausentará, comunicar a seu suplente, com a 
mesma antecedência, a necessidade de sua substituição na referida data. 

 
Artigo 10 - O CEEQ poderá constituir grupos de trabalho para realização de 

estudos sobre matérias de interesse da EEQ,, devendo as temáticas serem selecionadas em 
sessões de debates e discussão, sendo as propostas submetidas à aprovação dos membros 
do Conselho, mediante votação, por maioria simples, cabendo ao Presidente, quando for o 
caso, o voto de desempate. 
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CAPÍTULO III 
Disposições Finais 
Artigo 11 - Caberá aos órgãos da Secretaria da Educação a execução das 

ações propostas pelo CEEQ/SP, que lhes sejam de competência, desde que aprovadas e 
expressamente autorizadas pelo Secretário da Educação. 

 
Artigo 12 - Eventuais propostas de alteração de normas constantes do 

presente Regimento Interno deverão ser previamente analisadas, em reunião 
extraordinária específica e com pauta antecipadamente definida, na qual obtenham 
aprovação de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos membros do CEEQ/SP. 

 
_______ 
NOTAS: 
A Resolução CNE/CEB nº 8/12  encontra-se à pág. 209  do vol. 39 na Col. de Leg. Fed. de Ens. 
Fundamental e Médio – CENP/SE . 
A Resolução SE nº 51/13 encontra-se à pág. 181 do vol. LXXVI.   

 
_______________________________ 

 
 

() RESOLUÇÃO SE Nº 8, DE 12 DE MARÇO DE 2015 
Dispõe sobre a organização curricular dos cursos de ensino médio integrado à educação 

profissional técnica de nível médio, em parceria com o Centro Paula Souza, relativa ao ano 
letivo de 2014 

 
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria 

de Gestão da Educação Básica – CGEB desta Pasta, e considerando a necessidade de se 
assegurar regularidade aos atos escolares dos referidos cursos, 

Resolve: 
 
Artigo 1º - Os cursos de ensino médio na forma integrada à educação 

profissional técnica de nível médio, do Programa REDE/ VENCE, oferecidos por escolas 
públicas estaduais, em parceria com o Centro Paula Souza, no ano letivo de 2014, 
desenvolveram-se na conformidade das matrizes curriculares constantes do Anexo que 
integra a presente resolução. 

 
Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos ao início do ano letivo de 2014. 
 
________ 
NOTAS: 
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23; 
Lei nº 11.741/08 à pág. 36 do vol. 35; 
Decreto nº 5.154/04 à pág. 113 do vol. 31; 
Resolução CNE/CEB nº 3/08 à pág. 186 do vol. 35; 
Resolução CNE/CEB nº 4/10 à pág. 132 do vol. 37; 
Resolução CNE/CEB nº 2/12 à pág. 155 do vol. 39; 
Resolução CNE/CEB nº 4/12 à pág. 177 do vol. 39; 
Resolução CNE/CEB nº 6/12 à pág. 194 do vol. 39; 
Parecer CNE/CEB Nº 11/08 à pág. 265 do vol. 35; 
Parecer CNE/CEB nº 5/11 à pág. 143 do vol. 38. 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Deliberação CEE nº 105/11 à pág. 141 do vol. LXXI; 
Indicação CEE nº 8/00 à pág. 463 do vol. LXIII; 
Indicação CEE nº 108/11 à pág. 142 do vol. LXXI; 
Resolução SE nº 78/08 à pág. 193 do vol. LXVI. 
Vide Anexo no DOE de 17.3.2015. 

                                                           
( ) Retificado no DOE de 17.3.2015. 
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RESOLUÇÃO SE Nº 9, DE 12 DE MARÇO DE 2015 

Dispõe sobre a organização curricular do ensino médio integrado à educação profissional 
técnica de nível médio, e dá outras providências 

 
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria 

de Gestão da Educação Básica - CGEB e considerando o disposto na Resolução SE nº 78, de 
30-07-2012, que trata da implementação do Programa Rede/Vence de Ensino Médio 
Técnico – REDE, instituído pelo Decreto nº 57.121, de 11-07-2011, com alterações 
introduzidas pelo Decreto nº 58.185, de 29-06-2012, 

Resolve: 
 
Artigo 1º - O ensino médio integrado à educação profissional técnica de 

nível médio, oferecido pelas escolas públicas estaduais e pelas unidades do Centro Paula 
Souza e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, relacionadas 
nos Anexos I e II desta resolução, contará com componentes curriculares da base nacional 
comum e da formação técnica de nível médio, organizados numa única e indivisível matriz 
curricular. 

 
Artigo 2º - A articulação do ensino médio com a educação profissional 

técnica de nível médio, na forma integrada, dar-se á mediante planejamento das 
instituições envolvidas, para o desenvolvimento de projetos pedagógicos, contemplando: 

I – a opção facultada aos alunos matriculados na 1ª série do ensino médio 
por cursar esse ensino na forma integrada; e  

II – feita a opção referida no inciso I, a obrigatoriedade de efetivação de 
matrículas distintas, uma em escola de ensino médio regular e outra em instituição de 
educação profissional técnica, pelo próprio aluno ou seu responsável. 

 
Artigo 3º - As escolas públicas estaduais, de que trata o artigo 1º, para a 

oferta de ensino médio integrado à educação profissional técnica de nível médio, 
organizarão seu currículo na conformidade das matrizes curriculares constantes dos 
Anexos III e IV que integram esta resolução, assegurando o cumprimento de sua finalidade 
de propiciar ao aluno formação geral e preparação para o exercício de profissão técnica. 

 
Artigo 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
_______ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Decreto nº 57.121/11 à pág. 113 do vol. LXXII; 
Decreto nº 58.185/12 à pág. 143 do vol. LXXIII; 
Resolução SE nº 78/12 à pág. 90 do vol. LXXIV. 
Vide Anexos no DOE de 17.3.2015. 
 

____________________ 
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() RESOLUÇÃO SE Nº 11, DE 17 DE MARÇO DE 2015 
Institui o Projeto Aventuras Currículo+ nas escolas da rede estadual de ensino e dá 

providências correlatas 
 

O Secretário da Educação, à vista do que lhe representaram as 
Coordenadorias de Gestão de Educação Básica e de Gestão de Recursos Humanos e 
considerando que: 

- os indicadores de aprendizagem demonstram considerável quantidade de 
alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª à 3ª série do Ensino Médio que, 
embora alfabetizados, apresentam dificuldades significativas no estudo das disciplinas de 
Língua Portuguesa e Matemática; 

- a Avaliação da Aprendizagem em Processo - AAP oferece importantes 
subsídios para identificação dos alunos que ainda não se apropriaram de competências e 
habilidades estruturantes em Língua Portuguesa e Matemática; 

- os alunos aprendem de formas diversas e em ritmos distintos; 
- não existe aluno incapaz e que variadas condições e diferentes caminhos 

devem ser disponibilizados no processo de ensino, objetivando o aprendizado de todos; 
- são de extrema relevância pedagógica o engajamento e a motivação dos 

alunos para aprender, a partir do uso dos recursos digitais pedagógicos disponibilizados 
na plataforma Currículo+, em observância ao que dispõe o inciso IV do artigo 2º do 
Decreto 57.571, de 2.12.2011, que institui o Programa Educação – Compromisso de São 
Paulo, bem como às disposições da Resolução SE 21, de 28.4.2014, e do Comunicado SE 1, 
de 4-3-2015, que trata das “Diretrizes Norteadoras da Política Educacional do Estado de 
São Paulo - 2015-2018”, posicionando a integração das tecnologias da informação e 
comunicação (TIC) com o Currículo, como uma das ações centrais da atual política 
educacional, 

Resolve: 
 
Artigo 1º - Fica instituído, nas escolas da rede estadual de ensino, o Projeto 

Aventuras Currículo+ destinado a alunos dos anos finais do ensino fundamental e de todas 
as séries do ensino médio, com a finalidade de promover ações de recuperação contínua 
de aprendizagem, mediante o desenvolvimento de competências e habilidades 
estruturantes nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática. 

 
Artigo 2º - O Projeto Aventuras Currículo+ será oferecido no período pré-

aula e/ou pós-aula e/ou, excepcionalmente, no contraturno escolar, de forma lúdica e 
interativa, a partir de atividades didáticas que utilizem tecnologias digitais da informação 
e comunicação (TDICs), com ênfase nos objetos digitais de aprendizagem disponibilizados 
na plataforma Currículo +. 

§ 1º - A participação da escola no projeto, de que trata este artigo, ocorrerá 
por adesão e considerar-se-ão os resultados da Avaliação da Aprendizagem em Processo - 
AAP dos alunos e outros indicadores internos da escola, bem como sua atual 
infraestrutura tecnológica para a execução do projeto. 

§ 2º - A participação do aluno no Projeto Aventuras Currículo + será 
voluntária e sua frequência deverá ser registrada pela escola para acompanhamento dos 
resultados. 

§ 3º - O aluno, caso seja necessário e viável, poderá participar do projeto, 
simultaneamente, nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática. 

 
Artigo 3º - O Projeto Aventuras Currículo+ obedece as seguintes premissas: 
I - numa mesma atividade, diferentes competências e habilidades serão 

contempladas; 

                                                           
( ) Republicada no DOE de 20.3.2015. 



154 
 

II - além das atividades que trabalham com as TDICs, serão utilizadas 
atividades impressas: 

a) na disciplina de Matemática, em função do desenvolvimento, tanto do 
pensamento matemático quanto da linguagem matemática, para expressá-lo; e 

b) na disciplina de Língua Portuguesa, em razão do trabalho envolvendo a 
produção de textos e procedimentos de apoio à compreensão, que inclui grifar, anotar etc; 

III - as atividades, tanto as que fizerem uso das TDICs quanto as impressas, 
subsidiarão a avaliação processual, que deverá estar a serviço da aprendizagem do aluno. 

 
Artigo 4º - Partindo do engajamento e da motivação para aprender, como 

elementos-chave do processo, o projeto trabalhará com 3 (três) diferentes narrativas, 
adequadas às seguintes faixas etárias: 

I - 11 e 12 anos de idade; 
II - 13 e 14 anos de idade; 
III - 15 a 17 anos de idade. 
§ 1º - Considerando-se as diferentes narrativas, cada turma deverá ser 

composta por alunos da mesma faixa etária. 
§ 2º - Alunos com mais de 17 anos, indicados para o projeto, deverão 

compor as turmas destinadas a alunos de 15 a 17 anos. 
 
Artigo 5º - Para implementação do Projeto Aventuras Currículo+, a 

constituição das turmas de alunos pela unidade escolar, deverá observar o seguinte: 
I - o Projeto será desenvolvido no período pré-aula e/ou pós-aula e/ou, 

excepcionalmente, no contraturno escolar, com duração de 20 (vinte) aulas por turma, ao 
longo de 10 (dez) semanas, sendo as turmas formadas com, no mínimo, 8 (oito) e, no 
máximo, 15 (quinze) alunos; 

II - as unidades escolares que contarem com até 30 (trinta) classes, 
independentemente dos segmentos de ensino oferecidos, poderão ter, no mínimo, 2 (duas) 
e, no máximo, 10 (dez) turmas do Projeto Aventuras Currículo +; 

III - as unidades escolares, que contarem com mais de 30 (trinta) classes, 
independentemente dos segmentos de ensino oferecidos, poderão ter, no mínimo, 2 (duas) 
e, no máximo, 12 (doze) turmas do Projeto Aventuras Currículo +; 

IV - em casos excepcionais, havendo necessidade e comprovada viabilidade 
de execução, a escola poderá ter mais do que 12 (doze) turmas do Projeto Aventuras 
Currículo+, desde que devidamente homologadas pelo Dirigente Regional de Ensino, 
ouvido o Supervisor de Ensino da unidade; 

V - as unidades, a que se referem os incisos II e III deste artigo, deverão 
contar, para cada turma de alunos, com 2 (duas) aulas semanais da disciplina de Língua 
Portuguesa ou de Matemática, atendendo ao que indicar o diagnóstico efetuado pelos 
docentes das disciplinas, pelo Coordenador Pedagógico da unidade e pelo Diretor de 
Escola; 

VI - a indicação dos alunos para participação do projeto deverá levar em 
consideração os resultados da Avaliação da Aprendizagem em Processo - AAP e outros 
indicadores internos da escola, que objetivam identificar competências e habilidades ainda 
não consolidadas pelos alunos. 

 
Artigo 6º - As aulas do Projeto Aventuras Currículo + serão mediadas por 

professores preparados especificamente para essa atuação, mediante orientação técnica 
planejada, orientada e executada pela Coordenadoria de Gestão de Educação Básica - 
CGEB. 

 
Artigo 7º - No Projeto Aventuras Currículo +, as aulas deverão ser 

atribuídas a docente que apresente os seguintes requisitos: 
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I - seja portador de diploma de licenciatura plena, preferencialmente, com 
habilitação na área de conhecimento a que se refere o projeto, ou qualificado na disciplina 
de Língua Portuguesa ou de Matemática, desde que seja portador de diploma de 
bacharelado; 

II - tenha competência e habilidade no uso de tecnologias digitais da 
informação e comunicação (TDICs), especialmente na utilização de computadores, 
comprovada mediante declaração de próprio punho, por ele elaborada e assinada; III - 
declare, expressamente, aceitar orientação técnica a distância, via Ambiente Virtual de 
Aprendizagem, a ser oferecida pela Secretaria da Educação, em momento precedente ao 
início das aulas do projeto; 

§ 1º - Além dos requisitos referidos nos incisos I, II e III deste artigo, o 
docente deverá possuir vínculo com esta Secretaria da Educação, no campo de atuação-
aulas, estando devidamente inscrito e classificado para o processo anual de atribuição, 
cuja ordem de prioridades é a que se segue: 

1. docente titular de cargo, na situação de adido, que esteja cumprindo 
horas de permanência na composição da Jornada Inicial ou da Jornada Reduzida de 
Trabalho Docente, sem descaracterizar a condição de adido; 

2. docente titular de cargo, com jornada constituída, para fins de carga 
suplementar; 

3. docente ocupante de função-atividade, que esteja cumprindo, total ou 
parcialmente, horas de permanência; 

4. docente ocupante de função-atividade, que tenha carga horária atribuída, 
podendo complementá-la com aulas do projeto até o limite de 32 (trinta e duas) aulas 
semanais. 

§ 2º - Excepcionalmente, na ausência de docente, de que trata o § 1º deste 
artigo, poderá haver atribuição de aulas do projeto a docente contratado nos termos da Lei 
Complementar nº 1.093, de 16.7.2009, desde que devidamente classificado e qualificado 
no processo. 

 
Artigo 8º - No âmbito de suas atribuições, o docente que vier a atuar no 

projeto deverá, a partir de orientação técnica, oferecida pela Secretaria da Educação, 
responsabilizar-se-á por: 

I - explicitar os conteúdos e objetivos de forma que os alunos possam ter 
clareza do que devem aprender como protagonistas do processo; 

II - programar diferentes metodologias na sala de aula, diferentes 
modalidades de trabalho (coletivo, em grupos e individual), atividades sequenciadas para 
todos, tais como atividades de livre escolha e atividades personalizadas, e, ainda, circuitos 
de atividades (modelo de rotação por estação, por exemplo) etc.; 

III - apoiar os alunos nas dificuldades encontradas durante suas atividades; 
IV - registrar informações que permitam acompanhar o processo de 

aprendizagem do aluno, identificando as habilidades apropriadas, nas diferentes etapas do 
projeto. 

 
Artigo 9º - A atribuição de aulas do projeto far-se-á em duas fases, de 

unidade escolar, desde que tenha aderido ao projeto (Fase 1) e de Diretoria de Ensino 
(Fase 2), observados o campo de atuação e a ordem de prioridade prevista no § 1º do 
artigo 7º desta resolução, na seguinte conformidade: 

I - Fase 1: para docentes com sede de exercício ou aulas atribuídas na 
unidade escolar; 

II - Fase 2: para docentes, que não foram atendidos na unidade escolar, e 
para docentes contratados. 

§ 1º - Para participar da atribuição de aulas do projeto, o docente deverá se 
inscrever previamente na unidade escolar onde esteja em exercício, e os candidatos à 
contratação, na Diretoria de Ensino. 
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§ 2º - Caso o docente interessado em participar do projeto esteja em 
exercício em unidade escolar que não tenha aderido ao projeto, deverá realizar sua 
inscrição na Diretoria de Ensino. 

§ 3º - A lista dos docentes inscritos deverá ser encaminhada à Diretoria de 
Ensino pela unidade escolar, para que os interessados possam ser incluídos na lista geral 
de classificação desse projeto, para fins de atribuição de aulas. 

§ 4º - A unidade escolar e a Diretoria de Ensino deverão seguir 
rigorosamente a classificação dos docentes no processo de atribuição de classe e aulas do 
ano letivo em curso. 

 
Artigo 10 - O docente, que venha atuar no projeto, não poderá ser 

substituído e perderá a carga horária atribuída, quando iniciar qualquer tipo de licença ou 
afastamento. 

Parágrafo único - Excepcionalmente, nos casos de licença saúde, licença-
acidente de trabalho, licença à gestante e licença adoção, o/a docente permanecerá com a 
carga horária relativa ao projeto, apenas para fins de pagamento e enquanto perdurar a 
licença, sendo as aulas correspondentes liberadas, de imediato, para atribuição a outro 
docente, que venha efetivamente a ministrá-las. 

 
Artigo 11 - Na hipótese de o professor não corresponder às atribuições 

inerentes ao Projeto, a perda da carga horária atribuída será decidida conjuntamente pela 
direção da unidade escolar e pela equipe de acompanhamento do projeto na Diretoria de 
Ensino, devendo ser justificada e registrada em ata, após ser facultada ao professor a 
ampla defesa e o contraditório. 

Artigo 12 - Para acompanhar e avaliar o andamento pedagógico do Projeto 
Aventuras Currículo+, o Dirigente Regional de Ensino deverá constituir uma equipe de 
acompanhamento, composta por, pelo menos, 1 (um) Supervisor de Ensino e 4 (quatro) 
Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico, cujos trabalhos serão coordenados 
pelo Diretor de Núcleo Pedagógico. 

Parágrafo único - Dos 4 (quatro) Professores Coordenadores do Núcleo 
Pedagógico, referidos no caput deste artigo, um deverá ser responsável pela disciplina de 
Língua Portuguesa, um pela disciplina de Matemática, um pelos Anos Iniciais e um pela 
área de Tecnologia Educacional. 

 
Artigo 13 - À equipe de acompanhamento do projeto caberá acompanhar a 

implementação do projeto nas escolas de sua circunscrição, devendo: 
I - participar da orientação técnica, a distância, a que se refere o artigo 6º 

desta resolução; 
II - apoiar as escolas no processo de adesão ao projeto, na definição das 

turmas de alunos participantes e no envio de informações à gestão do projeto; 
III - atuar como interlocutor entre a Diretoria de Ensino e a Coordenadoria 

de Gestão da Educação Básica - CGEB. 
 
Artigo 14 - Caberá às Coordenadorias de Gestão da Educação Básica e de 

Gestão de Recursos Humanos, no âmbito das respectivas áreas de competência, baixar 
instruções que se façam necessárias ao cumprimento do disposto na presente resolução. 

 
Artigo 15 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
_______ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:  
Lei Complementar nº 1.093/09 á pág. 31 do vol. LXVIII; 
Decreto nº 57.571/11 à pág. 245 do vol. LXXII; 
Resolução SE nº 21/14 à pág. 135 do vol. LXXVII; 
Comunicado SE nº 1/15 à pág.      deste volume. 
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RESOLUÇÃO SE Nº 16, DE 27 DE MARÇO DE 2015 

Estabelece normas relativas à Bonificação por Resultados - BR, instituída pela Lei 
Complementar nº 1.078, de 17-12-2008 

 
O Secretário da Educação, à vista do disposto na Lei Complementar nº 

1.078, de 17-12-2008, e na Resolução Conjunta CC/SG/SF/SPG nº 3, de 27-03-2014,  
Resolve: 
 
CAPÍTULO I 
Do direito à percepção da Bonificação por Resultados - BR 
 
Artigo 1º - A Bonificação por Resultados - BR será paga ao servidor das 

unidades de ensino ou administrativas da Secretaria da Educação que tenha participado 
do processo para cumprimento das metas, com pelo menos 2/3 (dois terços) de efetivo 
exercício no período de avaliação. 

Parágrafo único - Obedecido ao disposto no caput deste artigo e nos termos 
desta resolução, a Bonificação por Resultados  - BR também será paga ao servidor que, 
durante o período de avaliação: 

1. ingresse ou passe a ter exercício na Secretaria da Educação; 
2. seja afastado ou transferido das unidades administrativas da Secretaria 

Educação; 
3. venha a se aposentar ou falecer, ou seja exonerado ou dispensado. 
 
Artigo 2º - A Bonificação por Resultados - BR será devida também ao 

servidor que conte com pelo menos 2/3 (dois terços) de dias de efetivo exercício no 
período de avaliação, nos termos do inciso VI do artigo 4º da Lei Complementar nº 1.078 
de 17-12-2008, na forma estabelecida em decreto, e que se encontre afastado: 

I - com fundamento na Lei Complementar nº 343, de 6 de janeiro de 1984; e 
II - para os fins do Programa de Ação de Parceria Educacional Estado-

Município. 
 
Artigo 3º - Na determinação da participação do servidor no processo para 

cumprimento das metas a que se refere o artigo 1º desta resolução deverão ser 
desprezadas as frações dos dias de efetivo exercício. 

 
CAPÍTULO II 
SEÇÃO I 
Dos critérios para cálculo da Bonificação por Resultados - BR 
 
Artigo 4º - A Bonificação por Resultados - BR será paga na proporção direta 

do cumprimento das metas do indicador global definido para cada unidade de ensino ou 
administrativa onde o servidor estiver desempenhando suas funções, observado o 
disposto no caput do artigo 1º desta resolução. 

 
Artigo 5º - O cumprimento de cada meta, de que trata o artigo 4º desta 

resolução, será apurado pelo Índice de Cumprimento de Metas - ICM, conforme definido na 
Resolução Conjunta CC/ SGP/SF/SPDR-3, de 27-03-2014. 

 
Artigo 6º - Para fins de determinação da Bonificação por Resultados - BR, 

os servidores da Secretaria da Educação serão remunerados de acordo com o Índice de 
Cumprimento de Metas - ICM, na seguinte forma: 
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I - os servidores que atuam nas unidades escolares receberão de acordo 
com o Índice de Cumprimento de Metas – ICM do nível de ensino da unidade escolar a que 
estão vinculados; 

II - os servidores que atuam nas unidades escolares e não estão vinculados 
a um nível de ensino específico receberão de acordo com o Índice de Cumprimento de 
Metas - ICM agregado dessa unidade escolar, calculado através da soma das médias 
ponderadas de cada uma das parcelas que compõem os Índices de Cumprimento de Metas 
- ICM dos níveis de ensino avaliados, utilizando como peso o número de alunos avaliados; 

III - os servidores que atuam nas Diretorias de Ensino receberão de acordo 
com a média ponderada dos Índices de Cumprimento de Metas - ICM das unidades 
escolares vinculadas à sua respectiva Diretoria de Ensino, utilizando como peso o número 
de alunos avaliados; 

IV - Os servidores que atuam na administração central receberão de acordo 
com a média ponderada dos Índices de Cumprimento de Metas - ICM de todas as unidades 
escolares da rede estadual de ensino, utilizando como peso o número de alunos avaliados. 

§ 1º - Para os fins do disposto no caput deste artigo, as unidades de ensino 
ou administrativas deverão ser submetidas à avaliação destinada a apurar os indicadores 
globais, em cada período. 

§ 2º - Os servidores que atuam em níveis de ensino que não possuem Índice 
de Cumprimento de Metas - ICM próprio receberão pelo Índice de Cumprimento de Metas 
- ICM agregado da unidade escolar, conforme definido no inciso II deste artigo. 

§ 3º - O Índice de Cumprimento de Metas - ICM das unidades escolares não 
avaliadas será igual ao indicador: 

da respectiva Diretoria de Ensino, quando se tratar de Centros Estaduais de 
Educação de Jovens e Adultos - CEEJAs ou unidade de ensino sem índice próprio de 
cumprimento de metas; 

2. da unidade vinculadora, quando se tratar de unidades de ensino 
multisseriadas e/ou vinculadas. 

§ 4º - Para fins do que dispõe o § 2º deste artigo, quando a inexistência de 
índice próprio de cumprimento de metas for decorrente da não adesão dos alunos ao 
Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo - SARESP, motivada 
pela respectiva unidade de ensino, o indicador daquela unidade será igual a zero. 

 
Artigo 7º - Os servidores abrangidos pelo disposto no artigo 2º desta 

resolução serão remunerados de acordo com o mesmo Índice de Cumprimento de Metas 
que se aplicar aos servidores da administração central. 

 
Artigo 8º - O período de avaliação a que se refere o § 1º do artigo 8º da Lei 

Complementar 1.078/08, corresponde ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 
cada ano. 

Artigo 9º - A Secretaria da Educação adotará as providências necessárias 
para publicar, anualmente, o valor do Índice de Cumprimento de Metas - ICM das unidades 
de ensino ou administrativas, no primeiro quadrimestre do exercício seguinte ao 
considerado. 

§ 1º - O dirigente de unidade de ensino ou administrativa que discordar dos 
valores dos índices a que se refere o caput deste artigo poderão apresentar recurso 
dirigido à Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional 

- CIMA, para manifestação, no prazo não superior a 30 (trinta) dias da data 
de sua publicação. 

§ 2º - O recurso a que se refere o § 1º deste artigo deverá ser instruído com 
as razões que o originaram, relatórios, planilhas de cálculo e outros documentos que 
comprovem as divergências dos valores publicados em relação aos pleiteados. 

§ 3º - A Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação 
Educacional - CIMA, a que se refere o § 1º deste artigo, por meio do Departamento de 
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Avaliação Educacional - DAVED, deverá se manifestar sobre o recurso no prazo de 10 
(dez) dias úteis e encaminhá-lo para decisão do Secretário da Educação, que: 

1. acolhendo o recurso, total ou parcialmente, fará publicar o novo valor do 
Índice de Cumprimento de Metas - ICM da unidade recorrente até o último dia útil do mês 
subsequente ao da publicação a que se refere o caput deste artigo; 

2. não acolhendo o recurso, informará ao impetrante as razões da 
manutenção do valor já publicado. 

 
SEÇÃO II 
Do valor da Bonificação por Resultados - BR 
 
Artigo 10 - O valor da Bonificação por Resultados - BR será apurado na 

seguinte forma BR = P x RM x ICM x DEPA  
§ 1º - Os elementos da fórmula a que se refere este artigo têm os seguintes 

significados: 
1. P: percentual a que se refere o artigo 9º e § 1º da Lei Complementar 

1.078/08, na forma definida em decreto e, quando for o caso, em resolução conjunta 
editada pela comissão a que se refere o artigo 6º da referida lei complementar; 

2. RM: Retribuição Mensal do Servidor no Período de Avaliação, calculada 
nos termos do inciso V do artigo 4º da Lei Complementar 1.078/08, e que servirá de base 
de cálculo para determinação do valor da Bonificação por Resultados - BR, deverá ser 
acumulada dentro do exercício considerado; 

3. ICM: Índice de Cumprimento de Metas, valor apurado para a unidade de 
ensino ou administrativa em que o servidor exerça suas atividades; 

4. DEPA: Índice de Dias de Efetivo Exercício no Período de Avaliação, 
relação percentual estabelecida entre os dias de efetivo exercício e o total de dias do 
período de avaliação em que o servidor deveria ter exercido regularmente suas funções, 
conforme estabelecido o artigo 4º da Lei Complementar 1.078/08. 

§ 2º - Para fins do disposto no § 1º deste artigo, a Retribuição Mensal do 
Servidor no Período de Avaliação - RM de servidor com opção de retribuição pelo vínculo 
empregatício originário, nos termos da legislação vigente, corresponderá à retribuição do 
cargo ocupado na Secretaria da Educação. 

 
Artigo 11 - Obedecidas as disposições da Lei Complementar 1.078/08 e 

desta resolução, o valor da Bonificação por Resultados  
- BR será calculado e pago proporcionalmente em relação à retribuição 

mensal, aos dias de efetivo exercício e ao Índices de Cumprimento de Metas - ICM, 
correspondente a cada situação funcional, quando se tratar de servidores do Quadro do 
Magistério em exercício: 

I - em mais de um nível de ensino na mesma unidade; 
II - em um ou mais níveis de ensino em unidades diferentes. 
 
Artigo 12 - O valor da Bonificação por Resultados - BR, calculado e pago 

proporcionalmente à retribuição mensal, aos dias de efetivo exercício e ao Índice de 
Cumprimento de Metas - ICM, correspondente a cada situação funcional, obedecidas as 
disposições da Lei Complementar 1.078/08 e desta resolução, será pago ao servidor que 
durante o período de avaliação, na mesma Secretaria, seja: 

1. nomeado em comissão ou designado para responder por cargo vago ou 
por função retribuída mediante Pró-labore de coordenação, direção, chefia e 
encarregatura; 

2. ocupante de cargo ou função-atividade que venha a exercer outro cargo 
efetivo ou função-atividade; e  

3. removido para outra unidade escolar ou administrativa. 
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Parágrafo único - Aplicam-se as disposições do caput deste artigo ao 
servidor designado para substituição nos termos do artigo 80 da Lei Complementar 180, 
de 12-05-1978. 

 
Artigo 13 - O valor dos Índices de Cumprimento de Metas - ICM obtido na 

avaliação do exercício considerado, para fins de cálculo da Bonificação por Resultados - 
BR, não poderá ser superior a 1 (um). 

 
Artigo 14 - Se na avaliação do exercício considerado o Índice de 

Cumprimento de Metas - ICM for superior a 1 (um), poderá ser pago um adicional a cada 
servidor, nos termos do § 2º do artigo 9º da Lei Complementar 1.078, de 17-12-2008. 

Parágrafo único - O adicional a que se refere o caput deste artigo será 
calculado mediante a aplicação do excedente do valor dos Índices de Cumprimento de 
Metas - ICM, até o limite de 20%, sobre a soma das parcelas pagas ou devidas a título de 
Bonificação por Resultados - BR, relativas ao exercício considerado. 

 
Artigo 15 - Para os servidores que se encontrem nas situações previstas no 

artigo 12 desta resolução, o adicional a que se refere o artigo 14 desta resolução será 
calculado mediante a aplicação do excedente do valor do Índice de Cumprimento de Metas 
- ICM, proporcionalmente aos dias de efetivo exercício nas respectivas unidades, sobre as 
correspondentes parcelas pagas ou devidas a título de Bonificação por Resultados - BR, 
relativas ao exercício considerado. 

 
SEÇÃO III 
Do pagamento da Bonificação por Resultados 
 
Artigo 16 - O pagamento da Bonificação por Resultados - BR do exercício 

considerado, calculada na forma desta resolução,  será efetuado em duas parcelas, na 
seguinte conformidade: 

I - a primeira parcela terá o limite máximo de R$ 3.500 (três mil e 
quinhentos reais), a ser paga em 31 de março do ano em curso; e 

II - a segunda parcela, considerado o saldo remanescente da parcela 
anterior, ou seja, o valor que tenha ultrapassado o limite máximo e será paga no decorrer 
do mês de setembro do ano em curso. 

 
SEÇÃO IV 
Das Disposições Finais 
 
Artigo 17 - É vedado o pagamento da Bonificação por Resultados - BR, de 

que trata esta resolução aos: 
I - servidores que percebam vantagens de mesma natureza; e 
II - aposentados e pensionistas. 
 
Artigo 18 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a 01-01-2014. 
_______ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:: 
Lei Complementar nº 180/78 à pág. 277 do vol. LXI;  
Lei Complementar nº 343/84 à pág. 35 do vol. XVII; 
Lei Complementar nº 1.078/08 à pág. 43 do vol. LXVI; 
Resolução Conj. CC/SGP/SF/SPDR nº 3/14 à pág. 262 LXXVII. 
 

____________________ 
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() RESOLUÇÃO SE Nº 17, DE 31 DE MARÇO DE 2015 
Dispõe sobre o Programa Acessa Escola, instituído pela Resolução SE nº 37, de 25-04-2008 

 
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representaram as 

Coordenadorias de Gestão da Educação Básica - CGEB, de Gestão de Recursos Humanos - 
CGRH e de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional - CIMA e considerando: 

- a importância do Programa Acessa Escola para alunos, equipe escolar e 
comunidade, pelo acesso a computadores e à Internet, disponibilizado pela Secretaria da 
Educação inclusive nos finais de semana, em espaço virtual pleno de recursos digitais, de 
pesquisa e de intercâmbio pessoal e institucional; 

- a necessidade de contínuo aperfeiçoamento do programa à vista dos 
novos recursos da Tecnologia da Informação e Comunicação, em prol da melhoria da 
qualidade da educação básica paulista; 

- as “Diretrizes Norteadoras da Política Educacional do Estado de São Paulo 
- 2015-2018”, objeto do Comunicado SE 1, de 4 de março de 2015, para implementação 
das políticas públicas educacionais nas escolas da rede estadual de ensino, que indicam o 
uso das TICs como recurso pedagógico auxiliar, para desenvolver as competências e 
habilidades previstas no currículo;  

- as salas de informática do Programa Acessa Escola, caracterizadas como 
principal meio de acesso aos recursos digitais pedagógicos, disponibilizados pelos 
programas e projetos pedagógicos da Secretaria da Educação, 

Resolve: 
 
Artigo 1º - O Programa Acessa Escola, instituído pela Resolução SE 37, de 

25-04-2008, e reformulado, nos termos da presente resolução, visa ao atendimento de 
alunos, professores, servidores e participantes de programas da Secretaria da Educação, 
inclusive nos finais de semana, com recursos das TICs, mediante o uso racional das salas 
de informática disponíveis. 

Parágrafo único - São objetivos do Programa: 
I - a implementação de programas e projetos pedagógicos da Secretaria da 

Educação que visam a estimular o uso das TICs, como recurso pedagógico, por professores 
e alunos, seja durante período escolar ou em tempo expandido; 

II - a disponibilização à comunidade escolar de recursos dos computadores 
e da Internet; 

III - o fortalecimento da colaboração e do intercâmbio de informações e 
conhecimentos entre professores e alunos da própria escola, bem como entre os de outras 
unidades escolares, de modo a contribuir para a produção de novos conteúdos 
pedagógicos; 

IV - a universalização das atividades de inclusão digital e a otimização do 
uso dos recursos da sala de informática do Programa e da Internet, por alunos, professores 
e servidores, nos períodos de funcionamento das escolas. 

 
Artigo 2º - O Programa de que trata esta resolução será implementado de 

forma descentralizada, cabendo aos órgãos abaixo relacionados as seguintes atribuições: 
I - à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB: 
a) realizar, por meio do Centro de Estudos e Tecnologias Educacionais - 

CETEC, a coordenação geral do Programa, incentivando, orientando e apoiando as 
Diretorias de Ensino e as Escolas quanto ao uso pedagógico das salas de informática do 
Programa, a partir das diretrizes estabelecidas pela política educacional do Estado de São 
Paulo voltada para o uso das TICs a serviço da aprendizagem; 

b) divulgar, em conjunto com a CGRH e a CIMA, as informações 
relacionadas à implementação do Programa; 

                                                           
( ) Retificada no DOE de 3.4.2015. 
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II - à Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos - CGRH: 
a) estudar, dimensionar e controlar o quadro de estagiários de acordo com 

as necessidades da rede; 
b) orientar e acompanhar a realização das atividades estabelecidas no 

Plano de Estágio; 
c) monitorar o desenvolvimento dos estagiários e dar subsídios para o 

Gabinete do Secretário avaliar o Programa; 
d) monitorar as indicações das unidades escolares que devem constar do 

Edital para o Processo Seletivo, a ser realizado por instituição indicada por esta Pasta; 
e) acompanhar: 
e.1 o processo de seleção dos estagiários; 
e.2 a emissão dos Termos de Compromisso, com início das atividades e 

ajustes de rescisões; 
e.3 o controle da frequência dos estagiários e apresentar relatório técnico 

detalhado; 
f) executar a aferição de Nota Fiscal/Relatório de Pagamento/ Estimativa 

dos valores a serem pagos; 
g) proceder à juntada da competente documentação e encaminhá-la para 

alocação de recursos e pagamento, com acompanhamento da dotação orçamentária; 
h) elaborar plano de ação e execução de treinamento; 
III - à Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação 

Educacional - CIMA: 
a) por meio do Departamento de Tecnologia de Sistemas e Inclusão Digital - 

DETEC: 
a.1 realizar a supervisão técnica da infraestrutura de tecnologia da 

informação das salas de informática do Programa; 
a.2 proceder à supervisão técnica do sistema de acompanhamento; 
a.3 demandar, da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, a 

execução da infraestrutura de TI e a operacionalização do sistema de acompanhamento; 
b) por meio do Departamento de Avaliação Educacional - DAVED, proceder 

à avaliação dos resultados do Programa, a fim de subsidiar a CGEB com informações 
pertinentes. 

§ 1º - A coordenação regional do Programa será de responsabilidade do 
Diretor do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino, em articulação com os Supervisores 
de Ensino e Professores Coordenadores desse núcleo, no âmbito das respectivas 
atribuições. 

§ 2º - A gestão do Programa será exercida pelas Coordenadorias de Gestão 
da Educação Básica - CGEB, de Gestão de Recursos Humanos - CGRH e de Informação, 
Monitoramento e Avaliação Educacional - CIMA 

 
Artigo 3º - Os pedidos de implementação ou expansão do Programa nas 

escolas da rede estadual de ensino deverão ser analisados pela CGEB, em conjunto com a 
CGRH e CIMA, a fim de se avaliar a viabilidade do modelo da sala de informática à luz dos 
objetivos propostos. 

 
Artigo 4º - Para execução do Programa serão observados os seguintes 

procedimentos: 
I - o Diretor da escola, no âmbito de suas atribuições, responderá pelo 

Programa em sua unidade escolar, cabendo-lhe a gestão das ações programadas e a 
indicação de, pelo menos, 2 (dois) Responsáveis pela Sala, que poderão ser: 

a) integrantes da equipe gestora (vice-diretor ou professor coordenador); 
e/ou 

b) integrantes da equipe administrativa escolar; e/ou 
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c) readaptados, devendo, neste caso respeitar as restrições legais de sua 
atuação e a compatibilidade com o rol de atribuições; 

II - em cada um dos turnos de funcionamento da escola, deverá estar 
presente, pelo menos, um dos responsáveis referidos no inciso I deste artigo; 

III - o Diretor de Escola, os Responsáveis pelas Salas, os professores e os 
estagiários da unidade escolar deverão cuidar, mediante ações contínuas de prevenção, 
para que os usuários não se envolvam em atividades impróprias para sua faixa etária ou 
não condizentes com os objetivos do Programa; 

IV - com vistas a incentivar a ampliação do uso pedagógico das salas, a 
partir da interação professor-aluno, observar-se-ão, por ordem de prioridade: 

a) a utilização pelo aluno ou professor, durante o período de aula regular 
ou de projetos e atividades em tempo expandido; 

b) a utilização pelo aluno ou professor, de maneira autônoma e individual, 
desde que não estejam em aula; 

V - todos os usuários do Programa deverão zelar pelo patrimônio e 
respeitar a legislação de uso da Internet. 

Parágrafo único - Fica impedida, a todos os usuários da sala do Programa, a 
instalação de outros equipamentos de rede, como roteadores, wireless, switches e 
impressoras, ou de ferramentas tecnológicas ou softwares, de qualquer natureza, nas 
máquinas, que não aqueles autorizados pela Secretaria da Educação. 

 
Artigo 5º - Cada unidade escolar deverá optar por uma dinâmica de 

abertura e fechamento das salas, observado os turnos de funcionamento da escola, na 
seguinte conformidade: 

I - Dinâmica 1 - abertura e fechamento da sala pelos seus responsáveis, 
concomitantemente à abertura e fechamento da escola; 

II - Dinâmica 2 - abertura e fechamento da sala pelos seus responsáveis em 
cada sessão de uso, mediante observação da agenda estabelecida, ou sempre que houver 
demanda de uso por professores e/ou alunos; 

III - Dinâmica 3 - abertura e fechamento da sala por qualquer professor da 
unidade escolar, em cada sessão de uso, em articulação com os Responsáveis pela Sala, 
mediante programação agendada de uso ou sempre que houver demanda por professores; 

Parágrafo único - A alteração da dinâmica de abertura e fechamento das 
salas, efetuada pela escola, poderá ocorrer em caso de modificação da rotina do 
funcionamento escolar que justifique essa medida. 

 
Artigo 6º - Para execução do Programa, com base no fluxo de 

operacionalização da sala de informática, visando à otimização das condições de 
infraestrutura de tecnologia já estabelecidas, bem como à disponibilização dessa sala, para 
uso de forma integrada aos projetos e programas pedagógicos da Secretaria, caberá aos 
servidores, a seguir relacionados, no âmbito de suas atribuições, o desempenho das 
seguintes atividades: 

I - ao Diretor da escola: 
a) propiciar condições de uso da sala, para que se cumpram os objetivos 

propostos, e efetuar o encaminhamento das necessidades aos órgãos responsáveis; 
b) estabelecer com a equipe gestora e professores da escola as estratégias 

de uso efetivo da sala para desenvolvimento de projetos/programas e de atividades, à 
vista dos recursos técnicos e pedagógicos disponíveis; 

c) estabelecer com a equipe gestora e professores da escola a dinâmica de 
abertura e fechamento das salas, conforme o disposto no artigo 5º desta resolução; 

d) observar o cumprimento das regras estabelecidas; 
e) indicar e definir a participação dos Responsáveis pela Sala; 
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f) comunicar, via sistema específico indicado pela Secretaria da Educação, 
as informações solicitadas referentes aos Responsáveis pela Sala e à dinâmica escolhida 
para abertura e fechamento da sala; 

g) analisar e propor estratégias de ação a partir dos relatórios de 
acompanhamento e dos indicadores de uso da sala; 

h) encaminhar, por ofício, ao Núcleo de Informações Educacionais e 
Tecnologia - NIT da Diretoria de Ensino, Boletim de Ocorrência no caso de roubo/furto de 
equipamentos da sala ou eventuais danos; 

i) atender às solicitações dos gestores do Programa para orientações, 
encontros, videoconferências, etc; 

j) controlar as atividades dos estagiários de ensino médio alocados na 
escola; 

II - aos Responsáveis pela Sala: 
a) proceder à abertura e ao fechamento da sala de acordo com a dinâmica 

definida pela escola, não havendo necessidade de permanecer na sala durante todo o 
período de sua utilização; 

b) proceder à verificação das condições da sala na sua abertura e no seu 
fechamento, anotando ocorrências relacionadas aos equipamentos, limpeza, organização e 
a materiais esquecidos; 

c) fazer a interlocução com o PCNP de Tecnologia Educacional da Diretoria 
de Ensino sempre que houver necessidade de solicitar autorização para instalação de 
softwares não instalados nas máquinas; 

d) fazer a interlocução com o NIT da Diretoria de Ensino sempre que 
houver necessidade de orientação ou de suporte relacionados a aspectos técnicos de 
infraestrutura da sala;  

e) atender às solicitações para orientações, encontros, videoconferências, 
etc; 

III - aos Professores Coordenadores, sem prejuízo das estabelecidas na 
Resolução SE nº 75, de 30-12-2014, alterada pela Resolução SE nº 3, de 12-01-2015: 

a) providenciar, com os professores, a agenda para uso da sala, bem como, 
divulgá-la à toda a comunidade escolar; 

b) incentivar, orientar e apoiar os professores quanto ao uso pedagógico 
das salas de informática, para atendimento aos programas e projetos implantados pela 
Secretaria da Educação; 

c) fazer a interlocução com o PCNP de Tecnologia Educacional da Diretoria 
de Ensino, sempre que houver necessidade de orientação ou de suporte tecnológico 
relacionados a aspectos pedagógicos de utilização da sala; 

d) acompanhar a participação de professores e alunos na utilização 
pedagógica das salas do Programa, intervindo quando e se necessário, e avaliar seus 
resultados, em ação articulada com o Supervisor de Ensino; 

IV - aos professores da unidade escolar: 
a) agendar, em conjunto com o professor coordenador, o uso da sala de 

informática, de que trata a alínea “a” do inciso  III deste artigo; 
b) observar o cumprimento das regras estabelecidas;  
c) zelar pela correta utilização da sala e certificar-se de que, após seu uso, 

esteja em condições adequadas para a próxima utilização; 
d) comunicar aos Responsáveis pela Sala qualquer ocorrência anormal; 
V - ao Estagiário do Ensino Médio: 
a) realizar estágio com a carga horária diária de 4 horas, de segunda a 

sexta-feira; 
b) comunicar aos Responsáveis pela Sala eventuais problemas técnicos nos 

equipamentos; 
c) zelar pela correta utilização da sala e auxiliar no cumprimento de todas 

as normas e regras estabelecidas pelo Programa; 
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d) recorrer aos responsáveis pela sala para solução de problemas do dia a 
dia; 

e) atender aos usuários, atuando como articulador entre eles e os serviços 
disponibilizados na Web, ainda que não lhe caiba a definição de estratégias de uso 
pedagógico das salas; 

f) atender, obrigatoriamente, às solicitações dos gestores do Programa, no 
que se refere à participação em ações de formação e na elaboração de relatórios de 
atividades; 

VI - ao Estagiário Universitário: 
a) apoiar o treinamento e a atuação dos estagiários do Ensino Médio, 

colaborando na comunicação de problemas específicos ao Diretor de Escola e, se 
necessário, ao Diretor do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino; 

b) reportar-se ao PCNP de Tecnologia Educacional da Diretoria de Ensino, 
sempre que tomar conhecimento da necessidade de orientação ou de suporte tecnológico 
relacionados a aspectos pedagógicos no uso da sala; 

c) reportar-se ao Diretor do NIT da Diretoria de Ensino sempre que 
precisar de orientação ou de suporte tecnológico relacionado a aspectos técnicos de 
infraestrutura da sala; 

d) atender, obrigatoriamente, às solicitações dos gestores do Programa, no 
que se refere à participação em ações de formação e na elaboração de relatórios de 
atividades. 

§ 1º - Os estagiários universitários deverão ser alocados no Núcleo 
Pedagógico da Diretoria de Ensino. 

§ 2º - A ausência de estagiário do Ensino Médio e/ou Universitário não 
impede ou restringe a disponibilização e a utilização das salas do Programa. 

 
Artigo 7º - Com relação aos estagiários, deverão ser observados os critérios 

e procedimentos estabelecidos pela Secretaria da Educação, por meio da CGRH, na 
seguinte conformidade: 

I - estagiários do Ensino Médio: 
a) poderão concorrer ao estágio alunos da 1ª e 2ª série do ensino médio 

regular das escolas estaduais; 
b) os alunos participarão de processo seletivo de caráter classificatório, 

realizado por meio de prova objetiva, para avaliar a capacidade de raciocínio lógico e de 
uso da linguagem e de recursos da TIC; 

c) os selecionados poderão ser da própria escola que aloca a sala de 
informática ou de outras escolas da mesma Diretoria de Ensino; 

d) no caso de escolas que não tenham alunos aprovados no processo 
seletivo, poderão ser chamados candidatos de escola mais próxima, dentro da mesma 
Diretoria de Ensino, segundo a ordem de classificação; 

e) os candidatos deverão ter 16 anos completos, na data da assinatura do 
Termo de Compromisso, a ser firmado em conjunto pelo pai ou responsável, que 
receberão informações sobre o Programa, direitos, deveres e condições de participação; 

f) os candidatos selecionados passarão por ciclos de capacitação e 
orientação técnica, durante todo o período de estágio, para aquisição de conhecimentos 
técnicos, mediante diretrizes e orientações sobre o Programa, que os tornarão aptos ao 
exercício do estágio. 

II - estagiários Universitários: 
a) poderão concorrer ao estágio alunos de curso superior de Licenciatura 

em Pedagogia, em Administração ou em Tecnologia em Processamento de Dados; 
b) os alunos participarão de processo seletivo de caráter classificatório; 
c) os candidatos aprovados no processo seletivo, observados os limites de 

contratação, deverão ser chamados para atuar na Diretoria de Ensino, segundo a ordem de 
classificação; 
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d) a atuação do estagiário engloba apoio aos estagiários do ensino médio, 
mediante visitas às unidades escolares circunscritas à Diretoria de Ensino do estágio, 
sempre em articulação com integrantes do Núcleo Pedagógico, Diretores e Professores 
Coordenadores das unidades escolares; 

e) os candidatos deverão estar cursando, no mínimo, o segundo semestre 
do curso superior, na data da assinatura do Termo de Compromisso a ser firmado, sendo 
que nesse momento, deverão receber todas as informações sobre o Programa, direitos, 
deveres e condições de estágio; 

f) os candidatos selecionados passarão por ciclos de orientação técnica, 
para aquisição de conhecimentos técnicos, mediante diretrizes e orientações sobre o 
Programa, que os tornarão aptos ao exercício do estágio. 

Parágrafo único - Com relação às atividades de estágio observar-se-á o 
seguinte: 

1. o estágio terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por até 
mais 12 meses; 

2. a jornada do estágio será de 4 horas diárias e 20 semanais, para o 
estagiário do Ensino Médio e de 6 horas diárias e 30 semanais, para o Estagiário 
Universitário, sendo contemplados com remuneração (bolsa) e com ajuda de custo para 
transporte, cujos valores serão estabelecidos, anualmente, pela gestão geral do Programa; 

3. os estagiários do Ensino Médio terão sua atuação acompanhada pelo 
Diretor de Escola e a dos Universitários, pelo Diretor de Núcleo Pedagógico da Diretoria de 
Ensino; 

4. o estágio poderá ser interrompido por iniciativa do estagiário ou da 
CGRH; 

5. o estágio propiciará aos alunos participantes do programa, no âmbito da 
própria escola e/ou em nível de Diretoria de Ensino, experiência básica para o exercício de 
qualquer profissão, respeitando-se os pré-requisitos legais para estágios de nível médio ou 
superior; 

6. os estagiários do Ensino Médio e os Universitários deverão, 
obrigatoriamente, passar por treinamento específico, promovido pela CGEB, em 
articulação com a CGRH; 

7. no âmbito da Diretoria de Ensino, o PCNP de Tecnologia Educacional 
atuará na capacitação dos estagiários, na conformidade do que dispõe o inciso V do artigo 
1º, da Resolução SE nº 59, de 4 de junho de 2012; 

8. ações adicionais de treinamento e apoio à atuação dos estagiários do 
Ensino Médio e Universitário deverão ser planejadas e executadas pelo Núcleo 
Pedagógico, tendo o PCNP de Tecnologia Educacional como articulador junto aos demais 
Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico, aos Supervisores de Ensino e aos 
integrantes do NIT. 

 
Artigo 8º - Caberá às Coordenadorias de Gestão da Educação Básica - CGEB, 

de Gestão de Recursos Humanos - CGRH e de Informação, Monitoramento e Avaliação 
Educacional - CIMA, no âmbito das respectivas áreas de competência, baixar instruções 
que se façam necessárias ao cumprimento do disposto na presente resolução. 

 
Artigo 9º - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 
 
_______ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Resolução SE nº 37/08 à pág. 184 do vol. LXV; 
Resolução SE nº 59/12 à pág. 214 do vol. LXXIII; 
Resolução SE nº 75/14 à pág. 175 do vol. LXXVIII; 
Resolução SE nº 3/15 à pág. 144 deste volume; 
Comunicado SE nº 1/15 à pág. 165 deste volume. 
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RESOLUÇÃO SE Nº 19, DE 2 DE ABRIL DE 2015 

Dispõe sobre postos de trabalho de Professor Coordenador nas escolas do Programa Ensino 
Integral nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

 
O Secretário da Educação, tendo em vista a continuidade da implementação 

do Programa Ensino Integral, instituído pela Lei Complementar nº 1.164, de 4-1-2012, 
bem como o previsto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 2º do Decreto nº 59.354, de 15-07- 
2013, e considerando: 

- a expansão do Programa Ensino Integral, iniciado no ensino médio de 
escolas estaduais e, posteriormente, estendido aos segmentos dos Anos Finais e dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental, nos termos da Resolução SE nº 52, de 2-10-2014; -  

- a importância da coordenação pedagógica, que se constitui um dos pilares 
estruturais da política de melhoria da qualidade do ensino, em todos os segmentos da 
educação básica;  

- a necessidade de se estabelecerem normas e critérios para o exercício do 
posto de trabalho de Professor Coordenador, especificamente na atuação nos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental, 

Resolve: 
 
Artigo 1º - As escolas estaduais de Ensino Fundamental - Anos Iniciais, 

participantes do Programa Ensino Integral, contarão com postos de trabalho de Professor 
Coordenador, observadas as especificidades do referido Programa, na seguinte 
conformidade: 

I - 1 (um) Professor Coordenador Geral dos Anos Iniciais; 
II - 1 (um) Professor Coordenador da Área de Linguagens. 
 
Artigo 2º - São atribuições específicas do Professor Coordenador Geral dos 

Anos Iniciais, além das inerentes ao correspondente posto de trabalho, nos termos da 
legislação pertinente: 

I - implementar a proposta pedagógica de acordo com o currículo e com o 
plano de ação da escola; 

II - elaborar seu próprio programa de ação dos Anos Iniciais, com os 
objetivos, metas e resultados de aprendizagem a serem atingidos; 

III - organizar as atividades de natureza interdisciplinar e multidisciplinar, 
de acordo com os programas de ação dos professores; 

IV - articular suas atividades com as atividades do Professor Coordenador 
da Área de Linguagens; 

V - orientar as atividades dos professores dos Anos Iniciais em horas de 
trabalho pedagógico coletivo e individual; 

VI - apoiar o Diretor de Escola nas atividades de difusão e multiplicação do 
modelo pedagógico da escola, de suas práticas educacionais e de gestão pedagógica, 
conforme parâmetros fixados pelos órgãos centrais da Secretaria da Educação; 

VII - substituir, em caráter excepcional, os professores em suas ausências e 
impedimentos legais de curta duração, exceto quando se tratar de aulas da disciplina de 
Educação Física. 

 
Artigo 3º - São atribuições específicas do Professor Coordenador da Área 

de Linguagens, além das inerentes ao correspondente posto de trabalho, nos termos da 
legislação pertinente: 

I - elaborar seu próprio programa de ação, com os objetivos, metas e 
resultados de aprendizagem a serem atingidos pelo plano de ação dos Anos Iniciais; 

II - organizar as atividades de natureza interdisciplinar e multidisciplinar 
da área de Linguagens, de acordo com os programas de ação dos professores da escola; 
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III - participar da produção didático-pedagógica juntamente com os 
professores da escola; 

IV - avaliar e sistematizar a produção didático-pedagógica; 
V - orientar as atividades desenvolvidas pelos professores da área de 

Linguagens dos Anos Iniciais; 
VI - substituir, em situações excepcionais, os professores da escola em suas 

ausências e impedimentos legais de curta duração, exceto quando se tratar de aulas da 
disciplina de Educação Física. 

 
Artigo 4º - Para o exercício das atribuições de Professor Coordenador, de 

que tratam os artigos 2º e 3º desta resolução, observado o disposto no artigo 4º da 
Resolução SE 58, de 17-10- 2014, que dispõe sobre o processo seletivo de credenciamento 
para atuar no Programa Ensino Integral, o docente deverá ser Professor Educação Básica I, 
titular de cargo ou ocupante de função-atividade, e portador de: 

I - diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia, 
com habilitação em Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, ou de Curso 
Normal Superior, com habilitação em Magistério das Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental; ou 

II - certificado de curso de licenciatura plena em Pedagogia, obtido 
mediante Programa Especial de Formação Pedagógica Superior (Resolução CNE-02/97), 
ou de curso similar, com habilitação em Magistério das Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental; ou 

III - diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em disciplina 
da matriz curricular e diploma de Magistério de Nível Médio. 

§ 1º - O processo seletivo de credenciamento de Professor Coordenador, 
para atuar nas escolas estaduais do Programa Ensino Integral - Anos Iniciais, deverá ser 
organizado, executado e avaliado por comissão designada pelo Dirigente Regional de 
Ensino. 

§ 2º - O docente que se encontre designado e em exercício no posto de 
trabalho de Professor Coordenador, na escola em que será implantado o Programa Ensino 
Integral - Anos Iniciais, terá preferência, no processo seletivo a que se refere o parágrafo 
anterior, para ocupar, mediante nova designação, o posto de trabalho de Professor 
Coordenador Geral dos Anos Iniciais ou de Professor Coordenador da Área de Linguagens. 

§ 3º - Para as designações nos termos deste artigo, aplicam se, no que 
couber, as demais diretrizes legais previstas para o exercício do posto de trabalho de 
Professor Coordenador, na legislação pertinente. 

 
Artigo 5º - A carga horária da designação para o exercício das atribuições 

do Professor Coordenador Geral dos Anos Iniciais e do Professor Coordenador da Área de 
Linguagens é de 40 (quarenta) horas semanais, a serem distribuídas por todos os dias da 
semana e com horário de atendimento contemplando os 

turnos de funcionamento da escola. 
§ 1º - No caso de Professor Coordenador da Área de Linguagens, sem 

detrimento ao disposto no caput deste artigo, deverá ser reservada parte da carga horária 
semanal, correspondente a 10 (dez) aulas, para o docente designado assumir a regência de 
classe dos Anos Iniciais, na mesma unidade escolar em que exerce a função de 
coordenação. 

§ 2º - O Professor Coordenador que atua no Programa Ensino Integral - 
Anos Iniciais faz jus ao pagamento da Gratificação de Função, instituída pela Lei 
Complementar 1.018, de 15-10-2007. 

§ 3º - A designação para os postos de trabalho de Professor Coordenador, 
no Programa Ensino Integral - Anos Iniciais, com duração prevista de 1 (um) ano letivo, 
poderá ser prorrogada para o ano subsequente, na conformidade do resultado da 
avaliação de desempenho do docente designado, referente ao ano anterior. 
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§ 4º - Caberá ao Dirigente Regional de Ensino providenciar a publicação 
das designações de que trata este artigo, bem como das correspondentes cessações. 

 
Artigo 6º - O docente designado Professor Coordenador, na forma 

estabelecida nesta resolução, não poderá ser substituído e terá cessada sua designação, em 
qualquer uma das seguintes situações: 

I - a seu pedido, mediante solicitação por escrito; 
II - a critério da administração, em decorrência de: 
a) não corresponder às atribuições do posto de trabalho; 
b) a unidade escolar deixar de comportar o posto de trabalho. 
Parágrafo único - Na hipótese de o Professor Coordenador não 

corresponder às atribuições relativas ao seu posto de trabalho na escola do Programa de 
Ensino Integral - Anos Iniciais, a cessação da designação dar-se-á por decisão conjunta do 
Diretor de Escola e do Supervisor de Ensino da unidade, devidamente justificada e 
registrada em ata, sendo previamente assegurada ao docente a oportunidade de ampla 
defesa. 

 
Artigo 7º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 
 
________ 
NOTAS: 
A Resolução CNE/CP nº 2/97  encontra-se à pág. 93  do vol. 24  na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental 
e Médio – CENP/SE: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Lei Complementar nº 1.018/07 à pág. 37 do vol. LXIV; 
Lei Complementar nº 1.164/12 à pág. 31 do vol. LXIII; 
Decreto nº 59.354/13 à pág. 75 do vol. LXXVI; 
Resolução SE nº 52/14 à pág. 109 do vol. LXXVIII; 
Resolução SE nº 58/14 à pág. 126 do vol. LXXVIII. 

 
________________________ 

 
 

RESOLUÇÃO SE Nº 20, DE 6 DE ABRIL DE 2015 
Dispõe sobre o Curso Específico de Formação aos ingressantes nas classes docentes do 

Quadro do Magistério e dá providências correlatas 
 

O Secretário da Educação, considerando o disposto no artigo 2º da Lei 
Complementar nº 1.207, de 5-7-2013, que institui o Curso Específico de Formação para o 
ingressante em cargos do Quadro do Magistério, como parte integrante do período de 
estágio probatório, bem como o que lhe representaram os coordenadores da Escola de 
Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa 
Souza” - EFAP, da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB e da 
Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos - CGRH, Resolve: 

 
Artigo 1º - O Curso Específico de Formação para o ingressante em cargos 

das classes docentes do Quadro do Magistério, como parte integrante do período de 
estágio probatório, com carga horária de 360 (trezentos e sessenta) horas, será ministrado 
pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo 
“Paulo Renato Costa Souza” - EFAP, observado o disposto na presente resolução.  

Parágrafo único - O Curso, a que se refere o caput deste artigo, tem por 
finalidade orientar os ingressantes em cargos docentes para o correto cumprimento das 
atribuições que lhe são inerentes, subsidiando-os complementarmente à sua formação, 
com informações e contextos de reflexão de seu fazer pedagógico, de sua atuação e prática 
em sala de aula. 
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Artigo 2º - O Curso Específico de Formação, estruturado em duas etapas, 
será desenvolvido nas Etapas I e II em, respectivamente, 120 e 240 horas, horas, no 
período de duração do estágio probatório, com metodologia, etapas e conteúdos definidos 
e regulamentados pela EFAP, devendo o ingressante estar atento  à convocação para sua 
realização, a ser publicada em Diário Oficial do Estado. 

 
Artigo 3º - O Curso Específico de Formação versará: 
I - na etapa I, sobre: 
a) o perfil previsto para os integrantes das classes docentes do Quadro do 

Magistério; 
b) a estrutura, organização e funções da Secretaria da Educação; 
c) a importância da articulação no desenvolvimento e na gestão das ações 

programadas pelos órgãos centrais e regionais da Pasta; 
II - na etapa II, sobre a implementação do currículo do ensino fundamental 

e médio, nas unidades escolares da rede pública estadual, bem como suas concepções de 
ensino, de aprendizagem e de avaliação. 

 
Artigo 4º - O Curso será semipresencial, com estudos autoinstrucionais a 

distância, a serem desenvolvidos pelo ingressante em Ambiente Virtual de Aprendizagem - 
AVA, e compreenderá aprofundamento em temáticas, que perpassem pelas atribuições e 
responsabilidades inerentes ao respectivo cargo. 

 
Artigo 5º - No desenvolvimento dos encontros presenciais observar-se-á o 

seguinte: 
I- a realização do encontro deverá ocorrer fora do horário de trabalho do 

docente, ou seja, aos sábados e/ou no contraturno de trabalho do professor; 
II- a logística será de responsabilidade de cada Diretoria de Ensino; 
III- a formação será de responsabilidade da Comissão Central de Avaliação 

Especial de Desempenho das Diretorias de Ensino, subsidiada por instruções emanadas da 
EFAP e da CGEB. 

 
Artigo 6º - O Curso Específico de Formação não será interrompido, quando 

ocorrer suspensão do Estágio Probatório do ingressante, nos termos do que dispõe o 
artigo 5º do Decreto 52.344, de 9 de novembro de 2007, ou em qualquer outro tipo de 
licença/afastamento que não interrompa o estágio. 

 
Artigo 7º - O conteúdo de todas as etapas do curso deverá subsidiar a 

avaliação do período de estágio cumprido pelo docente, quanto aos aspectos pedagógicos, 
observados os indicadores relacionados no artigo 3º do Decreto 52.344/2007 e no artigo 
7º da Resolução SE 66, de 2.9.2008. 

 
Artigo 8º - À Comissão de Avaliação Especial de Desempenho dos 

ingressantes, instituída pelo Dirigente Regional de Ensino, na conformidade do disposto 
no artigo 3º da Resolução SE 66/2008, caberá: 

I - subsidiada por instruções emanadas da EFAP e da CGEB, proceder às 
orientações necessárias à aplicação das diretrizes, procedimentos e instruções didático-
pedagógicas veiculadas pelo curso, com vistas a auxiliar o ingressante na evolução 
profissional no seu cargo; 

II - realizar a avaliação, se for o caso, da necessidade de ajustes, de 
adaptação e de adesão aos referenciais didático pedagógicos, manifestados pelo 
ingressante em sua prática de sala de aula. 

Parágrafo único - No âmbito da Diretoria de Ensino, o disposto no inciso I 
deste artigo caberá à Comissão Central de Avaliação Especial de Desempenho. 
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Artigo 9º - Ao término do curso, a EFAP expedirá ao professor ingressante 
Atestado de Conclusão, exclusivamente, para fins de comprovação de sua participação no 
Curso Específico de Formação. 

Parágrafo único - Fará jus ao Atestado de Conclusão do Curso Específico de 
Formação, o cursista que atender aos critérios e requisitos previstos no regulamento 
específico do curso.  

 
Artigo 10 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
_______ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Lei Complementar nº 1.207/13 à pág. 46 do vol. LXXVI; 
Decreto nº 52.344/07 à pág. 137 do vol. LXIV; 
Resolução Se nº 66/08 à pág. 163 do vol. LXVI. 

____________________ 
 
 

RESOLUÇÃO SE Nº 21, DE 8 DE ABRIL DE 2015 
Altera dispositivos da Resolução SE nº 72, de 29-12-2014, que dispõe sobre a elaboração do 

calendário escolar para o ano letivo de 2015 
 
O Secretário da Educação resolve: 
Artigo 1º - Ficam revogados os incisos V e VII do artigo 6º da Resolução SE 

nº 72/2014. 
Parágrafo único - A revogação, de que trata o caput deste artigo, não deverá 

comprometer o cumprimento do mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar 
estabelecido pelo artigo 24 da Lei federal nº 9.394/96. 

 
Artigo 2º - O § 2º do artigo 6º da Resolução SE nº 72/2014 passa a ter a 

seguinte redação: 
“§ 2º - Para as atividades previstas nos incisos II, III, IV e VI deste artigo 

serão fornecidas orientações específicas.” (NR)  
 
Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
________ 
NOTAS: 
A Lei nº 9.394/96  encontra-se à pág. 52  do vol. 22/23  na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e 
Médio – CENP/SE. 
A Resolução SE nº 72/14 encontra-se à pág. 166 do vol. LXXVIII.   

 
______________________ 

 
 

RESOLUÇÃO SE Nº 22, DE 14 DE ABRIL DE 2015 
Dispõe sobre a concessão de Adicional de Local de Exercício a unidades escolares da rede 

estadual de ensino 
 
O Secretário da Educação, tendo em vista a avaliação realizada pela 

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - Seade, resolve: 
 
Artigo 1º - Ficam identificadas, nos termos do Decreto 52.674, de 29-1-

2008, para fins de concessão de Adicional de Local de Exercício - Ale, de que tratam as Leis 
Complementares 669, de 20-12-1991, e 687, de 7-10-1992, as unidades escolares 
constantes dos Anexos I e II, cuja Área de Contexto Escolar foi considerada vulnerável. 

Parágrafo Único - O Adicional de Local de Exercício será devido aos 
integrantes do Quadro do Magistério e do Quadro de Apoio Escolar, classificados e em 
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exercício nas unidades escolares identificadas de acordo com a legislação de que trata o 
caput deste artigo. 

 
Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

ANEXO I - ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL 
 

COD-CIE  NOME DA ESCOLA  DE REG  MUNICÍPIO DE REG 
23140  José Ribeiro de Barros Prof.  Franca  Pedregulho 
33637  Ruth Mamede de Godoy Profª  Marília  Marília 
33686  José Augusto Bartholo  Marília  Marília 
499043  Bairro do Mascate  Brag. Paulista  Nazaré Paulista 
566044  Taguato Aguia  Miracatu  Iguape 
907741  Lacy Bonilha de Souza Professora  Barretos  Barretos 

 
 

ANEXO II - ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA COM IPVS VULNERÁVEL 

 
COD-CIE  NOME DA ESCOLA  DE REG  MUNICÍPIO DE REG 
006361  Roberto Hipolito da Costa Brig. Ar  Guarulhos Sul  Guarulhos 
005952  Coryntho Baldoino Costa Jr Prof.  Guarulhos Sul  Guarulhos 
036812  Paulo Sarasate Governador  Leste 3  São Paulo 
433615  Carlos Estevam Aldo Martins Prof.  Centro Sul  São Paulo 
497095  Diacono Hamilton B. de Souza Prof. (Altos de 

Vila Paiva)  
São José Campos São José Campos 

497289  Jardim Santa Rita II  Itaquaquecetuba  Itaquaquecetuba 
924428  São Pedro São Bern. do Campo  São Bern. Do Campo 
472505  Ilda Vieira  Vilela Sul 3  São Paulo 
566202  E.E. CHB Embu N II  Taboão da Serra  Embu das Artes 
025549  Guia Lopes  Bauru  Bauru 
444388  Marlene Aparecida Maia Olberg Profª  Taboão da Serra  Embu das Artes 
457243  Morro Doce  Norte 1  São Paulo 
461313  Feitiço da Vila  Sul 2  São Paulo 
438042  Jardim Esperanca  Sul 2  São Paulo 
446312  Jardim Santos Dumont I  Mogi das Cruzes  Mogi das Cruzes 
902408  Durval Evaristo dos Santos Ver.  Itaquaquecetuba  Itaquaquecetuba 

 
_______ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Decreto nº 52.674/08 à pág. 90 do vol. LXV; 
Lei Complementar nº 669/91 à pág. 32 do vol. XXXII; 
Lei Complementar nº 687/92 à pág. 41 do vol. XXXIV. 

 
_______________________ 

 
 

RESOLUÇÃO SE Nº 24, DE 4 DE MAIO DE 2015 
Dispõe sobre regularização de vida escolar e convalidação de estudos de alunos procedentes 

de escolas ou de cursos cassados 
 
O Secretário da Educação, tendo em vista o disposto na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - Lei federal 9.394, de 20-12-1996, no Decreto 57.141, de 18-
7-2011, bem como nas deliberações do Conselho Estadual de Educação, e considerando: 

- a importância de se imprimir agilização e uniformidade aos 
procedimentos adotados no desenvolvimento de ações destinadas à regularização de vida 
escolar e à convalidação de estudos de alunos de escolas ou de cursos cuja autorização de 
funcionamento tenha sido cassada; 

- a necessidade de se salvaguardarem os direitos de cada aluno, evitando 
causar-lhe prejuízo pedagógico ou impedimento no prosseguimento de estudos, 

Resolve: 



173 
 

 
Artigo 1º - Os alunos oriundos de escolas ou de cursos cassados, quer sejam 

de Ensino Fundamental ou de Ensino Médio, de qualquer modalidade de ensino, presencial 
ou a distância, terão sua vida escolar regularizada e seus estudos convalidados, mediante 
os procedimentos de que tratam as Instruções constantes do Anexo, que integra a 
presente resolução. 

 
Artigo 2º - Caberá às Diretorias de Ensino, no âmbito das respectivas 

circunscrições, coordenar os processos de regularização de vida escolar e de convalidação 
de estudos de alunos de escolas ou de cursos cassados, na conformidade do que dispõe o 
Decreto 57.141/2011, e das normas emanadas do Conselho Estadual de Educação. 

Parágrafo único - As portarias de regularização de vida escolar ou de 
convalidação de estudos, a serem publicadas pelas Diretorias de Ensino, deverão 
mencionar expressamente, com os devidos fundamentos legais, as soluções aplicadas em 
cada caso. 

 
Artigo 3º - Caberá à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB 

expedir orientações complementares que se façam necessárias ao cumprimento do 
disposto nesta resolução. 

 
Artigo 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 

ficando revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução SE 46, de 11-07-
2011. 

 
ANEXO 
INSTRUÇÕES 
I - Procedimentos a serem adotados em caso de irregularidades na vida 

escolar de alunos oriundos de escola ou de curso cassado, nas seguintes situações: 
a) aluno matriculado e frequentando o curso no momento do ato de 

cassação da autorização de funcionamento da escola ou do curso: 
a.1 - matrícula do aluno em outra escola, observada sua escolaridade; 
a.2 - análise da documentação do aluno, a ser realizada pela escola 

recipiendária, que poderá, se for o caso, submetê-lo a processo de avaliação para a devida 
classificação na série/ano/termo/módulo do respectivo nível de ensino ou curso; 

b) aluno que já concluiu o curso (ex-aluno): 
b.1 - o ex-aluno apresenta registros em seu percurso escolar e: 
b.1.1 - possui diploma/certificado de conclusão do curso: a Comissão de 

Verificação de Vida Escolar - CVVE, designada pelo Dirigente Regional de Ensino, validará 
o diploma/certificado do  x-aluno, após a regularização da vida escolar, nos termos da 
Indicação CEE 8/86, anexa à Deliberação CEE 18/86; 

b.1.2 - não possui diploma/certificado de conclusão do curso: a CVVE 
expedirá Certidão com validade de Certificado de Conclusão de Curso do Ensino 
Fundamental ou Médio, de qualquer modalidade, ou com validade de Diploma, quando se 
tratar de curso da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, após a regularização da 
vida escolar do ex-aluno, nos termos da Indicação CEE 8/86, anexa à Deliberação CEE 
18/86; 

b.2 - o ex-aluno não apresenta registros em seu percurso escolar e: 
b.2.1 - possui diploma/certificado de conclusão do curso: a CVVE informará 

o ex-aluno sobre a necessidade de ele prestar exames específicos, em instituição de ensino 
oficial ou credenciada pelo Conselho Estadual de Educação - CEE, no caso de curso do 
Ensino Fundamental ou Médio, ou de se submeter à avaliação de competências, em 
instituição de ensino credenciada pelo CEE, no caso de curso da Educação Profissional 
Técnica de Ensino Médio, sendo que, obtendo aprovação, a CVVE validará o 
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diploma/certificado do ex-aluno, após a regularização de sua vida escolar, nos termos da 
Indicação CEE 8/86, anexa à Deliberação CEE 18/86; 

b.2.2 - o ex-aluno não possui diploma/certificado de conclusão do curso: a 
CVVE orientará o ex-aluno a prestar exames específicos para obter certificação de 
conclusão de curso do Ensino Fundamental ou Médio, em instituição de ensino oficial ou 
credenciada pelo CEE, ou a submeter-se à avaliação de competências, em instituição de 
ensino credenciada pelo CEE, para obtenção de diploma, no caso de curso da Educação 
Profissional Técnica de Ensino Médio; 

II - Procedimentos a serem adotados em caso de irregularidades atribuídas 
à ação ou à participação dolosa do aluno:  

a) cumprir o disposto na Portaria CGEB de 24-10-2012, publicada em 25-
10-2012; 

b) aplicar as diretrizes estabelecidas na Deliberação CEE 18/86, 
especificamente as constantes dos itens 4.2, 5.3 e 6.2 da Indicação CEE 8/86; 

III - Procedimentos relativos a atribuições e competências:  
a) do Dirigente Regional de Ensino: 
a.1 - designar Comissão de Verificação de Vida Escolar - CVVE, após a 

publicação do ato de cassação da escola ou do curso, pela Coordenadoria de Gestão da 
Educação Básica - CGEB, estabelecendo prazo para o encerramento dos trabalhos; 

a.2 - concluir os processos de regularização de vida escolar ou de 
convalidação de estudos, na conformidade do que dispõem a alínea “e” do inciso I do 
artigo 90 do Decreto 57.141/2011 e a Deliberação CEE 122/2013; 

a.3 - publicar a portaria de regularização de vida escolar ou de 
convalidação de estudos, providenciando a inclusão dos alunos no sistema GDAE; 

b) da Comissão de Verificação de Vida Escolar - CVVE:  
b.1 - receber e organizar, em articulação com o Núcleo de Vida Escolar do 

Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar da Diretoria de Ensino, o 
acervo da escola ou do(s) curso(s) cassado(s), visando à racionalização dos trabalhos de 
análise e de instrução dos processos de regularização de vida escolar ou de convalidação 
de estudos; 

b.2 - verificar e analisar, em cada caso, os atos e os documentos que 
instruirão o processo de expedição da certidão de conclusão de curso, de série, de ano, de 
termo ou de módulo do nível de ensino ou do curso cassado; 

b.3 - elaborar e encaminhar parecer conclusivo sobre a regularização de 
vida escolar ou convalidação de estudos ao Núcleo de Vida Escolar, para fins de expedição 
da Certidão, com validade de certificado de conclusão de curso ou de diploma, juntamente 
com a minuta do ato a ser publicado; 

b.4 - elaborar relatório circunstanciado, referente a todo o processo de 
regularização de vida escolar ou de convalidação de estudos, observado o prazo 
estabelecido no ato de sua designação, contendo: 

b.4.1. relação de alunos que tiveram a vida escolar regularizada;  
b.4.2. relação de alunos cuja situação se encontre com pendências passíveis 

de regularização de vida escolar ou de convalidação de estudos, explicitando, para cada 
aluno, o tipo de pendência; 

b.4.3. termo de encerramento; 
c) do Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar, por 

meio do seu Núcleo de Vida Escolar: 
c.1 - trabalhar articuladamente com a CVVE, durante o período 

estabelecido pelo Dirigente Regional de Ensino, no ato de designação da comissão; 
c.2 - encaminhar os expedientes de regularização de vida escolar ou de 

convalidação de estudos dos concluintes ao Dirigente Regional de Ensino, para expedição 
das certidões com validade de certificado de conclusão de curso ou com validade de 
diploma, juntamente com a minuta do ato a ser publicado; 
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c.3 - assegurar, após o término dos trabalhos da CVVE, a continuidade de 
atendimento a eventuais pedidos de regularização de vida escolar ou de convalidação de 
estudos que venham a ser protocolados por ex-alunos da escola ou do curso cassado; 

d) da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB, por meio do seu 
Centro de Vida Escolar, após a publicação do ato de cassação da escola ou do curso: 

d.1 - orientar as CVVEs das Diretorias de Ensino, quanto aos procedimentos 
a serem adotados;  

d.2 - acompanhar os trabalhos das CVVEs, com relação ao  cumprimento 
das normas complementares, nos processos de regularização de vida escolar ou de 
convalidação de estudos.  

 
________ 
NOTAS: 
A Lei nº 9.394/96  encontra-se à pág. 52  do vol. 22/23  na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e 
Médio – CENP/SE: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Decreto nº 57.141/11 à pág. 116 do vol. LXXII; 
Resolução SE nº 46/11 à pág. 256 do vol. LXXII; 
Deliberação CEE nº 18/86 à pág. 455 do vol. XXII; 
Deliberação CEE nº 122/13 à pág. 381 do vol. LXXVI; 
Indicação CEE nº 8/86 à pág. 456 do vol. XXII. 

__________________________ 
 
 

RESOLUÇÃO SE Nº 27, DE 26 DE MAIO DE 2015 
Altera dispositivo da Resolução SE nº 73, de 29-12-2014, que dispõe sobre a reorganização 

do Ensino Fundamental em Regime de Progressão Continuada e sobre os Mecanismos de 
Apoio Escolar aos alunos dos Ensinos Fundamental e Médio das escolas estaduais 

 
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria 

de Gestão de Recursos Humanos - CGRH, Resolve: 
 
Artigo 1º - O caput do artigo 12 da Resolução SE nº 73, de 29-12-2014, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Artigo 12 - As aulas relativas às atividades do Professor Auxiliar serão 

atribuídas a docentes devidamente habilitados/qualificados em Língua Portuguesa ou em 
Matemática e a docentes portadores de licenciatura plena em Pedagogia, inscritos no 
processo anual de atribuição de classes e aulas, observado o campo de atuação e na 
seguinte ordem de prioridade das situações funcionais:” (NR) 

 
Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
_______ 
NOTA: 
A Resolução SE nº 73/14  encontra-se à pág. 168 do vol. LXXVIII.  

 
_____________________________ 

 
 

RESOLUÇÃO SE Nº 29, DE 23 DE JUNHO DE 2015 
Dá nova redação ao artigo 10 da Resolução SE nº  61, de 11-11-2014, que dispõe sobre a 

Educação Especial nas unidades escolares da rede estadual de ensino 
 
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria 

de Gestão da Educação Básica, Resolve: 
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Artigo 1º - O artigo 10 da Resolução SE nº 61, de 11-11-2014, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Artigo 10 - Com o objetivo de proporcionar apoio necessário aos alunos, 
público-alvo da Educação Especial, matriculados em classes ou turmas do Ensino 
Fundamental ou Ensino Médio, de qualquer tipo de atendimento escolar, a escola poderá 
contar com os seguintes profissionais: 

I - professor interlocutor de Libras, para atuar como intérprete entre o 
professor da classe/aulas e o aluno surdo/com deficiência auditiva; 

II - professor interlocutor de Libras, para atuar na condição de instrutor 
mediador e/ou guia-intérprete do aluno surdocego; 

III - cuidador, de acordo com o Termo de Ajustamento de Conduta, firmado 
entre o Ministério Público/Governo de SP e as Secretarias da Educação e Saúde, para atuar 
como prestador de serviços, nas seguintes situações: 

a) quando requerido e autorizado pela família; 
b) para alunos com deficiência, cujas limitações lhes acarretem dificuldade 

de caráter permanente ou temporário no cotidiano escolar, e que não conseguem realizar, 
com independência e autonomia, dentre outras, atividades relacionadas à alimentação, à 
higiene bucal e íntima, à utilização de banheiro, à locomoção, bem como à administração 
de medicamentos, constantes de prescrição médica e mediante autorização expressa dos 
responsáveis, salvo na hipótese em que esta atividade for privativa de enfermeiro, nos 
termos da legislação específica. 

Parágrafo único - Os docentes a que se referem os incisos I e II serão 
admitidos em conformidade com o disposto na Resolução SE nº 38, de 19-6-2009, sendo 
que para o referido no inciso II haverá, ainda, necessidade de comprovação de 
conhecimento em Língua de Sinais Tátil e/ou Dactilologia (alfabeto manual tátil) e Sistema 
Braile (tradicional ou tátil).”.(NR) 

 
Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 
 
_______ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Resolução SE nº 38/09 à pág. 222 do vol. LXVII; 
Resolução SE nº 61/14 à pág. 133 do vol. LXXVIII. 

 
____________________________________ 
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- VII – 
 DELIBERAÇÕES CEE 
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() DELIBERAÇÃO CEE Nº 132/2015 

Acresce dispositivo na Deliberação CEE nº 111/2012 
 

O Conselho Estadual de Educação de São Paulo, em conformidade com o 
disposto no inciso XIX do artigo 2º, da Lei Estadual 10.403/1971, com fundamento no 
inciso V, art. 10 e inciso II, art. 52 da Lei nº 9.394/96, e considerando o que consta na 
Indicação CEE nº 132/2015, 

 
DELIBERA: 
 
Art. 1º - Fica acrescido parágrafo único ao artigo 8º da Deliberação CEE nº 

111/2012, com a seguinte redação. 
Art. 8º - (...) 
Parágrafo único - O Curso cuja carga horária ultrapasse 3.200 horas deverá 

destinar, no mínimo, 960 horas à formação didático- pedagógica, independentemente das 
horas dedicadas ao estágio supervisionado e às atividades científicas culturais. 

 
Art. 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data da publicação da sua 

homologação, pela Secretaria de Estado da Educação. 
 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a 
presente Deliberação. 

Sala “Carlos Pasquale”, em 08 de abril de 2015. 
 
Cons.  Francisco José Carbonari 
Presidente  

 
ANEXO: 

 
INDICAÇÃO CEE Nº 132/2015 – CES – Aprovado em 08/4/2015 

ASSUNTO: Acrescenta dispositivo à Deliberação CEE nº 111/2012 
INTERESSADO: Conselho Estadual de Educação 
RELATORES: Cons. Bernardete Angelina Gatti, Guiomar Namo de Mello, Hubert Alquéres, 
João Cardoso Palma Filho, José Rui Camargo, Marcio Cardim, Neide Cruz, Maria Cristina 
Barbosa Storopoli, Maria Elisa Ehrhardt Carbonari, Maria Helena Guimarães de Castro, 
Mário Vedovello Filho, Rose Neubauer 
PROCESSO CEE 651/2006 – Reautuado em 08/04/15 
CONSELHO PLENO 
 
1. RELATÓRIO 

A Câmara de Educação Superior propõe acréscimo de um parágrafo único 
ao artigo 8º da Deliberação CEE nº 111/2012, tendo em vista a necessidade de adequação 
da carga horária da formação didático-pedagógica aos cursos de licenciatura para 
formação de docentes para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio com 
duração superior a 3.200 horas. 

 
2. CONCLUSÃO: 

Propomos ao Plenário a aprovação do anexo projeto de Deliberação, que 
acresce parágrafo à Deliberação CEE nº 111/2012. 

                                                           
( ) Homologada pela Resolução SE de 14.5.2015. Republicada no DOE de 17.4.2015. 
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São Paulo, 08 de abril de 2015. 
a) Consª  Bernardete Angelina Gatti 
Relatora 
a) Consª  Guiomar Namo de Mello 
Relatora 
a) Cons. Hubert Alquéres 
Relator 
a) Cons. João Cardoso Palma Filho 
Relator 
a) Cons. José Rui Camargo 
Relator 
a) Cons. Marcio Cardim 
Relator 
a) Consª Neide Cruz 
Relatora 
a) Consª  Maria Cristina Barbosa Storopoli 
Relatora 
a) Consª  Maria Elisa Ehrhardt Carbonari 
Relatora 
a) Consª  Maria Helena Guimarães de Castro 
Relatora 
a) Cons. Mário Vedovello Filho 
Relator 
a) Consª Rose Neubauer 
Relatora 
 

3. DECISÃO DA CÂMARA 
 
A CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR adota, como sua Indicação, o Voto 

dos Relatores. 
Presentes os Conselheiros: Bernardete Angelina Gatti, José Rui Camargo, 

Marcio Cardim, Maria Cristina Barbosa Storopoli, Maria Elisa Ehrhardt Carbonari, Neide 
Cruz e Rose Neubauer. 

Sala da Câmara de Educação Superior, em 08 de abril de 2015. 
 
a) Consª Rose Neubauer 
Presidente 
 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a 

presente Indicação. 
Sala “Carlos Pasquale”, em 08 de abril de 2015. 
Cons.  Francisco José Carbonari 
Presidente  
________ 
NOTAS: 
A Lei nº 9.394/96 encontra-se à pág. 52 do vol. 22/23 da Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio 
– CENP/SE. 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Lei nº 10.403/71 à pág. 450 do vol. 2; 
Deliberação CEE nº 111/12 á pág. 235 do vol. LXXIII. 
 

_______________________ 
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DELIBERAÇÃO CEE Nº 133/2015 
Altera dispositivos da Deliberação CEE nº 97/2010 

 
O Conselho Estadual de Educação, no uso de suas atribuições, de acordo 

com o disposto no inciso I do Artigo 2º da Lei Estadual nº 10.403, de 06 de julho de 1971, e 
considerando a Indicação CEE nº 134/2015, 

 
DELIBERA: 
 
Artigo 1º - O caput do artigo 5º da Deliberação CEE nº 97/2010 passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
“Artigo 5º – Os pedidos de credenciamento, de recredenciamento de 

Instituições - sede e polos incluídos no pedido - e de autorização de cursos ou programas 
na modalidade a distância, deverão atender aos referenciais de qualidade definidos pelo 
Ministério da Educação e pelo CEE e serão previamente analisados por Comissão de 
Especialistas, indicada pela Câmara de Educação Básica, com aprovação do Conselho Pleno 
do CEE.” (NR) 

 
Artigo 2º - Acrescenta-se um segundo parágrafo ao artigo 5º da 

Deliberação CEE nº 97/2010, com a seguinte redação, renumerando-se o parágrafo único 
para § 1º: 

§ 2º - No caso das instituições que contam com supervisão própria, para 
fins de credenciamento e recredenciamento de sede e polos, incluídos no pedido, fica 
dispensada a análise prévia da Comissão de Especialistas indicada pela Câmara de 
Educação Básica. 

 
Artigo 3º - O caput do artigo 10 e seu § 1º, da Deliberação CEE nº 97/2010, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 
“Artigo 10 – A criação de novos polos condiciona-se à prévia autorização do 

Conselho Estadual de Educação, após análise da Comissão de Especialistas, nos termos do 
artigo 5º.” (NR) 

§ 1º - O prazo de autorização de funcionamento dos polos será de até cinco 
anos, com possibilidade de renovação pelo Conselho Estadual de Educação. 

§ 2º (...) 
 
Artigo 4º - Acrescenta-se o § 3º ao artigo 10 da Deliberação CEE nº 

97/2010, com a seguinte redação: 
“§ 3º - As instituições com supervisão própria ficam eximidas da análise 

prévia da Comissão de Especialista indicada pela Câmara de Educação Básica.” (NR) 
 
Artigo 5º - Esta Deliberação entra em vigor na data da publicação da sua 

homologação, pela Secretaria de Estado da Educação. 
 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a 

presente Deliberação. 
Sala “Carlos Pasquale”, em 22 de abril de 2015. 
 
Cons.  Francisco José Carbonari 
Presidente  
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ANEXO: 

 
INDICAÇÃO CEE Nº 134/2015 – CEB – Aprovado em 22/4/2015 

ASSUNTO: Educação a Distância 
INTERESSADO: Conselho Estadual de Educação 
RELATOR: Cons° Antônio Carlos das Neves 
PROCESSO CEE 542/1995 (Vols. I e II)  e 178/01 – Reautuado em 04/03/2015 
CONSELHO PLENO 

 
1. RELATÓRIO 

Este Colegiado aprovou, em 2010, a Indicação CEE nº 97, na qual se 
fundamentou a Deliberação CEE nº 97/2010, que fixa normas para credenciamento e 
recredenciamento de instituições de ensino e autorização de cursos e programas de 
educação a distância, no ensino fundamental e médio para jovens e adultos e na educação 
profissional técnica de nível médio, no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo. 

Lê-se na Indicação CEE nº 97/2010: 
“Note-se que, nos pedidos de credenciamento, tanto a sede como os polos 

têm que ser vistoriados ‘in loco’ por Comissão de Especialistas. Após o credenciamento 
emitido pelo CEE caberá à Diretoria de Ensino publicar Portaria para instalação e 
funcionamento do(s) curso(s) autorizado(s)”. (g.n.) 

Apesar de estar clara na Indicação, esta exigência – a vistoria ‘in loco’ 
também nos polos - não foi explicitada na Deliberação CEE nº 97/10. Por este motivo, 
ficou o entendimento de que tal procedimento destinar-se-ia apenas à sede e não aos 
polos.  

Com a nova redação dada ao artigo 5º, caput, essa questão fica resolvida. A 
exigência da vistoria destina-se a ambos, sede e polos. 

A inclusão de um segundo parágrafo no artigo 5º visa a preservar as 
instituições que contam com supervisão própria (“supervisão delegada”), nos termos das 
Deliberações CEE nºs 18/78, 26/86, 01/99 e 110/11, vez que essas instituições vêm 
comprovando a sua capacidade de exercer a contento as atribuições conferidas de 
supervisão, fiscalização e avaliação da qualidade de suas escolas. 

A nova redação dada ao ‘caput’ do artigo 10 visa a enfatizar a necessidade 
da análise da Comissão de Especialistas como condição para a prévia autorização do 
Conselho Estadual de Educação, quando for solicitada a criação de novos polos. 

A nova redação do § 1º do artigo 10 unifica os prazos, em até 5 anos, tanto 
para os polos quanto para a sede, uma vez que, a partir de agora, a exigência da vistoria 
por Especialistas aplica-se a ambos.  

Acrescenta-se, ainda, ao artigo 10 um § 3º que reitera a condição das 
instituições com supervisão própria. 

 
2. CONCLUSÃO 

Posto isso, submetemos a este Colegiado o anexo Projeto de Deliberação. 
São Paulo, 18 de Março de 2015. 
a) Cons.° Antônio Carlos das Neves - Relator 
 

3. DECISÃO DA CÂMARA 
 
A Câmara de Educação Básica adota como sua Indicação, o Voto do Relator. 
Presentes os Conselheiros: Antônio Carlos das Neves, Francisco Antônio 

Poli, Ghisleine Trigo Silveira, Laura Laganá, Luis Carlos de Menezes, Maria Lúcia Franco 
Montoro Jens, Priscilla Maria Bonini Ribeiro e Sylvia Gouvêa. 

Sala da Câmara de Educação Básica, em 15 de abril de 2015. 
a) Cons.° Francisco Antônio Poli - Presidente da CEB 
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DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 

 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a 

presente Indicação. 
Sala “Carlos Pasquale”, em 22 de abril de 2015. 
 
Cons.  Francisco José Carbonari - Presidente  
_______ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Lei nº 10.403/71 à pág. 450 do vol. 2; 
Deliberação CEE nº 97/10 à pág. 207 do vol. LXIX. 

 
_________________________ 

 
 

DELIBERAÇÃO CEE Nº 134/2015 
Altera e acrescenta dispositivos à Deliberação CEE nº 97/2010, que Fixa normas para 

credenciamento e recredenciamento de instituições de ensino e autorização de cursos e 
programas de educação a distância, no ensino fundamental e médio para jovens e adultos e 

na educação profissional técnica de nível médio, no sistema de ensino do Estado de São Paulo 
 
O Conselho Estadual de Educação, de acordo com o disposto no inciso I do 

artigo 2º da Lei estadual nº 10.403, de 6 de julho de 1971 e considerando a Indicação CEE 
nº 137/2015, 

 
DELIBERA: 
 
Art. 1º - Acrescenta-se o parágrafo 3º ao artigo 5º da Deliberação CEE nº 

97/2010, com a seguinte redação: 
“§ 3º A Comissão de Especialistas será sempre custeada pela instituição 

requerente.” (NR) 
 
Artigo 2º - O caput do artigo 10 da Deliberação CEE nº 97/2010 passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
“Artigo 10 - A criação de novos polos dentro do Estado de São Paulo 

condiciona-se à prévia autorização do Conselho Estadual de Educação, após análise da 
Comissão de Especialistas, nos termos do artigo 5º.” (NR) 

 
Artigo 3º - Acrescentam-se três novos artigos, 10 A, 10 B e 10 C, à 

Deliberação CEE nº 97/2010, com a seguinte redação: 
“Artigo 10 A – No sistema de ensino do Estado de São Paulo, o pedido de 

autorização para a criação de polos de instituições autorizadas e credenciadas em outra 
unidade da Federação deverá atender aos seguintes requisitos: 

I – comprovação de que o pedido a que se refere o caput deste artigo está 
em conformidade com o projeto pedagógico da instituição de ensino; 

II – comprovação de autorização do respectivo Conselho de Educação para 
criação de polos em unidade federativa diversa devidamente publicada em Diário Oficial; 

III – apresentação de informações acerca de processo e forma de avaliação 
final dos alunos, de expedição de histórico escolar, de conclusão de etapa e modalidade, e 
de diplomas ou certificados de conclusão, com as especificações cabíveis, observada a 
legislação em vigor. 
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§ 1º – As informações do inciso III deste artigo deverão ser amplamente 
divulgadas aos alunos no ato de matrícula e constar em todo material de divulgação das 
atividades de polo. 

§ 2º - Aplicam-se à criação de polos, tratada neste artigo, as demais 
disposições desta Deliberação, no que couber. 

Artigo 10 B – Os órgãos próprios do sistema de ensino do Estado de São 
Paulo supervisionarão, na forma da lei, os polos, cursos e ações realizadas no seu território 
por instituições de ensino com sede em outra unidade da Federação. 

Artigo 10 C – O prazo de autorização de funcionamento dos polos será de 
até cinco anos, com possibilidade de renovação. 

Parágrafo único – No caso de descredenciamento ou encerramento das 
atividades da instituição de ensino na unidade federativa de origem, os polos instalados 
em São Paulo terão sua autorização imediatamente encerrada.” (NR) 

 
Art. 4º - Esta Deliberação entra em vigor na data da publicação de sua 

homologação pela Secretaria de Estado da Educação. 
 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a 

presente Deliberação. 
Sala “Carlos Pasquale”, em 10 de junho de 2015. 
Cons.  Francisco José Carbonari - Presidente  

 
ANEXO: 

 
INDICAÇÃO CEE Nº 137/2015 – CEB – Aprovado em 10/6/2015 

ASSUNTO: Educação a Distância 
INTERESSADO: Conselho Estadual de Educação 
RELATORA: Consª Sylvia Gouvêa 
PROCESSO CEE 542/1995 e 178/2001 – Reautuado em 04/03/2015 
CONSELHO PLENO 
 
1. RELATÓRIO 

Este Colegiado desde há muito se preocupa com a educação a distância e 
emitiu várias regulamentações sobre o assunto a partir do Decreto federal nº 5.622, de 19 
de dezembro de 2005, cujo artigo 11 determina que "compete às autoridades dos Sistemas 
de Ensino Estadual e do Distrito Federal promover os atos de credenciamento de instituições 
para oferta de cursos a distância, no nível básico, no âmbito da respectiva unidade da 
Federação, nas modalidades Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial e Educação 
Profissional".  

Os constantes avanços na modalidade e a grande expansão de sua oferta, 
movida pela procura, resulta na necessidade de atualizar as normas de educação a 
distância no sistema de ensino do Estado de São Paulo. Em 2010, foi aprovada a 
Deliberação CEE nº 97/2010, fundamentada na Indicação CEE nº 97/2010, que 
atualmente regulam as atividades do sistema paulista. 

A mesma Indicação, acima referida, previa que a Deliberação a ser então 
submetida ao Conselho Pleno não se esgotava em si mesma, e já apontava, entre outros 
aspectos, para a preocupação com o fato de que na essência da Educação a Distância 
“limites geográficos praticamente inexistem”. 

Chama, também, a atenção para o Artigo 8º do Decreto federal 5.622/05, 
que “preconiza o regime de colaboração e define que o Ministério da Educação organizará e 
manterá sistema de informação aberto ao público, disponibilizando dados nacionais 
referentes à educação a distância. Embora a colaboração entre União e Estados ainda não 
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tenha se efetivado com clareza, pretende-se valer de medidas que contribuam para o 
aperfeiçoamento da educação a distância, assim como da colaboração referida, uma vez que, 
se o regime de colaboração é importante na área da educação, certamente ele é fundamental 
quando se discute a sua normatização na educação a distância”. 

Por outro lado, o Plano Nacional de Educação, de 2014, que fixa as METAS 
E ESTRATÉGIAS para a próxima década, acertadamente se preocupa em “triplicar as 
matrículas da educação profissional técnica de nível médio” (Meta 11) e define como uma 
das estratégias “fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível 
médio na modalidade de educação a distância, com a finalidade de ampliar a oferta e 
democratizar o acesso à educação profissional pública e gratuita, assegurado padrão de 
qualidade”. (Estratégia 11.3) 

Nesse sentido também se manifestou o ilustre Conselheiro Carlos Roberto 
Jamil Cury, no Parecer CNE/CEB nº 11/2000: “educação a distância sempre foi um meio 
capaz de superar uma série de obstáculos que se interpõem entre sujeitos que não se 
encontrem em situação face a face. (...) Sua importância avulta cada vez mais em um mundo 
dependente de informações rápidas e em tempo real. Ela permite formas de proximidade 
não-presencial, indireta, virtual entre o distante e o circundante por meio de modernos 
aparatos tecnológicos. Sob este ponto de vista, as fronteiras, as divisas e os limites se tornam 
quase que inexistentes”. 

E conclui: “Nesse sentido, os governos e a sociedade como um todo devem 
estar muito atentos ao fato indesejável de a educação a distância vir a se constituir numa 
nova forma de discriminação e de alijamento de parte da população mundial a uma 
educação equânime”. 

O Brasil é um país de dimensões continentais, apresenta grande 
diversidade nos seus aspectos culturais e, nesse contexto, existe um contingente numeroso 
de pessoas em busca de uma educação que se desenvolve, principalmente, nas 
modalidades de Educação de Jovens e Adultos e de Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio. Cursos de alto padrão se estruturam em diferentes Estados, também de acordo 
com as necessidades regionais mas, limitados pela atual legislação, ficam restritos às 
fronteiras geográficas, não podendo atender, sequer, interessados que residam a cem 
metros fora desses limites. Desse modo, as diferenças regionais se acentuam: regiões mais 
desenvolvidas progridem, enquanto outras não têm acesso aos avanços da modernidade. 

 
2. CONCLUSÃO 

A Câmara de Educação Básica, a quem compete credenciar e autorizar 
cursos a distância, nas modalidades acima referidas, tendo em vista todos os aspectos 
relatados e igualmente preocupada com o necessário controle da fiscalização e da 
qualidade dos cursos oferecidos e com medidas que visam coibir abusos e outras que 
pretendem apoiar projetos sérios, previstos na Indicação CEE nº 97/2010, submete ao 
Colegiado o anexo Projeto de Deliberação.  

São Paulo, 01 de junho de 2015. 
a) Consª Sylvia Gouvêa 
Relatora 
 

3. DECISÃO DA CÂMARA 
 
A Câmara de Educação Básica adota como sua Indicação, o Voto da 

Relatora. 
Presentes os Conselheiros: Ana Amélia Inoue, Antônio Carlos das Neves, 

Francisco Antônio Poli, Ghisleine Trigo Silveira, Laura Laganá, Maria Lúcia Franco 
Montoro Jens, Priscilla Maria Bonini Ribeiro, Suzana Guimarães Trípoli e Sylvia Gouvêa. 

Sala da Câmara de Educação Básica, em 03 de junho de 2015. 
 
a) Cons.° Francisco Antônio Poli - Presidente da CEB 
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DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a 

presente Indicação. 
Sala “Carlos Pasquale”, em 10 de junho de 2015. 
 
Cons.  Francisco José Carbonari - Presidente  
 
________ 
NOTAS: 
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Decreto nº 5.622/05 à pág. 447 do vol. 33; 
Parecer CNE/CEB Nº 11/00 à pág. 180 do vol. 27. 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Lei nº 10.403/71 à pág. 450 do vol. 2; 
Deliberação CEE nº 97/10 à pág. 207 do vol. LXIX; 
Indicação CEE nº 97/10 à pág. 214 do vol. LXIX. 

 
______________________________ 
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PARECER CEE  Nº 23/2015 – CEB – Aprovado em 21/01/2015 

ASSUNTO:  Solicita que o aluno seja mantido no 1º Ano do Ensino Fundamental  
INTERESSADA: Verônica Rosemeire Lacerda  
RELATOR:  Cons.° Luís Carlos de Menezes  
PROCESSO CEE Nº 30/2014  
CONSELHO PLENO 
 
1. RELATÓRIO  
1.1 HISTÓRICO  

 
Verônica Rosemeire Lacerda, mãe do menor K.A.L., solicita que seu filho 

permaneça, no ano letivo de 2015, no 1º Ano do Ensino Fundamental que cursa 
atualmente no Colégio Objetivo Unidade de Alphaville. Justifica o pedido afirmando que ele 
apresenta problemas de saúde que lhe causam atraso no amadurecimento. O aluno nasceu 
em 02/03/2007 e em 2015 completará 8 anos (fls. 26).  

A Requerente já havia protocolado pedido em 04-02-2014, para que o 
aluno pudesse permanecer na Educação Infantil III, que frequentava no mesmo 
estabelecimento (fls. 02). O pleito vinha acompanhado por um parecer da escola 
reforçando o pedido, argumentando que a criança apresentava baixo rendimento.  

A Diretoria de Ensino Região Itapevi também enviou relatório 
fundamentado nos artigos 29 e 32 da Lei federal nº 9.394/96, versando sobre a Educação 
Infantil, o Ensino Fundamental e as faixas etárias correspondentes – Educação Infantil até 
5 anos e ingresso no Ensino Fundamental aos 6 anos. Baseou-se, ainda, no artigo 59 que 
prevê tratamento pedagógico diferenciado aos educandos com deficiência, bem como no 
artigo 30 da Resolução CNE/CEB nº 7/10, estabelecendo que “será necessário considerar 
os três anos iniciais do Ensino Fundamental como um bloco pedagógico ou um ciclo 
sequencial não passível de interrupção”.  

A Diretoria de Ensino Região Itapevi concluiu seu parecer afirmando que o 
aluno deveria se matricular, em 2014, no 1º Ano do Ensino Fundamental, pois iria 
completar '6 anos em 08/03/2007' (sic) (fls. 09).  

Visto que o ano letivo já estava em andamento, a AT baixou, à época, 
diligência buscando esclarecimentos sobre a vida escolar de K.A.L., tendo a Direção da 
Escola informado que o aluno estava cursando o 1º Ano do Ensino Fundamental e “estava 
bem”, que o seu estabelecimento é conhecido por incentivar a inclusão e propicia, 
notoriamente, atividades diferenciadas para os casos de educação especial.  

Na ocasião, ficou de enviar um relatório sobre o aluno a fim de instruir o 
andamento (ou eventual arquivamento) dos autos, entretanto, em 05-11-2014, novo 
protocolo ingressou nesta Casa com pedido da mãe do aluno, agora no sentido de que seja 
autorizado a permanecer no 1º Ano (fls. 26).  

Às fls. 26, a mãe explica que o aluno apresenta problemas de saúde desde 
pequeno, dentre eles microcefalia, calcificação no cérebro, diagnóstico de toxoplasmose e 
deficiência visual, gerando atraso em seu desenvolvimento físico e mental. É acompanhado 
por fonoaudióloga, psicóloga e psicopedagoga. Nos autos, constam relatórios desses 
profissionais e do médico de fls. 11, 13, 18, 21 e 24.  

A mãe afirma que “neste ano de 2014, K.A.L frequentou o 1º Ano, mas com 
material do Infantil III, e seu progresso foi muito satisfatório (…). Hoje ele consegue 
segurar uma tesoura (…) não que seja utilizada como deveria, mas está em progresso, 
consegue falar cores, às vezes acertando, às vezes não, conta 1, 2, 3, 4, 5, 9, 7...faz rabiscos, 
adora quando vem a lição de casa (…). E observando todos esses progressos que são 
lentos, todo em seu tempo, que em reunião com o Colégio Objetivo chegamos à conclusão 
que no ano de 2015 (…) seria melhor para ele permanecer no 1º Ano, pois assim daríamos 
a ele a oportunidade de estar aprendendo, pois ele possui toda capacidade de 
aprendizagem. Como mãe, sei que K.A.L. não está preparado para o 2º Ano pois seus 
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amiguinhos já iniciaram a alfabetização (…) ele se sentiria estranho em meio a tantas 
letras e números, cálculos (...).  

Na sequência, a mãe cita trecho do Parecer CEE nº 484/13, que 
transcreveremos mais abaixo (fls. 28).  

Às fls. 30, consta um relatório da escola, assinado pela Direção e pela 
Coordenação Pedagógica. Informa que o aluno foi matriculado no Colégio em 2012, na 
Educação Infantil 2 e desde então a escola desenvolve um trabalho em parceria com a 
família, o LARAMARA (Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência 
Visual) e profissionais especializados. Descreve os seus avanços na aprendizagem e 
esclarece que “sua permanência na escola sempre foi pautada pelo respeito a seus limites, 
com a oferta de oportunidades para que adquirisse novos conhecimentos por meio de 
laboratórios lúdicos com jogos, montagens, recortes, colagens, etc. Ele sempre se mostrou 
feliz e valorizado, regulando a cada dia, a seu modo, o seu aprendizado. Acreditamos que, 
ao cursar novamente o 1º Ano, em 2015, K.A.L. estará mais habilitado para dar 
continuidade ao processo de alfabetização (…) estando mais próximo do nível das crianças 
em relação ao aspecto emocional e aos seus potenciais cognitivos, o que lhe possibilitará 
um melhor acompanhamento dos objetivos propostos para esse ano, validando sua 
inclusão no grupo. (g.n.) Gostaríamos de ressaltar que a nossa escola é referência no 
trabalho com alunos de inclusão na região”.  
 
1.2 APRECIAÇÃO  

 
Cuidam os autos de um pedido de uma mãe que, pela segunda vez, solicita 

que o filho permaneça mantido na série em que se encontra. O menor tem 7 anos de idade, 
a completar 8 anos em março de 2015, e no presente ano letivo cursou o 1º Ano do Ensino 
Fundamental. Argumenta que o filho apresenta problemas de saúde que retardam seu 
amadurecimento e municia seu pedido com relatórios de Especialistas e da Direção da 
escola.  

No início do presente ano letivo, a Diretoria de Ensino Região Itapevi se 
manifestou contrária à permanência do aluno na última etapa da Educação Infantil, 
solicitada pela mãe, com base na legislação que fixa a faixa etária de ingresso no EF (6 
anos) e na Resolução CNE/CEB nº 7/2010, que estabelece a não reprovação do aluno nos 
três primeiros Anos do EF.  

Sobre o assunto, cumpre citar a seguinte legislação, a Lei federal nº 
9.394/96 (LDB):  

“Art. 30. A educação infantil será oferecida em:  
“I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de 

idade;  
“II – pré-escolas, para as crianças de quatro a cinco anos de idade.  
“Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes 

regras comuns:  
“I – avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento 

das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental;”.  
A Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001, institui as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Dela se destaca:  
Art. 4º Como modalidade da Educação Básica, a educação especial 

considerará as situações singulares, os perfis dos estudantes, as características bio-
psicossociais dos alunos e suas faixas etárias (...) de modo a assegurar: 

(...)  
“II - a busca da identidade própria de cada educando, o reconhecimento e a 

valorização das suas diferenças e potencialidades, bem como de suas necessidades 
educacionais especiais no processo de ensino e aprendizagem”.  

Sobre a Educação Especial a LDB dispõe:  
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“Art. 59: Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
necessidades especiais:  

“I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender às suas necessidades; (g.n.)  

“II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e 
aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;”  

A Deliberação CEE nº 68/07, que fixa normas para a educação de alunos 
que apresentam necessidades educacionais especiais, dispõe:  

“Art. 2º - A educação inclusiva compreende o atendimento escolar dos 
alunos que apresentam necessidades educacionais especiais e tem início na educação 
infantil ou quando se identifiquem tais necessidades em qualquer fase...”  

“Art. 11 – As disposições necessárias ao atendimento aos alunos com 
necessidades educacionais especiais deverão constar de projetos pedagógicos das 
unidades escolares ou das instituições responsáveis, respeitadas as demais normas do 
sistema de ensino”. (g.g.n.n.)  

Este Conselho se pronunciou recentemente em duas situações análogas, 
nas quais se solicitava a retenção do aluno na série ou etapa que estava cursando, a saber:  

- no Parecer CEE nº 484/13, a família consultou este Conselho sobre a 
possibilidade da aluna permanecer mais um ano na Educação Infantil. Deste Parecer se 
destaca: “Outro aspecto a relevar, em que pese a menor estar amparada legalmente no que 
se refere à Educação Especial, tem a ver com o enfoque dado ao caso pela família ao dar 
ênfase às dificuldades assinaladas pela Coordenação Pedagógica da escola frequentada por 
L.J.W. no corrente ano e ao seu histórico clínico e familiar. Neste caso, é notória a 
preocupação da família com a criança e a sua decisão quanto ao prosseguimento ou não 
dos estudos tem de ser considerada. É com base na documentação apresentada, nos 
relatórios de especialistas que se tem a medida da preocupação da família com o bem-
estar da criança.  

Não se trata, deste modo, de insubordinação às normas (...) trata-se de 
flexibilizá-las para que a criança, conforme entendimento da família, ganhe em maturidade 
e psicomotricidade.(...) A manutenção dessa aluna de cinco anos de idade por mais um ano 
na Educação Infantil é uma decisão que compete à família e deve ser acatada pela escola e 
pelos órgãos competentes da SE. (...)”.  

O Parecer acima concluiu autorizando, em caráter excepcional, a 
rematrícula da menor na Educação Infantil - 2ª fase da pré-escola (g.n.).  

- No Parecer CEE nº 285/14, tratava-se igualmente de aluno com 
necessidades educacionais especiais cuja família também pretendia que ele permanecesse 
mantido no 1º Ano do EF, alegando que o menino não conseguiria acompanhar os demais 
alunos, causando prejuízos ao seu desenvolvimento escolar e desenvolvimento pessoal. O 
Parecer concluiu, citando a Resolução CNE/CEB nº 7/2010, cujo artigo 30 dispõe: “‘§ 1º - 
Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso de sua autonomia, fizerem opção 
pelo regime seriado, será necessário considerar os três anos iniciais do Ensino 
Fundamental comoum bloco pedagógico ou um ciclo sequencial não passível de 
interrupção, voltado para ampliar a todos os alunos as oportunidades de sistematização e 
aprofundamento das aprendizagens básicas, imprescindíveis para o prosseguimento dos 
estudos. Portanto, não é admitida a retenção do aluno, por falta de aproveitamento, nos 
três anos iniciais do Ensino Fundamental. A proposta de um plano individualizado de 
ensino necessariamente deverá ser feita para atender às necessidades especiais do 
estudante em questão, de forma a apoiá-lo no ano seguinte, sem afastá-lo da sua turma e 
dos colegas com quem iniciou o Curso”.  

No caso que está sendo analisado o aluno apresenta severas limitações, 
incluindo microcefalia, aparentando ser decorrente de toxoplasmose congênita, revelando 
dificuldades motoras finas assim como da fala.  
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O acompanhamento familiar, médico e escolar tem sido bastante adequado 
e é apreciável a tentativa de manter K.A.L. em turmas de educação regular.  

Suas fragilidades, no entanto, acentuam as diferenças relativamente aos 
colegas de turma, não de aproveitamento, mas, sobretudo, de comportamento social e 
higiênico.  

A escola reconhece e endossa o pedido de não progressão para série 
superior e mostra compromisso em continuar a atenção especial que tem sido oferecida.  

Em função deste caso excepcionalíssimo e demandando acompanhamento 
da evolução, este Parecer é favorável a que K.A.L. esteja com uma turma de 1º Ano do 
Ensino Fundamental na mesma escola, desde que se garanta o periódico convívio com 
colegas e docentes com quem tenha estabelecido relações de afeto.  

Seria de todo interesse também que, antes de completado o ano letivo de 
2015, este Conselho fosse informado da decorrência desta nossa decisão, deixando claro 
que não se trata de retenção por critérios de aproveitamento, o que a lei impediria, mas de 
entendimento de situação limítrofe que recomenda posicionamento específico.  

 
2. CONCLUSÃO  

 
Responda-se, nos termos deste Parecer, à Interessada, ao Colégio Objetivo - 

Unidade de Alphaville, à DER Itapevi, à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – 
CGEB e à Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional – CIMA.  

 
São Paulo, 9 de dezembro de 2014.  
 
a) Cons.° Luís Carlos de Menezes  
Relator  
 

3. DECISÃO DA CÂMARA  
 
A Câmara de Educação Básica adota como seu Parecer, o Voto do Relator.  
Presentes os Conselheiros: Antônio Jacinto Matias, Francisco Antônio Poli, 

Laura Laganá, Luís Carlos de Menezes, Maria Lúcia Franco Montoro Jens, Priscilla Maria 
Bonini Ribeiro, Suzana Guimarães Tripoli, Sylvia Gouvêa.  

 
Sala da Câmara de Educação Básica, em 10 de dezembro de 2014.  
 
a) Cons.° Francisco Antônio Poli  
Presidente da CEB 
 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por maioria, a decisão da 

Câmara de Educação Básica, nos termos do Voto do Relator.  
A Consª Rose Neubauer e o Cons. Severiano Garcia Neto votaram 

contrariamente.  
 
Sala “Carlos Pasquale”, em 21 de janeiro de 2015.  
 
Cons. Francisco José Carbonari  
Presidente  

 
________ 
NOTAS: 
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23; 
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Resolução CNE/CP nº 2/01 à pág. 274  do vol. 28. 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Deliberação CEE nº 68/07 à pág. 313 do vol. LXIII; 
Parecer CEE nº 285/14 à pág.  200 do vol. LXXVIII. 

 
________________________ 

 
 

PARECER CEE Nº 64/2015 – CES – Aprovado em 11/02/2015 
ASSUNTO:  Consulta sobre o direito de assumir cargo efetivo na disciplina Física  
INTERESSADO: Fernando Augusto Conceição Junior  
RELATORAS:  Consª Rose Neubauer e Consª Neide Cruz  
PROTOCOLO CEE Nº 108/03/2014  
CONSELHO PLENO 
 
1. RELATÓRIO  
1.1 HISTÓRICO  

Fernando Augusto Conceição Junior, Professor, RG nº 8.533.801-1, pelo 
expediente protocolado em 29/07/2014, dirige consulta a este Conselho sobre direito de 
assumir cargo de professor efetivo na disciplina Física, expondo o que segue: portador do 
Diploma de Licenciatura em Matemática, pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Guarulhos, inscreveu-se no Concurso Público da Secretaria de Estado da Educação de São 
Paulo, para provimento do cargo de Professor de Educação Básica II, na disciplina Física.  

Aprovado no Concurso Público, após escolha e nomeação na Escola 
Estadual Jardim Nova Cumbica II – Guarulhos, DER Guarulhos Sul, como publicado no DOE 
em 03/06/2014, foi impedido de tomar posse sob a alegação de que sua habilitação não 
correspondia às exigências do Edital do Concurso Público por ele prestado, que estabelecia 
os requisitos abaixo transcritos (Instruções Especiais SE 02/2013):  

 
“II - DOS REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO  
1 - De acordo com o Anexo III da Lei Complementar nº 836, de 30, publicada 

no DOE de 31-12-97, no que concerne à habilitação/qualificação dos profissionais de 
educação, para provimento de cargo de Professor Educação Básica II, o candidato deverá 
comprovar no ato da posse, conclusão de Curso Superior: licenciatura de graduação plena, 
com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente e 
complementação nos termos da legislação vigente conforme segue:  

1.6 FÍSICA  
1.6.1 ser portador de diploma de Licenciatura Plena em Física; ou  
1.6.2 ser portador de diploma de Licenciatura Plena em Ciências ou Ciências 

Exatas, com habilitação em Física; ou  
1.6.3 ser portador de diploma de Licenciatura em Ciências da Natureza.”  
 

1.2 APRECIAÇÃO  
 
Embora não conste no Edital do concurso ser portador de Licenciatura 

Plena em Matemática, consta ser portador de Licenciatura em Ciências Exatas com 
habilitação em Física e até mesmo Licenciatura em Ciências e Ciências da Natureza. 
Entretanto, Matemática é Ciências Exatas e conforme o currículo do professor, em questão, 
seu curso ofertou 420 horas de Física e 60 horas de Estágio Supervisionado na disciplina, 
caracterizando uma habilitação em Física. Em conclusão, torna-se ainda mais esdrúxula a 
situação de impedimento da posse do professor numa disciplina, como Física, onde a falta 
de docentes é tão urgente e crítica.  

Constam dos autos: cópia do diploma de Licenciatura em Matemática do 
Interessado, expedido pela FFCL de Guarulhos, com o respectivo Histórico Escolar, e cópia 
do Parecer CNE/CEB nº 43/2006, que reexamina o Parecer CNE/CEB nº 1/2004, que trata 
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da consulta de alunos da PUC/MG, que concluíram o Curso de Licenciatura Plena em 
Matemática (de fls. 04 a 14).  

 
2. CONCLUSÃO  
 

Conclui-se, portanto, que o Professor Fernando Augusto Conceição Junior, 
RG nº 8.533.801-1 tem direito a assumir cargo efetivo na disciplina Física, sendo portador 
do Diploma de Licenciatura em Matemática, uma vez que, conforme acima exposto, o 
Edital que regeu o Concurso Público embora não contemplasse para a disciplina Física os 
licenciados em Matemática, deixou essa formação implícita na medida em que admitiu 
esse direito aos portadores de Ciências Exatas, com Habilitação em Física.  

Responda-se ao Interessado, Fernando Augusto Conceição Junior, RG 
8.533.801-1, nos termos deste Parecer, assim como à Secretária Adjunta e à 
Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH, da Secretaria de Estado da 
Educação, para as providências necessárias.  

São Paulo, 23 de janeiro de 2015.  
 
a) Consª Rose Neubauer  
Relatora  
 
a) Consª Neide Cruz  
Relatora  
 

3. DECISÃO DA CÂMARA  
 
A CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR adota, como seu Parecer, o Voto das 

Relatoras.  
Presentes os Conselheiros: Francisco José Carbonari (ad hoc), João Cardoso 

Palma Filho, Marcio Cardim, Maria Cristina Barbosa Storopoli, Maria Helena Guimarães de 
Castro, Rose Neubauer e Ulysses Telles Guariba Neto.  

 
Sala da Câmara de Educação Superior, em 28 de janeiro de 2015.  
a) Consª Maria Helena Guimarães de Castro  
Vice-Presidente  
 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a 

decisão da Câmara de Educação Superior, nos termos do Voto das Relatoras.  
Sala “Carlos Pasquale”, em 11 de fevereiro de 2015.  
Cons. Francisco José Carbonari  
Presidente  
________ 
NOTAS: 
O Parecer CNE/CEB nº 1/04 encontra-se  à pág. 237 do vol. 31 da Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental 
e Médio – CENP/SE. 
A Lei Complementar nº 836/97 encontra-se  à pág. 380 do vol. LXI . 

 
_____________________________ 
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PARECER CEE Nº 65/2015 – CES – Aprovado em 11/02/2015 
ASSUNTO:  Consulta sobre o Curso de Licenciatura em Educação Especial  
INTERESSADA: Coordenadoria da Unidade Central de Recursos Humanos da Secretaria de 
Gestão Pública  
RELATORAS:  Consªs Rose Neubauer e Neide Cruz  
PROCESSO CEE Nº 205/2014  
CONSELHO PLENO 
 
1. RELATÓRIO  
1.1 HISTÓRICO  

 
A Coordenação do Curso de Licenciatura em Educação Especial, da 

Universidade Federal de São Carlos, solicita manifestação da Coordenadora da Unidade 
Central de Recursos Humanos da Secretaria da Gestão Pública (UCRH). Face ao pedido, a 
Coordenadoria da Secretaria da Gestão Pública solicita manifestação deste Conselho, no 
sentido de incluir a formação de Licenciados em Educação Especial como um dos 
requisitos de escolaridade nos editais para a vaga de professor nessa área, expondo o que 
segue:  

"Do ponto de vista técnico e legal, esta UCRH não vê nenhum impedimento ao 
atendimento do pleito. Contudo, cabe a esse Conselho se manifestar a respeito das 
habilitações de ingresso, conforme disposto no artigo 9º da Lei Complementar nº 444, de 27 
de dezembro de 1985, que reza:  

Artigo 9º - Os requisitos para o provimento dos cargos da série de classes de 
docentes e das classes de especialistas de educação do Quadro do Magistério ficam 
estabelecidos em conformidade com Anexo I, que faz parte integrante desta lei 
complementar.  

Parágrafo único - As habilitações específicas a que se refere o Anexo I serão 
definidas pelo Conselho Estadual de Educação".  

Diante do exposto, encaminha cópia do ofício recebido e da matriz 
curricular do Curso de Licenciatura em Educação Especial, para liberação da proposta 
apresentada.  

Para que fique clara a finalidade da solicitação da UFSCar, reproduzimos 
abaixo os requisitos para provimento do cargo em questão, conforme constou nas 
Instruções Especiais SE n° 2 de 2013, quando do último concurso público:  

II - DOS REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO  
1- De acordo com o Anexo III da Lei Complementar nº 836, de 30, publicada 

no DOE de 31-12- 97, no que concerne à habilitação/qualificação dos profissionais de 
educação, para provimento de cargo de Professor Educação Básica II, o candidato deverá 
comprovar no ato da posse, conclusão de Curso Superior: licenciatura de graduação plena, 
com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente e 
complementação nos termos da legislação vigente conforme segue:  

(..)  
“1.15 EDUCAÇÃO ESPECIAL: Deficiências Auditiva, Física, Intelectual, Visual, 

Transtornos Globais do Desenvolvimento - TGD (fls. 17) 
1.15.1 ser portador de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação 

específica na respectiva área da Educação Especial; ou  
1.15.2 ser portador de Licenciatura Plena em Pedagogia com certificado de 

especialização ou de aperfeiçoamento na área da Educação Especial com, no mínimo, 360 
horas; ou  

1.15.3 ser portador de Licenciatura Plena em Pedagogia, com certificado de 
curso de atualização autorizado pela Coordenadoria de Estudos e Normas 
Pedagógicas - CENP, na área da Educação Especial; ou  
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1.15.4 ser portador de diploma de Curso Normal Superior ou Programa 
Especial de Formação Pedagógica Superior (Del. CEE 12/2001), qualquer que seja a 
nomenclatura adotada pelo programa, com habilitação específica ou certificado de cursos 
de especialização ou aperfeiçoamento - mínimo 360 horas ou atualização autorizada 
pela CENP, na área da Educação Especial; ou  

1.15.5 ser portador de outras licenciaturas - Plena, com pós-graduação 
Strictu Sensu na área de Educação Especial.  

Ou  
1.16 Ser portador de Certificado equivalente à licenciatura plena, obtido em 

cursos regulares de programas especiais, nos termos previstos pelo Conselho Nacional de 
Educação, na Resolução CNE/CP n° 2 de 26, publicada a 27/06/1997, na disciplina objeto do 
concurso, obrigatoriamente acompanhado do diploma de curso de bacharelado ou de 
tecnologia de nível superior, que permitiu a formação docente.  

Ou  
1.17 Ser portador de licenciatura em Cursos Superiores de Formação de 

Professores de Disciplinas Especializadas no Ensino de 2o Grau, na forma prevista pela 
Portaria Ministerial nº 432 de 19, publicada a 20-07-71, Esquemas I e II, na disciplina objeto 
do concurso, conforme consta do diploma”.  

 
1.2 APRECIAÇÃO  

Cumpre observar, em primeiro lugar, que a Lei Complementar nº 444, de 
27 de dezembro de 1985, se refere ao Estatuto do Magistério Paulista.  

Em segundo lugar, o pleito da UFSCar se refere à inclusão do Curso de 
Licenciatura em Educação Especial, nos Editais dos Concursos Públicos da Secretaria 
de Estado da Educação de São Paulo, a formação dos Licenciados em Educação Especial 
para provimento do cargo de Professor de Educação Básica II, em Educação Especial, que 
não foram contemplados no Concurso de 2013.  

Não podemos deixar de registrar que é de direito o pleito da Universidade 
Federal de São Carlos, estando previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
n° 9394/96, ao tratar da formação requerida para o exercício do magistério, estabelece no 
Título VI - Dos Profissionais da Educação, artigo 62:  

“A formação docente para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 
superiores de educação”.  

Além disso, cabe aqui registrar que compete ao Órgão da Secretaria da 
Educação, encarregado da elaboração dos Editais dos Concursos Públicos - CEMOV - 
Centro de Ingresso e Movimentação da Coordenadoria Geral de Recursos Humanos – 
CGRH, efetuar levantamento dos Cursos de Licenciatura existentes nas Instituições de 
Educação Superior que devem ser necessariamente contemplados nos Editais de 
Concurso Público, com vistas ao provimento dos cargos de Professor de Educação 
Básica II.  

Finalmente, ressaltamos que os Editais dos Concursos Públicos da SE e as 
Instruções Especiais devem, também, acatar e contemplar as regulamentações 
emanadas por este Conselho no uso de suas atribuições legais e caráter normativo. 
No caso da Educação Especial, o Conselho, a partir do Artigo 64 da LDB, editou a 
Deliberação CEE 94/2009, aprovada em 11 de novembro de 2009, e revogada pela 
Deliberação CEE nº 112/2012, aprovada em 08 de fevereiro de 2012, que 
estabelecem as normas para a formação de docentes em nível de especialização, 
para o desenvolvimento de atividades com pessoas com necessidades especiais, no 
Sistema de Ensino do Estado de São Paulo. Ambas foram homologadas por Resolução da 
Secretaria da Educação e publicadas no Diário Oficial do Estado. As duas Deliberações 
exigem pós-graduação Lato Sensu, isto é, Especialização de, no mínimo, 600 horas e 
incluem todas as Licenciaturas, além de Pedagogia e Normal Superior.  
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Reafirmamos que a competência da elaboração dos Editais de Concurso 
Público, para provimento do cargo de Professor de Educação Básica II, compete ao CEMOV 
- Centro de Ingresso e Movimentação da Coordenadoria Geral de Recursos Humanos - 
CGRH da SE, ao qual compete acatar o pleito da Coordenação de Educação Especial, da 
Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR.  

 
2. CONCLUSÃO  

 
Responda-se à Coordenação do Curso de Licenciatura em Educação 

Especial, da Universidade Federal de São Carlos e à Unidade Central de Recursos Humanos 
da Secretaria de Gestão Pública, nos termos do presente Parecer, para conhecimento.  

Encaminhe-se cópia deste Parecer à Sra. Secretária Adjunta, ao CEMOV - 
Centro de Ingresso e Movimentação, da Coordenadoria Geral de Recursos Humanos – 
CGRH, da Secretaria de Estado da Educação, para adoção das medidas necessárias.  

 
São Paulo, 23 de janeiro de 2015.  
 
a) Consª Rose Neubauer  
Relatora  
a) Consª Neide Cruz  
Relatora  
 

3. DECISÃO DA CÂMARA  
 
A CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR adota, como seu Parecer, o Voto das 

Relatoras.  
Presentes os Conselheiros: Francisco José Carbonari (ad hoc), João Cardoso 

Palma Filho, Márcio Cardim, Maria Cristina Barbosa Storopoli, Maria Helena Guimarães de 
Castro, Rose Neubauer e Ulysses Telles Guariba Neto.  

 
Sala da Câmara de Educação Superior, em 28 de janeiro de 2015.  
 
a) Consª Maria Helena Guimarães de Castro  
Vice-Presidente  

 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 

 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a 

decisão da Câmara de Educação Superior, nos termos do Voto das Relatoras.  
 
Sala “Carlos Pasquale”, em 11 de fevereiro de 2015.  
 
Cons. Francisco José Carbonari  
Presidente  
________ 
NOTAS: 
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23; 
Portaria MEC nº 432/71 à pág. 54 do vol. 3; 
Resolução CNE/CP nº 2/97 à pág. 93 do vol. 24. 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Lei Complementar nº 444/85 à pág. 344 do vol. LXI; 
Lei Complementar nº 836/97 à pág. 380 do vol. LXI; 
Deliberação CEE nº 12/01 à pág. 95 do vol. LI; 
Deliberação CEE nº 94/09 à pág. 300 do vol. LXVIII; 
Deliberação CEE nº 112/12 à pág. 240 do vol. LXXIII. 
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PARECER CEE  Nº 74/2015 – CEB – Aprovado em 11/02/2015 
ASSUNTO:  Rematrícula na última fase da Educação Infantil (2º fase da pré-escola)  
INTERESSADA:  Teresa Aparecida Zuanazzi Sergio Soares  
RELATORA:  Consª. Sylvia Figueiredo Gouvêa  
PROCESSO CEE Nº 345/14 (apenso Prot. COG Centro Nº 10378/1002/14)  
CONSELHO PLENO 
 

1. RELATÓRIO  
1.1 HISTÓRICO  
 
A Sr.ª Teresa Aparecida Zuanazzi Sergio Soares solicita a este Conselho que 

seus filhos trigêmeos, nascidos em 07-04-09, matriculados no segundo semestre do ano 
letivo de 2014, no Infantil III (última fase da Pré-Escola), no Colégio Salesiano Santa 
Teresinha, possam permanecer no ano letivo de 2015 na mesma etapa da Educação 
Infantil (fls. 02).  

O pedido foi feito primeiramente à DER Centro (fls. 04). Após análise, a 
Supervisão de Ensino informou que “por falta de amparo legal da legislação de ensino e não 
constar no Regimento Escolar esta possibilidade, não é possível atender a solicitação” (email 
para a mãe às fls. 03).  

Na solicitação a este Conselho, a mãe informou que os filhos apresentam 
autismo e enumerou suas principais dificuldades: “não falam, estão na fase do desfralde, 
colocam objetos na boca, não dão função para os brinquedos adequadamente, não seguram 
o lápis, não conseguem usar a tesoura e/ou cola”.  

Sobre o Colégio Salesiano Santa Teresinha, a mãe afirma:  
“Estamos extremamente felizes com o empenho de todos no colégio para que 

as crianças possam se desenvolver”.  
“O colégio montou a estrutura, conforme orientação da diretoria de ensino 

em colocá-los na mesma série das crianças de mesma idade e, com a nossa solicitação de ter 
as auxiliares pedagógicas”.  

Como o pedido da mãe foi protocolado diretamente neste Conselho, a 
Assistência Técnica solicitou manifestação da Supervisão de Ensino da DER Centro sobre o 
caso (Ofício AT Nº 147/14, de 11/12/14, às fls. 26).  

A Supervisão de Ensino solicitou, por sua vez, manifestação do Colégio 
Salesiano Santa Teresinha, que disponibilizou Relatório circunstanciado informando as 
reuniões com a mãe e os procedimentos pedagógicos que foram adotados com os alunos 
no ano letivo de 2014, juntamente com o prontuário com documentos comprobatórios (fls. 
29 a 62). Cumpre destacar que neste relatório, o Colégio informou que, na matrícula dos 
alunos no segundo semestre de 2014, foi acertado com a família que os mesmos fariam 
atendimento por equipe multidisciplinar, subsidiado pela Secretaria da Saúde do Estado. 
Após o início das atividades escolares, porém, a mãe comunicou que tiraria os filhos da 
referida terapia, por acreditar que esta contraria suas convicções religiosas, conforme 
carta em anexo no presente Processo. O Colégio também afirma, no Relatório 
circunstanciado, que a família designou o desenvolvimento dos alunos única e 
exclusivamente aos educadores da escola, desamparando a instituição e negligenciando os 
filhos. O Relatório conclui solicitando que o Colégio Salesiano Santa Terezinha seja 
apoiado pela equipe multidisciplinar subsidiada pelo Estado ficando, assim, efetivados os 
direitos das crianças, conforme a Lei 12.764/2012.  

Constam ainda dos autos:  
- Declaração de psiquiatra sobre o acompanhamento médico devido ao 

quadro de transtorno global do desenvolvimento (CID X F84), com a orientação conforme 
Lei 12.764, de 27-12-12, para que os alunos estudem em colégio regular em série 
adequada a sua base cognitiva (fls. 05);  
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- Relatório de psiquiatra sobre a necessidade de acompanhamento de 
fonoaudiólogo, psicoterapeuta, psicomotricista, terapeuta ocupacional, hidroterapia, 
pedagogia especializada, acompanhante terapêutico do colégio (fls. 06);  

- Relatório Pedagógico de cada aluno, assinado pela Coordenadora 
Pedagógica e pelas Professoras do Infantil III (fls. 07 a 17);  

- Relatório de Evolução Psicopedagógica de cada aluno, assinado por 
Psicopedagoga de Clínica de Reabilitação Neurológica (fls. 18 a 23).  

Pelos Relatórios Pedagógicos, nota-se que:  
- os alunos iniciaram sua vida escolar no Colégio Salesiano Santa Teresinha, 

no segundo semestre de 2014;  
- o Colégio está empenhado em promover momentos de socialização e 

interação com os outros alunos;  
- existe integração entre as atividades desenvolvidas no Colégio e a 

orientação da Psicopedagoga que os acompanha na Clínica de Reabilitação Neurológica, 
por exemplo, folhear revistas e livros, saber manipular objetos de uso diário, como escova 
de dente, copo de água, carregar a própria mochila, etc.;  

- é realizado um trabalho diário em relação à autonomia para alimentar-se 
sozinho, fazer a higiene bucal, organizar seus pertences, etc.  

Os três Relatórios Pedagógicos concluem ser necessário que os alunos 
continuem com os acompanhamentos para que juntos, família, escola e terapeutas possam 
ajudá-los nos processos de aprendizagem, e principalmente manter a parceria entre escola 
e família.  
 
1.2 APRECIAÇÃO  

 
O ingresso no Ensino Fundamental sé dá aos seis anos de idade (art. 32 da 

Lei nº 9.394/96). No Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, tem acesso ao Ensino 
Fundamental todas as crianças a partir dos 6 anos de idade, completados até 30 de junho 
do ano do ingresso (art. 2º da Deliberação CEE nº 73/08).  

Observe-se que os menores completarão 6 anos no próximo mês de abril, e 
seu ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental, no ano letivo de 2015, está previsto pela 
legislação.  

Os alunos possuem diagnóstico CID X F84 (declaração médica, às fls. 05 e 
06). Em consulta à Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados com a Saúde, frequentemente designada pela sigla CID, encontramos que o 
código F84 é utilizado para transtornos globais do desenvolvimento, abrangendo autismo 
infantil, autismo típico, síndrome de Rett, transtorno com hipercinésia associada a retardo 
mental e a movimentos estereotipados, síndrome de Asperger 
(http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/ WebHelp/f80_f89.htm). A análise deve levar 
em conta, portanto, a legislação de educação especial. 

A Lei nº 9394/96 entende por educação especial, a modalidade de 
educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação (art. 4º e 58).  

A Resolução CNE/CEB nº 2/01, institui Diretrizes Nacionais para a 
Educação Especial na Educação Básica e estabelece:  

“Art. 4º Como modalidade da Educação Básica, a educação especial 
considerará as situações singulares, os perfis dos estudantes, as características 
biopsicossociais dos alunos e suas faixas etárias e se pautará em princípios éticos, políticos e 
estéticos de modo a assegurar:  

I - a dignidade humana e a observância do direito de cada aluno de realizar 
seus projetos de estudo, de trabalho e de inserção na vida social;  

II - a busca da identidade própria de cada educando, o reconhecimento e a 
valorização das suas diferenças e potencialidades, bem como de suas necessidades 
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educacionais especiais no processo de ensino e aprendizagem, como base para a constituição 
e ampliação de valores, atitudes, conhecimentos, habilidades e competências;”.  

A Deliberação CEE nº 68/07, que fixa normas para a educação de alunos que 
apresentam necessidades educacionais especiais, no Sistema Estadual de Ensino, dispõe:  

“Art.” 2º - A educação inclusiva compreende o atendimento escolar dos 
alunos que apresentam necessidades educacionais especiais e tem início na educação infantil 
ou quando se identifiquem tais necessidades em qualquer fase, devendo ser assegurado 
atendimento educacional especializado.  

(...)  
Art. 3º - Consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais:  
I – alunos com deficiência física, mental, sensorial e múltipla, que demandem 

atendimento educacional especializado;  
II – alunos com altas habilidades, superdotação e grande facilidade de 

aprendizagem, que os levem a dominar, rapidamente, conceitos, procedimentos e atitudes;  
III – alunos com transtornos invasivos de desenvolvimento;  
“IV – alunos com outras dificuldades ou limitações acentuadas no processo de 

desenvolvimento, que dificultam o acompanhamento das atividades curriculares e 
necessitam de recursos pedagógicos adicionais”.  

Este Conselho, em caso semelhante, manifestou-se através do Parecer CEE nº 
484/13 autorizando, em caráter excepcional, a rematrícula na última fase da Pré-Escola de 
aluna com diagnóstico de hidrocefalia, ao considerar:  

“(...) o pedido se justifica por problemas de saúde que provocaram atraso no 
amadurecimento da filha, em vários aspectos”. Esbarra, porém na correspondência idade-
série fixada pela legislação, prevendo que a criança com 6 anos completos até 30/06 deve 
ingressar no 1º ano do EF. 

Observe-se que a fixação de uma data limite para tal ingresso enseja certo 
cerceamento da vontade da família, que mais conhece a criança, quando deseja concretizar 
aquilo que considera ser o melhor para ela.  

Outro aspecto a relevar, em que pese a menor estar amparada legalmente no 
que se refere à Educação Especial, tem a ver com o enfoque dado ao caso pela família ao dar 
ênfase às dificuldades assinaladas pela Coordenação Pedagógica da escola frequentada por 
L.J.W. no corrente ano e ao seu histórico clínico e familiar. Neste caso, é notória a 
preocupação da família com a criança e a sua decisão quanto ao prosseguimento ou não dos 
estudos tem de ser considerada. É com base na documentação apresentada, nos relatórios de 
especialistas que se tem a medida da preocupação da família com o bem-estar da criança.  

Não se trata, deste modo, de insubordinação às normas, respeitar a vontade 
dos responsáveis pela menor. “Ao contrário, trata-se de flexibilizá-las para que a criança, 
conforme entendimento da família, ganhe em maturidade e psicomotricidade”.  

Recentemente, o Parecer CEE nº 23/15 apreciou pedido de pais de aluno 
com problemas de saúde e severas limitações que lhe causam atraso no amadurecimento, 
autorizando a sua rematrícula no 1º ano do Ensino Fundamental, ao considerar as 
situações singulares que o aluno apresenta, conforme o espírito da CNE/CEB nº 2/01. 
Cabe transcrever trecho desse Parecer:  

“O acompanhamento familiar, médico e escolar tem sido bastante adequado, 
e é apreciável a tentativa de manter K.”. em turmas de educação regular.  

“Suas fragilidades, no entanto, acentuam as diferenças relativamente aos 
colegas de turma, não de aproveitamento, mas, sobretudo, de comportamento social e 
higiênico”.  

Considerando-se as situações singulares inerentes às necessidades para 
aprendizagem dos alunos, este Conselho, conforme relatado nos processos citados 
anteriormente, poderia autorizar, em caráter excepcional, a rematrícula no Infantil III 
(última fase da Pré-Escola), no Colégio Salesiano Santa Terezinha, no ano letivo de 2015, 
desde que esta decisão fosse tomada em conjunto pela família e pelo Colégio, com 
supervisão da Diretoria de Ensino e com o acompanhamento da equipe multidisciplinar.  
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Entretanto, consta no Prot. COG Centro nº 10378/1002/14, às fls. 27 a 29, 
cópia do pedido da mãe de desligamento do tratamento multidisciplinar dos três alunos, 
subsidiado pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e realizado na Clínica 
Comunicare, por motivos de convicção religiosa.  

Ora, a Constituição Brasileira define, no seu art. 55. “Os pais ou 
responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino”.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente define no seu artigo 70 “É dever de 
todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do 
adolescente” confirmando, assim, o artigo constitucional acima mencionado. Dessa forma, 
esse direito subjetivo da criança e do adolescente deve ser exercido com absoluta 
prioridade pela família e pela comunidade, podendo compelir a autoridade estatal a 
oferecê-lo, como é feito no presente caso, pela Secretaria da Saúde, no caso do presente 
processo.  

Temos também a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 que trata 
especificamente desse assunto:  

Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista: 

III - a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno 
do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e 
o acesso a medicamentos e nutrientes;  

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:  
III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às 

suas necessidades de saúde, incluindo:  
a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;  
b) o atendimento multiprofissional.  
Quanto aos argumentos de ordem religiosa que fundamentam, no presente 

caso, a interrupção, por parte da mãe, do tratamento multidisciplinar dos menores, a 
jurisprudência tem decidido que o direito à vida se sobrepõe à liberdade de crenças, 
baseada no entendimento de que as convicções religiosas não podem prevalecer perante o 
bem maior que é a vida. Cabe mencionar o artigo 5º da Constituição Federal, que trata dos 
direitos e garantias fundamentais do indivíduo, sendo o principal deles a vida, da qual 
decorrem todos os demais, inclusive a garantia à liberdade de crença religiosa. A restrição 
à liberdade de crença religiosa é sopesada e adequada a fim de preservar a saúde do 
indivíduo, pois o direito à vida antecede o direito à liberdade de crença. Ademais, há 
disposições no Estatuto da Criança e do Adolescente que, de forma especial, estabelecem o 
dever de proteção à vida e à integridade de indivíduo menor de idade.  

Não se pode admitir, hoje, que alguns pais coloquem suas convicções 
ideológicas e religiosas, que têm muito mais de emocional do que de racional, à frente de 
sólidas evidências científicas. Pior, sua obstinação faz com que ponham em risco não só 
seus próprios filhos como também terceiros.  

Não cabe ao Colégio Salesiano Santa Teresinha a oferta de terapia 
multidisciplinar prescrita pelos médicos no relatório às fls. 06 do Processo CEE nº 345/14. 
O Colégio deve atender os alunos dentro de suas necessidades educacionais 
diagnosticadas com a finalidade de promover o processo de ensino e aprendizagem, 
conforme sua Proposta Pedagógica. Isto é, proporcionar um atendimento educacional 
individualizado. A escolha das estratégias a serem usadas pelo Colégio para proporcionar 
esse atendimento devem ser tomadas em conjunto com a equipe multidisciplinar que 
acompanha os alunos. Verifica-se que o Colégio cumpre o que lhe cabe conforme informa, 
às fls. 07 do Prot. COG Centro nº 10378/1002/14: “disponibilizou duas monitoras para 
acompanhar os alunos” e que “é de extrema importância que os mesmos tenham o 
acompanhamento multidisciplinar para o desenvolvimento, pois na escola, independente da 
etapa de Educação Infantil ou ingresso no Ensino Fundamental, o efetivo trabalho 
pedagógico deverá ser realizado de forma extremamente adaptada, uma vez que os alunos 
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não utilizam comunicação verbal e não verbal, dentre outros aspectos, bem como são 
portadores de distrofia muscular de Duchene”.  

Ressalte-se e parabeniza-se o trabalho de inclusão com esses alunos, 
desenvolvido pelo Colégio Salesiano Santa Teresinha que atendeu ao espírito da Indicação 
CEE nº 70/07, que acompanha a Deliberação CEE nº 68/07, citada anteriormente:  

“Nesse contexto, a escola inclusiva se constitui na Instituição que, com maior 
propriedade, se mantém atenta às necessidades de seus alunos e às expectativas da 
comunidade em que se insere. É uma escola que se constrói, a partir da permanente 
interação com os educandos, seus familiares e outros integrantes da comunidade, dando-lhes 
voz e condições para que possam atuar, efetivamente, no desenvolvimento das atividades 
escolares, partilhando responsabilidades, em um ambiente de colaboração e de convívio 
solidário. É uma concepção de educação que a sustenta que não exclui, que assegura o 
acolhimento de todos que a demandam, que garante sua permanência com sucesso, e que se 
empenha em mudar, para responder à ampla e complexa diversidade das necessidades 
educacionais diagnosticadas, independentemente das condições sociais, físicas, de saúde e 
possibilidades relacionais existentes”.  
 
2. CONCLUSÃO  

 
2.1 Autoriza-se, excepcionalmente, a rematrícula dos alunos referidos 

neste Parecer, no Jardim III (última fase da Pré-Escola), no Colégio Salesiano Santa 
Terezinha, no ano letivo de 2015.  

2.2 A família deverá providenciar e manter os atendimentos e terapias 
prescritos por médicos, de acordo com o que determina a Lei nº 12.764/12, isto é, 
proporcionar o atendimento multidisciplinar, subsidiado pelo Estado, que é direito da 
pessoa com transtorno do espectro autista.  

2.3 O Colégio Salesiano Santa Terezinha não está obrigado a efetuar a 
matrícula, em qualquer etapa da escolaridade, dos alunos, caso a família delegue somente 
ao Colégio o desenvolvimento dos filhos, não cumprindo o que determina a Lei nº 
12.764/12, “desamparando a instituição de Ensino e negligenciando seus filhos”.  

2.4 Envie-se cópia deste Parecer ao Conselho Tutelar da Região e ao 
Ministério Público.  

2.5 Envie-se cópia deste Parecer aos responsáveis pelos alunos, ao Colégio 
Salesiano Santa Teresinha, à DER Centro, à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – 
CGEB, à Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional – CIMA e 
ao Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE.  

 
São Paulo, 04 de fevereiro de 2015.  
a) Consª Sylvia Figueiredo Gouvêa  
Relatora  
 

3. DECISÃO DA CÂMARA 
 
A Câmara de Educação Básica adota como seu Parecer, o Voto da Relatora.  
Presentes os Conselheiros: Antônio Carlos das Neves, Francisco Antônio 

Poli, Ghisleine Trigo Silveira, Jair Ribeiro da Silva Neto, Laura Laganá, Maria Lúcia Franco 
Montoro Jens, Priscilla Maria Bonini Ribeiro, Severiano Garcia Neto, Suzana Guimarães 
Trípoli e Sylvia Figueiredo Gouvêa.  

Sala da Câmara de Educação Básica, em 04 de fevereiro de 2015.  
 
a) Cons.° Francisco Antônio Poli  
Presidente da CEB 
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DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a 

decisão da Câmara de Educação Básica, nos termos do Voto da Relatora.  
Sala “Carlos Pasquale”, em 11 de fevereiro de 2015.  
 
Cons. Francisco José Carbonari  
Presidente  
________ 
NOTAS: 
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15; 
Lei nº 8.069/90 à pág. 34 do vol. 17; 
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23; 
Resolução CNE/CEB nº 2/01 à pág.274 do vol. 28. 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Deliberação CEE nº 68/07 à pág. 313 do vol. LXIII; 
Deliberação CEE nº 73/08 à pág. 200 do vol. LXV; 
Parecer CEE nº 23/15 à pág. 189 deste volume. 

 
____________________________________ 

 
 

PARECER CEE Nº 233/2015 – CEB – Aprovado em 06.5.2015 
ASSUNTO: Reclassificação de aluno para série subsequente 
INTERESSADO: Colégio Luka Accioly 
RELATORA Cons.ª Maria Lúcia Franco Montoro Jens  
PROCESSO Nº 81/2015 
CONSELHO PLENO 

 
RELATÓRIO  
HISTÓRICO 

Trata o presente de pedido de reclassificação do aluno Gianluca Antonicci 
nascido em 17/02/06, do 4º ano para o 5º ano do Ensino Fundamental, dirigido a este 
Colegiado pelos pais do aluno, com fundamento no art. 208, inciso V da C.F, no art. 23 da 
Lei nº 9.394/96 - LDB e no art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. 
Acompanha o pedido, requerimento ao CEE da  Diretora da Escola, Colégio Luka Accioly 
,solicitando aprovação deste Colegiado para  a reclassificação  do aluno para o 5º ano do 
Ensino Fundamental. O pedido foi  inicialmente feito  pelos pais à Escola, que manifestou-
se favorável à reclassificação  e  encaminhou o pedido  à Diretoria de Ensino Leste 1, para 
aprovação. Foi apreciado pela Supervisora de Ensino e indeferido pelo Dirigente Regional. 

Constam dos autos relatório da Diretora da Escola, relatórios dos 
Professores do aluno e boletins de notas e provas realizadas pelo aluno, relativos aos anos 
de 2014 e 2015. 
 
APRECIAÇÃO 

O instituto da reclassificação está previsto nos arts. 23, § 1º e 24 da Lei nº  
9.394/96, LDB,  nos seguintes termos: 

“Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base 
na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre 
que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. 

§ 1º A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de 
transferências entre estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base as 
normas curriculares gerais”. 

(...) 
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“Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada 
de acordo com as seguintes regras comuns: 

I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por 
um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos 
exames finais, quando houver; 

II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino 
fundamental, pode ser feita: 

a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou 
fase anterior, na própria escola; 

b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; 
c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita 

pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua 
inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de 
ensino; 

III - nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o 
regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a 
sequencia do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino; 

IV - poderão organizar-se classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, 
com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, 
artes, ou outros componentes curriculares; 

V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 
a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 

prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do 
período sobre os de eventuais provas finais;  

b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; 
c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do 

aprendizado; 
d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 
e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao 

período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas 
instituições de ensino em seus regimentos; 

VI - o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no 
seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 
setenta e cinco por cento do total de horas letivas para aprovação; 

VII - cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, 
declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as 
especificações cabíveis”. 

Foi regulamentado por este Conselho pela Deliberação CEE nº  10/97 e 
Indicação CEE nº 9/97. Sobre o assunto o Conselheiro Francisco José Carbonari elaborou o 
Parecer  CEE nº 313/13, que responde de forma clara e didática  as principais questões 
sobre o tema. As que se ajustam ao presente caso são transcritas a seguir: “A 
reclassificação é feita com autonomia pela escola na forma prevista em seu Regimento 
Escolar, podendo ser questionada em caso de manifesta irregularidade”. “Não cabe à 
Diretoria de Ensino indeferir a reclassificação realizada pela escola. A reclassificação é uma 
competência da escola após reflexão e decisão compartilhada com o aluno e sua família”. No 
presente caso a decisão foi compartilhada pela família e pela Escola, os pais no seu 
pronunciamento demonstram ter tomado a decisão sobre a reclassificação com bastante 
reflexão e cuidado. A favor da reclassificação, os pais alegam basicamente o ótimo 
desempenho do aluno, em todos os anos de sua vida escolar  sempre se sobressaindo às 
demais crianças, a desmotivação  atual do mesmo para as atividades que lhe são propostas 
visto que já as domina, e o desinteresse que vem revelando pela Escola que não lhe oferece 
desafios. Ressaltam ainda os pais que Gianluca é uma criança saudável, e que se relaciona 
bem com as crianças menores e maiores que ele. Todos os pronunciamentos dos 
professores são bem fundamentados e se baseiam numa visão global do aluno, inclusive  
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considerando sua idade. Os boletins do aluno revelam ótimo desempenho do mesmo. Dos 
relatórios da Escola  e da solicitação dos pais revela-se que embora o aluno esteja no 
momento na idade correta para série, a reclassificação não será problema visto que o 
aluno demonstra amadurecimento.  

A adequação idade/série é uma meta buscada por todos os sistemas de 
ensino e é um elemento a ser considerado na reclassificação, mas não o único e não pode 
se sobrepor aos demais sob pena de invalidar o próprio instituto da reclassificação. O 
direito do aluno, previsto na lei maior, de ser reclassificado, normatizado por este 
Conselho, e feito de comum acordo,  de maneira criteriosa e fundamentada, pela Escola e 
pela família, não pode ser cerceado. 

 
2. CONCLUSÃO 

 
2.1 A reclassificação é feita com autonomia pela escola, na forma prevista 

em seu Regimento Escolar, podendo ser questionada em caso de manifesta irregularidade. 
2.2 Não compete à DER nem ao Conselho Estadual de Educação questionar 

a reclassificação de alunos, feita pela escola, salvo casos de manifesta irregularidade, o que 
não é o presente caso. 

2.3 Envie-se cópia deste Parecer aos responsáveis pelo aluno, ao Colégio 
Luka Accioly, à Diretoria de Ensino Região Leste 1, à Coordenadoria de Gestão da 
Educação Básica - CGEB e à Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação 
Educacional - CIMA. 

São Paulo, 26 de abril de 2015. 
 
a) Cons.ª Maria Lúcia Franco Montoro Jens 
Relatora 
 

3. DECISÃO DA CÂMARA 
 
A Câmara de Educação Básica adota como seu Parecer, o Voto da Relatora. 
Presentes os Conselheiros: Antônio Carlos das Neves, Francisco Antônio 

Poli, Laura Laganá, Luís Carlos de Menezes, Maria Lúcia Franco Montoro Jens, Priscilla 
Maria Bonini Ribeiro, Suzana Guimarães Trípoli e Sylvia Gouvêa. 

 
Sala da Câmara de Educação Básica, em 29 de abril de 2015. 
 
a) Cons. Francisco Antônio Poli 
Presidente da CEB 
 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a 

decisão da Câmara de Educação Básica, nos termos do Voto da Relatora. 
Sala “Carlos Pasquale”, em 06 de maio de 2015. 
 
Cons. Francisco José Carbonari - Presidente 
 
________ 
NOTAS: 
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15; 
Lei nº 8.069/90 à pág. 34 do vol. 17; 
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23. 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Deliberação CEE nº 10/97 à pág. 155 do vol. XLIV; 
Indicação CEE nº 9/97 à pág. 156 do vol. XLIV. 
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PARECER CEE Nº 236/2015 – CES – Aprovado em 06.5.2015 

ASSUNTO: Concurso Público para Professor de Educação Especial – Edital que não 
contempla a Del. CEE nº 112/2012 
INTERESSADA: Diretoria de Ensino Região Sumaré 
RELATORA: Consª Nina Beatriz Stocco Ranieri 
PROCESSO DER SUM 1048/1085/2014 
CONSELHO PLENO 
 
1. RELATÓRIO 
1.1 HISTÓRICO 

O Dirigente de Ensino da Região Sumaré/DER SUM consulta a 
Coordenadoria de Gestão da Educação Básica/CGEB, sobre a habilitação e direito de 
professores, aprovados em Concurso Público da SEE, de lecionarem e proverem cargo de 
Educação Especial.  

Referidos professores são portadores de Certificado de Especialização em 
Educação Especial, expedidos por Instituições de Ensino Superior jurisdicionadas ao MEC, 
cujos respectivos Cursos não foram aprovados pelo Conselho Estadual de Educação, nos 
termos do art. 1º da Deliberação CEE nº 112/2012, in verbis:  

“Art. 1º - No Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, os Cursos de 
Especialização destinados à Formação de Professores de Educação Especial, oferecidos 
por Universidades, Centros Universitários e Institutos isolados de Ensino Superior, dos 
Sistemas Estadual e Federal de Ensino, deverão ser aprovados por este Conselho, na forma 
estabelecida nesta Deliberação”. 

Anexados o Relatório da Supervisão de Ensino da DER SUM, as Instruções 
Especiais SE nº 02/2013, que regeram o Concurso Público, e a documentação dos docentes 
(fls. 02 a 11 e fls. 16 a 50), a CGEB sugeriu o encaminhamento do presente expediente ao 
CEE (fls. 53), para apreciação, após indicar que os Interessados atendiam aos requisitos 
fixados pelo Edital (fls. 53/57). 

 
1.2 APRECIAÇÃO 

De acordo com o item II das Instruções Especiais SE nº 02/2013, são 
requisitos para provimento do cargo: 

“1.15 Educação especial: Deficiência Auditiva, Física, Intelectual, 
Visual, Transtornos Globais do Desenvolvimento/TGD; 

1.15.1 ser portador de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação 
específica na respectiva área da Educação Especial; ou 

1.15.2 ser portador de Licenciatura Plena em Pedagogia com certificação de 
especialização ou de aperfeiçoamento na área da Educação Especial com, no mínimo, 360 
horas; ou 

1.15.3 ser portador de Licenciatura Plena em Pedagogia com certificado de 
curso de atualização autorizado pela Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas – 
CENP, na área da Educação Especial; ou 

1.15.4 ser portador de diploma de Curso Normal Superior ou Programa 
especial de Formação pedagógica Superior (Del. CEE nº 12/2001), qualquer que seja a 
nomenclatura adotada pelo programa, com habilitação específica ou certificado de cursos 
de especialização ou aperfeiçoamento – mínimo de 360 horas ou atualização pela CENP, na 
área da Educação Especial; ou 

1.15.5 ser portador de outras licenciaturas – Plenas, com pós-graduação 
Stricto Sensu na área de Educação Especial; ou 

1.15.6 ser portador de Certificado equivalente à licenciatura plena, obtido 
em cursos regulares de programas especiais, nos termos previsitos pelo Conselho Nacional 
de Educação, na Resolução CNE/CP nº 2, de 27/06/1997, na disciplina objeto do concurso, 
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obrigatoriamente acompanhado do diploma de curso de bacharelado ou de tecnologia de 
nível superior, que permitiu a formação docente; ou 

1.15.7 ser portador de licenciatura em Cursos Superiores de Formação de 
Professores de Disciplinas Especializadas no Ensino de 2º Grau, na forma prevista pela 
Portaria Ministerial nº 432 de 20/07/71, Esquemas I e II, na disciplina objeto do concurso, 
conforme consta do diploma”. (cf. fls. 10). 

Conforme se pode notar a partir do quadro elaborado pela  AT, às fls. 58 e 
59, os aprovados atendem aos requisitos então estabelecidos:  

 
Professores Cargos Formação/Qualificação 

Diva Benedita 
Gonçalves Souza 

Professor de Educação 
Especial – Deficiência 
Intelectual 

Licenciada em Pedagogia – UNIDERP (fls. 
16) 
Especialização em Ed. Especial, com ênfase 
em Deficiência Intelectual, com 600h – 
FACON, nos termos da Res. CNE/nº1/2007 
(fls. 18) 

Carlos Rodrigo Coelho 
Tavares 

Professor de Educação 
Especial – Deficiência 
Intelectual 

Licenciado em Pedagogia FAH (fls. 20) 
Especialização em Ed. Especial inclusiva, 
com ênfase em Deficiência Intelectual, com 
632h – FACON, nos termos da Res. 
CNE/nº1/2007 (fls. 24) 

Izabel Macedo Ferreira Professor de Educação 
Especial – Deficiência 
Auditiva 

Licenciada em Pedagogia – Fac. Politécnica 
Sumaré (fls. 26) 
Especialização em LIBRAS, com 360h – 
UNIP, nos termos da Res. CNE/CES nº 
1/2007 (fls. 28) 

Sara de Oliveira Cruz 
da Silva 

Professor de Educação 
Especial – Deficiência 
Intelectual 

Licenciada em Pedagogia – ULBRA (fls. 30) 
Especialização em Educação Especial 
Inclusiva, com 380h – Centro Universitário 
Leonardo da Vinci, nos termos da Res. 
CNE/CES nº 1/2007 (fls. 32) 

Juliana Lucia Squarizzi Professor de Educação 
Especial – Deficiência 
Intelectual 

Licenciada em Pedagogia – UNISAL (fls. 
34) 
Especialização em Educação Especial, com 
684h – Faculdades Integradas de Botucatu, 
área do conhecimento: Ciências Humanas 
(fls. 36)  

Maria Lucia de 
Medeiros 

Professor de Educação 
Especial – Deficiência 
Intelectual 

Licenciada no Curso Normal Superior – 
UNIARARAS (fls.38) 
Especialização em Educação Especial e 
Inclusiva, com 420h – FAB (fls. 43) 

Professora contratada nos termos da Lei nº 1.093/2009 
Vera Lucia Pinheiro Professor de Educação 

Especial – Deficiência 
Intelectual 

Licenciada em Pedagogia – 
FACINTER/Curitiba (fls. 45) 
Especialização em Educação Inclusiva, com 
455h – UNICID, nos termos da Res. 
CNE/CES nº 1/2007 (fls. 49) 

 
Do ponto de vista jurídico, atendidos os termos do Edital, nada obsta o 

provimento dos referidos cargos pelos Interessados, o que de resto já havia sido apontado 
pela CGRH, de fls. 53 a 57. Não há, portanto, matéria a ser analisada por este CEE.   

Tal constatação não elide, contudo, a necessidade de a CGRH atender às 
normas do CEE nesta matéria. 
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2. CONCLUSÃO 

 
A reiterada omissão do art. 1º da Deliberação CEE nº 112/2012, nos editais 

de concurso, deve ser prontamente corrigida, à vista do caráter normativo do CEE no 
sistema estadual, com prejuízos à qualidade do ensino público. 

Responda-se à Diretoria de Ensino Região Sumaré, nos termos deste 
Parecer, dando-se ciência do mesmo à CGRH e ao Gabinete do Secretário da Educação. 

São Paulo, 24 de abril de 2015. 
 
a) Consª Nina Beatriz Stocco Ranieri - Relatora 
 

3. DECISÃO DA CÂMARA 
 
A CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR adota, como seu Parecer, o Voto da 

Relatora. 
Presentes os Conselheiros: Bernardete Angelina Gatti, Guiomar Namo de 

Mello, José Rui Camargo, Márcio Cardim, Maria Cristina Barbosa Storópoli, Maria Elisa 
Ehrhardt Carbonari, Mário Vedovello Filho, Nina Beatriz Stocco Ranieri e Rose Neubauer. 

Sala da Câmara de Educação Superior, em 29 de abril de 2015. 
 
a) Consª Rose Neubauer 
Presidente 
 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a 

decisão da Câmara de Educação Superior, nos termos do Voto da Relatora. 
Sala “Carlos Pasquale”, em 06 de maio de 2015. 
 
Cons. Francisco José Carbonari - Presidente 
 
________ 
NOTAS: 
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Portaria Ministerial nº 432/71 à pág. 54 do vol. 3; 
Resolução CNE/CP nº 2/97 à pág. 93 do vol. 24; 
Resolução CNE/CES nº 1/07 à pág. 181 do vol. 34. 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Deliberação CEE nº 12/01 à pág. 95 do vol. LI; 
Deliberação CEE nº 112/12 à pág. 240 do vol. LXXIII. 

 
_________________________________ 

 
 

PARECER CEE Nº 241/2015 – CEB – Aprovado em 13/5/2015 
ASSUNTO: Matrícula no nível Infantil 4 (Del. nº 73/2008) 
INTERESSADA: Marcela Bigucci Jorge 
RELATOR: Cons.º Francisco Antônio Poli  
PROCESSO CEE  7/2015 
CONSELHO PLENO 
 
1. RELATÓRIO 
1.1 HISTÓRICO 

Marcela Bigucci Jorge, nascida em 06/09/2011, por sua representante 
legal, requer deste Colegiado a matrícula no nível “Infantil 4”, em 2015, para posterior 
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ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental, no ano letivo de 2017, com idade inferior à 
exigida pelas normas do Sistema de Ensino do Estado de São Paulo. 

Segundo os Autos, a genitora da menor tentou infrutiferamente matriculá-
la em diversas instituições de ensino, entretanto, “a matrícula junto ao nível ‘infantil 4’ foi 
negada, sob a alegação que somente as crianças que completam 04 (quatro) anos até o mês 
de julho podem ser matriculadas” no referido nível, apenas sendo possível a matrícula no 
nível “Infantil 3”. No sentido de consubstanciar seu pedido alega que a menor é “muito 
desenvolvida, (...) fala inglês e se for matriculada junto ao nível ‘infantil 3’ neste ano letivo, 
pelo fato de ainda contar com 3 anos de idade, sofrerá perdas irreparáveis”.  

 
1.2 APRECIAÇÃO 

 
O Ensino Fundamental de 9 Anos foi regulamentado no Sistema de Ensino 

do Estado de São Paulo pela Deliberação CEE nº 73/08, homologada pela Resolução SEE 
de 07/04/08 e Indicações CEE nºs 73/08  e 76/08, que estabelecem para o ingresso na 
Pré-Escola, a idade de 4 (quatro) anos completos ou a completar até 30 de junho do ano da 
matrícula e, para o ingresso no Ensino Fundamental, a idade de 6 anos a ser completada 
até 30 de junho do ano em que ocorrer a matrícula. 

Este Conselho também tratou da matéria em diversos Pareceres e em 
Comunicado Conjunto CEE/SEE, com o fim de esclarecer os questionamentos do Sistema 
de Ensino. 

O Parecer CEE nº 55/11, transcrito a seguir, é utilizado como parâmetro 
para todos os casos dessa natureza, em todo o Sistema de Ensino do Estado de São Paulo: 

 
 “PARECER CEE Nº 55/2011 - CEB - Aprovado em 23-02-2011  
CONSELHO PLENO  
1. RELATÓRIO  
Antes de passarmos à análise propriamente dita do pedido dos interessados, 

trataremos do problema em tese, decorrente da aplicação da Deliberação CEE nº 73/08.  
Uma análise da implantação do Ensino Fundamental de 9 anos revela a 

existência de alguns problemas de concepção e procedimentos já existentes na rede de 
ensino, que vêm à tona neste momento. Pela relevância, duas questões se destacam: a 
concepção de Educação Infantil vigente em parte significativa das Escolas de Educação 
Infantil que adotam regimes seriados muito semelhantes, senão iguais, aos de várias Escolas 
de Ensino Fundamental e a adoção do consequente regime de aprovação e retenção dos 
alunos. Constata-se que a lógica predominante em parte do Ensino Fundamental de seriação 
rigorosa já estava presente em muitas das escolas de Educação Infantil. Em decorrência 
dessa seriação antecipada da Educação Infantil, que se pretende superar até mesmo no 
Ensino Fundamental, nos deparamos agora com a retenção de crianças na Pré-Escola e nas 
Creches. É isso que se constata nos pedidos a este Conselho para matrícula de alunos com 
idades em desacordo com o estabelecido na Deliberação CEE nº 73/08. A seriação do modo 
como está sendo revelada demonstra uma visão equivocada da Educação Infantil, da própria 
concepção de criança e de seu desenvolvimento.  

Este Conselho, quando da implantação do Ensino Fundamental de 9 anos, 
estabeleceu as idades de ingresso com bastante flexibilidade. Não determinou uma data 
limite como idade de ingresso e sim um período para que fossem abrangidos alunos em 
diferentes situações. É claro que sempre haverá uma data final a ser cumprida para 
encerramento do período. À época, 2008, o Conselho Nacional estabelecia como idade para 
matrícula 6 anos completos no início do ano letivo. Este Conselho, com o intuito de melhor 
atender a população do Estado, que já vinha sendo matriculada com seis anos, sete a 
completar até o final do ano letivo, e a realidade dos diversos sistemas municipais, 
estabeleceu a possibilidade de matrícula para crianças que completassem seis anos até 30 de 
junho, a juízo dos pais, das escolas e dos sistemas municipais.  
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Posteriormente, essa posição foi parcialmente assumida pelo Conselho 
Nacional de Educação, quando revogou sua posição anterior, estabelecendo como idade de 
matrícula seis anos a completar até 31 de março do ano de ingresso. Com o mesmo intuito de 
flexibilização, este Colegiado estabeleceu períodos de transição da Educação Infantil para o 
Ensino Fundamental e considerou que, já estavam no fluxo, as crianças já matriculadas em 
uma das fases da Pré-Escola. Para essas crianças, que já estavam no fluxo, não se considerou 
a idade estabelecida pela Deliberação CEE nº 73/08 e elas, em continuidade, prosseguiram 
na sua trajetória escolar. O período de transição foi criado para contemplar a situação das 
crianças que já frequentavam as duas últimas etapas ou fases da Educação Infantil. A 
aplicação dos limites, contidos na Deliberação CEE nº 73/08 e Indicação CEE nº 76/08, foi 
sintetizada no quadro transcrito a seguir, que se encontra à disposição no site deste 
Colegiado, desde 16-06-2010. 

 
Fase Pré-Escola/Ano – Ens. 
Fund. 

IDADE ANO LETIVO/DATA-LIMITE(*) 
2009 2010 2011 2012 

1º fase da Pré-Escola 4 anos 31/12 30/06 30/06 30/06 
2º fase Pré-Escola  5 anos 31/12 31/12 30/06 30/06 
1º ano Ensino Fund 6 anos 31/12 31/12 31/12 30/06 

 
(*) Data-Limite: data máxima, estabelecida pela Deliberação CEE nº 73/08, 

para que a criança complete a idade definida, para as duas fases da Pré-Escola e para o 1º 
ano do Ensino Fundamental, no ano em que ocorrer a matrícula.  

Portanto entende-se como “estando no fluxo” crianças que já frequentavam 
uma das duas últimas etapas da Educação Infantil, ou seja, a Pré-Escola, parte da educação 
básica obrigatória e gratuita, conforme determina a Emenda Constitucional nº 59/09.  

Para que não houvesse descontinuidade entre a Educação Infantil e o Ensino 
Fundamental e em cumprimento à Emenda Constitucional nº 53, que estabeleceu a idade de 
5 anos como limite para atendimento na Educação Infantil, este CEE, pela mesma 
Deliberação CEE nº 73/08, estabeleceu, no art. nº 4, inciso II, a idade para ingresso na 
Educação Infantil, 1ª fase da Pré-Escola, “quatro anos a serem completados até 30 de junho 
de cada ano”.  

Todas essas medidas foram tomadas por este Conselho, partindo dos 
pressupostos de que as crianças são seres em desenvolvimento, que esse desenvolvimento é 
complexo, abrange diversos aspectos, que devem ser considerados ao se estabelecer a idade 
de ingresso das crianças no Ensino Fundamental. O Conselho sempre teve claro de que não se 
tratava simplesmente de aplicar as leis nºs11.114/05 e 11.274/06, mas de implantá-la de 
acordo com a realidade do sistema de educação de São Paulo, às características das crianças 
nessa fase de desenvolvimento e uma concepção de Educação Infantil: - Educação Infantil é 
uma etapa da Educação Básica, em que devem ser oferecidas às crianças experiências 
sensoriais, motoras e de socialização, necessárias ao seu pleno desenvolvimento, inclusive 
cognitivo. É uma necessidade e um direito da criança ter essas experiências e a Educação 
Infantil deve fornecê-las. É importante que os pais, principais responsáveis pela educação de 
seus filhos, atentem para essa necessidade e direito das crianças. O Conselho Estadual de 
Educação sempre teve em mente que, na implantação do Ensino Fundamental de 9 anos, no 
Estado de São Paulo, deveria se preservar a identidade pedagógica da Educação Infantil. 
Essa posição está explícita no artigo 3º da Deliberação CEE nº 73/08.  

Essas considerações estão sendo feitas para demonstrar que a posição do 
Conselho, ao definir as idades de matrícula para o Ensino Fundamental e Educação Infantil, 
fundamenta-se na Constituição Federal – nas Leis nºs 11.114/05 e 11.274/06 e LDB e, 
especificamente, em razões de ordem educacional. Não há motivos que justifiquem o 
descumprimento da Deliberação CEE nº 73/08 e o consequente ”encurtamento” da 
frequência à Educação Infantil por parte dos alunos, objeto do presente Parecer.  

Os argumentos de que essas crianças, sem idade adequada, seriam retidas 
indevidamente também não se sustenta. São as escolas que devem mudar suas propostas e 
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sua concepção de Educação Infantil. Não faz qualquer sentido o conceito de retenção na 
Educação Infantil, como reprodução de experiências já vividas pela criança numa fase 
anterior. Aliás, esse conceito é também questionado no Ensino Fundamental. Como já 
reiterado em Pareceres anteriores deste Colegiado, na Educação Infantil as propostas 
pedagógicas devem contemplar um “continuum pedagógico”, de modo que as crianças 
sempre avancem em seu percurso escolar, numa evolução adequada às suas características e 
faixas etárias. Faz parte intrínseca e essencial da proposta curricular, desse nível de ensino, a 
flexibilidade e adaptabilidade às características das crianças. O art. 31 da LDB dá a essa 
posição eminentemente pedagógica o “status” de legislação: “Na Educação Infantil, a 
avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o 
objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental”.  

“2. CONCLUSÃO 
2.1 Indefere-se, nos termos deste Parecer, a solicitação de matrícula dos 

alunos, abaixo relacionados, em desacordo com o disposto na Deliberação CEE nº 73/08, 
requerida pelos responsáveis de: Felipe Costa Dela Calle, Carolina Araújo Narita, João Pedro 
Zanfelice de Macedo, Luisa Candicella Calassi, Amanda Martins Timótheo, Catarina Lapponi 
Hernandez, João Marchetti Haberli, Leonardo Pagliari Vazquez, Letícia Garcia de Toledo, 
Murilo Hashimoto Ribeiro, Melissa Marcucci Ludovico, Felipe Signoretti de Campos, Rebecca 
Marcelino Garcia, Felipe P. Do Nascimento, Luiz A.V.Fogolin, Maria Luiza P.T. dos Santos, e 
responda-se à consulta da Diretoria de Ensino da Região Centro-Oeste, do Colégio Guilherme 
Dumont Villares e do Colégio Albert Sabin (Unidades I e II).  

2.2 Propõe-se a mesma conclusão aos casos dessa natureza que estão 
tramitando neste Conselho.  

2.3 Demais casos dessa mesma natureza deverão ser decididos de acordo com 
as normas vigentes e nos termos deste Parecer, pelas Diretorias de Ensino”. 

 
2. CONCLUSÃO 

 
O assunto está devidamente consolidado pelo Parecer CEE nº 55/11, que o 

esgota e opta pelo indeferimento de matrículas na Pré-Escola e no 1º ano do Ensino 
Fundamental, em desacordo com o proposto por este Conselho na Deliberação CEE nº 
73/08 e Indicações CEE nºs 73/08 e 76/08.  

Responda-se à representante legal da menor que as matrículas devem 
respeitar plenamente as normas e orientações deste Conselho.  

São Paulo, 05 de maio de 2015 
 
Cons.° Francisco Antônio Poli - Relator 
 

3. DECISÃO DA CÂMARA 
 
A Câmara de Educação Básica adota como seu Parecer, o Voto do Relator. 
Presentes os Conselheiros: Antônio Carlos das Neves, Francisco Antônio 

Poli, Ghisleine Trigo Silveira, Jair Ribeiro da Silva Neto, Maria Lúcia Franco Montoro Jens, 
Suzana Guimarães Trípoli e Sylvia Gouvêa. 

 
Sala da Câmara de Educação Básica, em 06 de maio de 2015. 
a) Cons.ª Sylvia Gouvêa 
Vice-Presidente no exercício da Presidência 
 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a 

decisão da Câmara de Educação Básica, nos termos do Voto do Relator. 
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Sala “Carlos Pasquale”, em 13 de maio de 2015. 
 
Cons. Francisco José Carbonari - Presidente 

 
________ 
NOTAS: 
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Emenda Constitucional nº 59/09 à pág. 23 do vol. 36; 
Lei nº 11.114/05 à pág. 44 do vol. 32; 
Lei nº 11.274/06 à pág. 37 do vol. 33. 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Parecer CEE nº 55/11 à pág. 157 do vol. LXXI; 
Deliberação CEE nº 73/08 à pág. 200  do vol. LXV; 
Indicação CEE nº 73/08 à pág. 202 do vol. LXV; 
Indicação CEE nº 76/08 à pág. 331 do vol. LXVI. 

 
____________________ 

 
 

PARECER CEE Nº 273/2015 – CEB – Aprovado em 03/6/2015 
ASSUNTO:  Consulta sobre regularização de convênios para cursos a distância 
INTERESSADA: Diretoria de Ensino Região Leste 5 
RELATORES: Cons.º Antônio Carlos das Neves e Cons.ª Sylvia Gouvêa 
PROCESSO CEE Nº 003/11 
CONSELHO PLENO 
 
RELATÓRIO 
HISTÓRICO 

A Diretoria de Ensino Região  Leste 5, por meio do Ofício nº 175/10 – DE 
Leste 5, solicita manifestação deste Conselho sobre Instituições, localizadas na área de sua 
jurisdição, que se dizem “autorizadas” e “parceiras de outras”, localizadas no Estado do Rio 
de Janeiro, e que estariam emitindo Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental e 
Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA. Na consulta, o Dirigente 
Regional indaga sobre a existência de autorização deste CEE para as instituições citadas 
atuarem no Estado de São Paulo, nos termos da Deliberação CEE nº 41/04, de 
23/06/2004, e Deliberação CEE nº 43/04, de 10/11/2004.  

Constam dos autos documentos comprovando os dados coletados por 
Comissão de Supervisores de Ensino, designada pelo Dirigente Regional, sobre as 
Instituições investigadas, a seguir resumidos. 

a - Instituto Educacional Alfa/Supletivo a distância, sito à Rua Herval, nº 
448, Belém, São Paulo/SP – “(...) comercializa material didático e orientação de estudos, 
para a realização de provas na sede do Instituto, bem  como preparação para a realização 
do ENEM,  sendo o Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental e Médio expedido pelo 
Instituto Latino de Ciência e Tecnologia, localizado no Rio de Janeiro, não constando o 
estabelecimento, da lista de Instituições credenciadas pelo Conselho Estadual da 
Esducação do Estado de São Paulo”. Com relação ao Instituto, informa-se que o mesmo 
não é autorizado pela Diretoria de Ensino – Leste 5. 

No mesmo endereço, constatou-se a oferta do Curso Técnico em 
Transações Imobiliárias, na modalidade EaD, sendo que o Diploma é expedido por 
Instituição credenciada por este Conselho para oferta do curso na modalidade EaD, o 
Colégio Lapa, jurisdicionado à DER Centro-Oeste.  

Segundo o Dirigente de Ensino, após consulta à DER Centro-Oeste, o 
Colégio Lapa manifestou-se nos seguintes termos: “Em relação ao ofício 147/2010 da DE 
Leste 5, questionando sobre a oferta irregular de Curso Técnico em Transações Imobiliárias 
a distância pelo Instituto Educacional Alfa, informamos que não temos nenhum tipo de 
parceria com a mesma. Ressaltamos que nosso projeto pedagógico aprovado pelo Conselho 
Estadual de São Paulo, permite parcerias com instituições visando somente a divulgação e 

http://www.ceesp.sp.gov.br/portal.php/composicao_sylviagouvea
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inscrições por procuração, para os cursos a distância, sendo que todo o processo pedagógico, 
bem como as avaliações, são realizadas na sede do Colégio Lapa”.  

b - Centro Cultural  Almeida - Supletivo a Distância, sito à Rua Tijuco Preto, 
nº 322, Tatuapé, São Paulo/SP – “(...) comercializa material didático, com o intuito de 
preparar candidatos para diversos tipos de exames como: ENEM, ENCCEJA, OAB, entre 
outros, inclusive para a avaliação de conclusão do Ensino Fundamental e Médio, sendo o 
Certificado de Conclusão expedido pelo Colégio Ponto de Partida, localizado à Av. Dr. 
Agenor de Almeida Loyola, nº 1284 – Ilha do Governador -  Rio de Janeiro (...)”  A 
Comissão de Supervisores de Ensino informa, ainda, que o estabelecimento não consta da 
lista de Instituições credenciadas por este Conselho. A DER Leste 5 esclarece que referido 
Centro Cultural não é por ela autorizado a funcionar.  

c - Euro Cursos Preparatórios, sito à Rua Tijuco Preto, nº 279, Tatuapé, São 
Paulo/SP – segundo denúncia protocolada na DER Leste 5, “(...) o interessado apresenta 
cópia de documentos: recibo de pagamento, Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 
preparatórios para o Ensino Médio e Histórico Escolar- Ensino Médio-EJA, emitido pela 
Associação Educacional Plínio Leite – Colégio Americano Ltda, CNPJ: 
06.740.880/0001-63, Rio de Janeiro/RJ. Neste caso, também é informado que a 
Instituição não é credenciada por este Conselho e que o Euro Cursos Preparatórios não é 
autorizado pela DER Leste 5. 
 
1.2 APRECIAÇÃO 

A DER Leste 5, ante fatos apurados em 2010, consulta este Conselho 
Estadual de Educação sobre a regularização de convênios e parcerias entre Instituições 
dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro para a oferta de  Cursos de Educação de 
Jovens e Adultos, em nível de Ensino Fundamental e Médio, assim como entre Instituições 
do Estado de São Paulo para oferta de Curso Técnico a distância de Transações 
Imobiliárias, em conformidade com as determinações contidas na Deliberação CEE nº 
41/04, de 23/06/204 e Deliberação CEE nº 43/04, de 10/11/2004.  

Ocorre que, à época da solicitação, as Deliberações supracitadas haviam 
sido revogadas pela Deliberação CEE nº 97/10. Portanto, cabe destacar alguns aspectos da 
norma que possibilitam uma melhor compreensão das questões levantadas. 

“Art. 3º – Para os fins desta deliberação, entende-se por: 
I. Sede, a unidade central responsável pela oferta e gestão dos Cursos, pela 

regularidade de todos os atos escolares praticados pela Instituição, arquivo da 
documentação escolar e pela expedição de declarações, históricos, certificados e diplomas de 
conclusão de curso; 

II. Polo, a unidade operacional de apoio presencial, vinculada à sede da 
Instituição, utilizada para o desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e 
administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a distância. 

(...) 
Parágrafo único – os Polos devem ter funcionamento autorizado pelo 

Conselho Estadual de Educação e deverão estar previstos no projeto pedagógico, com 
justificativa para atendimento de uma demanda social transitória, podendo ser 
autorizados em caráter temporário, para funcionar em locais cedidos por empresas, 
pela comunidade, em escolas de outra mantenedora ou em outras Instituições, 
públicas ou privadas, por meio de parcerias ou convênios, nos termos previstos na 
presente deliberação.” (gg.nn.) 

 
“Art. 9º - O pedido de credenciamento da Instituição deverá ser formalizado 

junto ao CEE, por meio de requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Estadual de 
Educação e atendimento dos seguintes requisitos: 

(...) 
VII. Descrição das parcerias e modo de funcionamento, apresentando 

termos de convênios com outras Instituições, quando houver;” (gg.nn.) 
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Como se nota, parceria está prevista pela Deliberação CEE nº 97/10, desde 
que aprovada por este Conselho, com identificação do parceiro e indicação de sua 
responsabilidade na oferta do Curso, devendo ser apresentado o instrumento de 
formalização dessa parceria (contrato, convênio, termo de cooperação, etc).  

Instituições credenciadas, nos termos da Deliberação CEE nº 97/10, podem 
realizar parcerias em relação à:  

- produção de conteúdo;  
- produção de material didático;  
- oferta de recursos humanos para as atividades de EaD; 
- instalações e recursos humanos para funcionamento de polo de apoio 

presencial; e  
- administração do ambiente de tecnologia. 
Ressalte-se que o desenvolvimento da proposta pedagógica é de 

responsabilidade da instituição credenciada e não da instituição parceira. 
A matéria também foi regulamentada pelo Parecer CNE/CEB nº 41/2002, 

homologado e publicado no DOU em 24/12/2002, que regulamenta a EAD para EJA e para 
o Ensino Médio, e determina no art. 8º. Uma vez que o órgão competente do sistema de 
ensino da Federação tenha expedido autorização para um curso e credenciado uma 
instituição para ministrá-lo, esta poderá atuar fora do seu território, para procedimentos de 
matrícula de alunos, envio e recepção de materiais de ensino/aprendizagem e de avaliação, 
veiculados por meios de comunicação a distância.  

§ 3º A instituição originalmente credenciada será sempre responsável 
pelos atos que levam à certificação dos alunos. (gn) 

Segundo levantamento realizado pela Assistência Técnica deste Colegiado, 
as 3 Instituições citadas – Instituto Educacional Alfa, Centro Cultural Almeida e Euro 
Cursos Preparatórios – não constam de nenhum convênio ou parceria, autorizados, com 
instituições credenciadas por este Conselho, nos termos da Deliberação CEE nº 97/10. 
Conforme relatado pela Diretoria de Ensino Região Leste 5, o Certificado de Conclusão 
para Cursos de EJA fornecido (ou intermediado) por elas, é emitido por escolas localizadas 
no Estado do Rio de Janeiro. 

A respeito de certificados e diplomas, é sempre oportuno lembrar o 
disposto no Parágrafo 2º do artigo 21 da Deliberação supracitada:  

“§ 2º. Os certificados ou diplomas de cursos e programas de educação a 
distância, no ensino fundamental e médio para jovens e adultos e na educação profissional 
técnica de nível médio só poderão ser emitidos por instituições devidamente credenciadas, 
que ofereçam cursos e programas devidamente autorizados por este Conselho”. 

Tendo em vista que não foi constatado o atendimento às normas em vigor, 
esta situação caracteriza uma irregularidade grave, assim como propaganda enganosa, 
que devem ser comunicadas formalmente à Secretaria de Educação e ao Conselho Estadual 
de Educação da unidade federativa onde está localizada a Escola que emite o certificado, 
sempre que a Supervisão de Ensino assim o apurar. Dessa forma, subsidia-se a decisão dos 
órgãos competentes do respectivo Sistema de Ensino no sentido de averiguar a atuação 
dessa Escola. 

Vale, também, ressaltar que os certificados ou diplomas de conclusão 
emitidos por escolas sediadas em outra unidade federativa devem ter validade e 
autenticidade confirmadas nos respectivos Secretaria de Educação e Conselho Estadual de 
Educação, sempre que houver dúvida sobre sua autenticidade. 

No caso do Curso Técnico em Transações Imobiliárias, o Colégio Lapa 
informa, em documento constante dos autos, não possuir nenhum tipo de parceria com o 
Instituto Educacional Alfa para oferta do Curso em questão.  

De acordo com os dados levantados pela Comissão de Supervisores, 
designada pela DER Leste 5, no Instituto Educacional Alfa, este oferece o Curso a distância 
de Técnico em Transações Imobiliárias e o Certificado de Conclusão do Curso é expedido 
pelo Colégio Lapa.  
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Verificados os atos de credenciamento e recredenciamento da Instituição, 
foi constatado que o Colégio Lapa não possui pedido de criação de subsede ou polo 
aprovado por este Conselho.  

Diante destas informações contraditórias e, considerando que parcerias 
“visando somente a divulgação e inscrições por procuração, para os cursos a distância” 
estão previstas no seu Projeto Pedagógico, conforme mencionado pela Direção do Colégio, 
recomenda-se às Diretorias de Ensino Centro Oeste e Leste 5 o aprofundamento da 
diligência efetuada para apuração de possíveis irregularidades e tomada das providências 
cabíveis. 

 
2. CONCLUSÃO 

 
2.1 Responda-se à DER Leste 5, nos termos deste Parecer. 
2.2 Envie-se cópia deste Parecer à DER Leste 5, à DER Centro Oeste e à 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB. 
São Paulo, 21 de maio de 2015. 
 
Cons.º Antônio Carlos das Neves 
Cons.ª Sylvia Gouvêa 
Relatores  

 
3. DECISÃO DA CÂMARA 

 
A Câmara de Educação Básica adota como seu Parecer, o Voto dos 

Relatores. 
Presentes os Conselheiros: Ana Amélia Inoue, Antônio Carlos das Neves, 

Francisco Antônio Poli, Ghisleine Trigo Silveira, Laura Laganá, Luis Carlos de Menezes, 
Maria Lúcia Franco Montoro Jens, Priscilla Maria Bonini Ribeiro, Suzana Guimarães Trípoli 
e Sylvia Gouvêa. 

Sala da Câmara de Educação Básica, em 27 de maio de 2015. 
 
a) Cons.° Francisco Antônio Poli - Presidente da CEB. 
 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a 

decisão da Câmara de Educação Básica, nos termos do Voto dos Relatores. 
 
Sala “Carlos Pasquale”, em 03 de junho de 2015. 
 
Cons. Francisco José Carbonari - Presidente 
 
________ 
NOTAS: 
O Parecer CNE/CEB nº 41/02 encontra-se à pág. 384 do vol. 28 na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental 
e Médio – CENP/SE: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Deliberação CEE nº 41/04 à pág. 137 do vol. LVII; 
Deliberação CEE nº 43/04 à pág. 149 do vol. LVIII; 
Deliberação CEE nº 97/10 à pág. 207 do vol. LXIX. 

 
 
 
 
 
 

http://www.ceesp.sp.gov.br/portal.php/composicao_sylviagouvea
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PARECER CEE Nº 421/2015 - CEB – Aprovado em  22.4.2015 

ASSUNTO: Recurso contra a decisão da DER Leste 1 
INTERESSADA: Escola Estadual Nossa Senhora da Penha 
RELATOR: Cons.° Francisco Antonio Poli  
PROCESSO DER/LT1  426/0005/2015 
CONSELHO PLENO 
 
1. RELATÓRIO 
1.1 HISTÓRICO 

Cuidam os autos de pedido da Escola Estadual Nossa Senhora da Penha, de 
Recurso Especial ao Conselho Estadual de Educação, contra o Parecer da DER Leste 1 que 
promoveu a aluna Sabrina Mergulhão contra a sua decisão de manter a retenção, nos 
termos da Deliberação CEE nº 120/13. 

A aluna, nascida em 10-11-1997 (fls. 51), cursou a 2ª série do Ensino Médio 
em 2014, na Escola supra, sob a jurisdição da DER Leste 1 e não obteve média regimental 
5,0 (cinco) para promoção, nos componentes curriculares Língua Portuguesa, Arte, 
História, Geografia, Física, Química, Matemática, Inglês, Filosofia e Sociologia, às fls. 32: 

 
DISCIPLINAS  1º BIM. 2º BIM. 3º BIM. 4º BIM. CONCEITO 

FINAL 
L. Port. 4 3 4 5 4 
Arte  4 4 5 3 4 
Ed. Física  4 4 5 5 5 
História  4 5 2 2 4 
Geografia  4 4 3 5 4 
Física 2 1 3 3 3 
Química  1 4 3 3 3 
Biologia  6 3 5 5 5 
Matemática  2 3 3 2 3 
Inglês  2 4 4 4 4 
Filosofia  4 5 5 0 4 
Sociologia  3 3 4 3 3 

 
Segundo a Escola (fls. 55), e corroborado pelo Calendário Escolar, (fls. 56), 

a divulgação dos resultados finais aconteceu na Reunião de Pais de 15-12-14. A mãe 
protocolou em 30-12-14 (fls. 34), o pedido de Reconsideração e Recurso à DER, juntos no 
mesmo documento e diretamente na Diretoria de Ensino Região Leste 1. Acolhendo a 
solicitação, no verso da referida folha, a Supervisora de Ensino, em despacho datado de 
26-01-15, solicita o encaminhamento à Unidade Escolar para manifestação. 

Atente-se ao fato de que o prazo para interposição do pedido de 
reconsideração foi ultrapassado em um dia e a hierarquia processual não foi respeitada 
segundo a Deliberação CEE nº 120/2013, em seu § 1º do artigo 3º: 

“Artigo 3º - Divulgado o resultado final das avaliações, os estudantes 
retidos ou seus representantes legais poderão solicitar à direção da escola, reconsideração 
da decisão, que será apreciada nos termos do Regimento Escolar. 

§ 1º O pedido de reconsideração de que trata o caput deverá ser 
protocolado na escola em até 10 dias da divulgação dos resultados (alterado pela Del CEE 
nº 127/14)”. 

No documento, supracitado, a responsável pela aluna solicita a alteração 
das notas para que a mesma seja promovida e que possa conseguir uma vaga em outra 
escola na 3ª série do Ensino Médio. Alega também sua “indignação com os professores e 
direção da escola, pois os mesmos estão agindo de forma a prejudicar e com perseguição.” 
Informa que a filha faz tratamento de saúde desde 2011 (“ela tem LEUCOPEMIA, Falta de 
Vitamina D, Tratamento para fechar critérios de LUPUS ou FEBRE REUMÁTICA, e eles 
sabem os sintomas e os tratamentos”). 
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Às fls. 35 e verso, uma carta de próprio punho da aluna narra alguns 
episódios que – segundo seu parecer – configuram discriminação e/ou perseguição por 
parte de alguns professores.  

Constam também dos Autos (de fls. 36 a 39): 
- relatório Médico, datado de 07-08-13, do Centro de Hematologia de São 

Paulo; 
- relatório Médico, datado de 17-01-14, informando que a aluna, em tela, 

faz acompanhamento no Centro de Hematologia de São Paulo, desde 2011; 
- declaração, datada de 13-01-14, da Fundação Faculdade de Medicina, 

atestando o acompanhamento da menor em ambulatório de Reumatologia Pediátrica; 
- declaração do Hematologista, datada de 25-05-14, atestando o 

acompanhamento feito à aluna pela Fundação Faculdade de Medicina. 
Ressalte-se que os documentos elencados acima, atestam que estão sendo 

feitas investigações e acompanhamento à aluna e que nenhum diagnóstico decisivo foi 
pronunciado. 

Em resposta às alegações da mãe e da aluna, protocolado na DER em 09-
02-15, a Instituição de Ensino, às fls. 32 e 33, pronunciou-se como segue: 

“- Em 2013 a aluna frequentou a 1ª série do Ensino Médio e a mãe entrou 
com recurso sob as mesmas alegações. Aprovamos parcialmente a mesma e orientamos a 
mãe sobre a necessidade de maior compromisso com os estudos (...); 

- Nas avaliações finais de 2014, como aconteceu diversas vezes durante o 
ano, a mãe entrou em contato telefônico com a escola informando que a aluna estava com 
problemas de saúde e que não compareceria nas datas marcadas para as atividades. 

Como sempre, a oportunidade de realizar as mesmas foi dada 
posteriormente. (...); 

- Já orientamos a mãe que a distância da casa para a escola pode prejudicar 
o desempenho da mesma, pois com sua saúde debilitada a mesma necessita acordar muito 
cedo e enfrentar transporte coletivo cheio, segundo a própria mãe (...); 

- As médias abaixo foram obtidas pela aluna no decorrer do ano letivo. 
Ambas, mãe e aluna estavam cientes das notas inferiores à média e da defasagem 
apresentada pela mesma (...). sendo assim não temos correção a fazer (...); 

- Com relação a vaga em outra Unidade Escolar, a mãe poderá fazer 
inscrição, conforme legislação vigente, conforme orientação dada também no início do ano 
letivo de 2014 quando, a mãe disse que após seu recurso ser analisado e sua filha 
promovida ela procuraria uma escola próxima de sua residência. A promoção ocorreu mas 
a aluna continuou nesta escola, prejudicando seu desempenho escolar com a distância de 
sua residência”. 

Em análise pela Comissão de Supervisores, o Relatório, datado de 13-02-15, 
às fls. 28 e 29, expõe:  

“b) Ao analisarmos a ficha individual da aluna, o boletim escolar, os 
registros em diário de classe da aluna, percebemos que a mesma apresentou dificuldade 
de aprendizagem nos componentes em que ficou retida durante todo o ano letivo, 
constatamos menções abaixo da média em 10 disciplinas: PORTUGUÊS, ARTE, HISTÓRIA, 
GEOGRAFIA, FÍSICA, QUÍMICA, MATEMÁTICA, INGLÊS, FILOSOFIA e SOCIOLOGIA, além da 
DP de 2013, na disciplina de História. 

Isto denota que a aluna não apresentou domínio das habilidades (...) e nem 
avanços significativos na aprendizagem, e mesmo com a alegação da mãe relativa ao 
problema de saúde (cujos documentos não apresentam confirmação da doença) não 
resulta comprovado o impedimento à frequência às aulas e à aprendizagem pelo motivo 
alegado. (g.n.) 

Verificamos que a chance que se deu à aluna no ano anterior não favoreceu 
avanços na aprendizagem para a continuidade dos estudos. 

(...) verificamos que (...) não há indícios de atitudes discriminatórias contra 
a aluna. (g.n.) 
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Isto posto, a Supervisão designada para análise manifesta-se pelo 
INDEFERIMENTO do pedido de reconsideração/Recurso, ficando a aluna retida no 2º ano 
do Ensino Médio”. (g.n.) 

Entretanto, em despacho, de 24-02-15, às fls. 30 às 31, o Dirigente Regional 
de Ensino, em oposição à análise da Comissão de Supervisores, delibera: 

“(...) conforme dispõe o artigo 4º, § 2º da Deliberação CEE nº 120/2013, 
alterado pelo artigo 3º da Deliberação CEE nº 127/2014, a Diretoria de Ensino, ou órgão 
equivalente de supervisão delegada, emitirá sua decisão sobre o recurso interposto, no 
prazo máximo de 15 dias, contados a partir de seu recebimento. 

Portanto, uma vez que a manifestação da supervisora encarregada pela 
análise do pedido ocorreu somente em 13-02- 15, (...) houve inobservância do prazo 
constante da legislação aplicada ao caso. 

Nesse sentido, o Dirigente Regional de Ensino, no uso de suas atribuições 
(...), não acolhe o Parecer da Supervisora de Ensino, posicionando-se pelo deferimento do 
recurso por motivo de decurso de prazo para manifestação da supervisão delegada para 
análise do pedido, propondo que a aluna (...) seja promovida para o 3º ano do Ensino 
Médio”. 

Em virtude disso, a Direção da Escola interpôs Recurso Especial a este 
Colegiado, em 17-03-15, requerendo a revisão do resultado tendo em vista que (fls. 03 e 
04): 

“- em momento algum foi considerado o aspecto pedagógico e as 
dificuldades apresentadas pela aluna;  

- o trabalho da escola foi desconsiderado, sendo que os demais alunos que 
obtiveram desempenho igual ou até um pouco superior ao da aluna não foram 
beneficiados com esta posição; 

- esta atitude gera falta de credibilidade com relação ao corpo docente e 
direção da Unidade Escolar (...).” 

A este documento, some-se: 
- Ofício 49/2015, contendo esclarecimentos complementares ao Recurso 

Especial (de fls. 13 a 15);  
- Moção de Repúdio à decisão do Dirigente Regional de Ensino pelos 

Professores da Escola Estadual Nossa Senhora da Penha (de fls. 21 a 23); 
- Resposta do Dirigente Regional de Ensino à referida Moção, através do 

Ofício 139/2015 (de fls. 16 a 20).  
 

1.2 APRECIAÇÃO 
 
O não cumprimento do prazo pela Supervisão de Ensino de 15 dias 

estabelecido no § 2º do art 4º da Deliberação CEE nº 120/13, não implica no deferimento 
automático do pedido de reconsideração feito pelos responsáveis e, portanto, não se 
justifica a retificação da decisão da Escola pela DER Leste 1. 

O Recurso Especial será apreciado pelo CEE somente quanto ao 
cumprimento das normas legais e normas regimentais da unidade escolar, a existência de 
atitudes irregulares ou discriminatórias contra o estudante ou pela apresentação de fato 
novo relevante. Nenhum desses itens foi alegado ou comprovado, no caso. 
 
2. CONCLUSÃO 

2.1 Defere-se o presente Recurso Especial impetrado pela Escola Estadual 
Nossa Senhora da Penha, mantendo-se sua decisão em reter a aluna Sabrina Mergulhão, na 
2ª série do Ensino Médio, nos termos deste Parecer. 

2.2 Envie-se cópia do Parecer aos responsáveis pela aluna, à Escola 
Estadual Nossa Senhora da Penha, à DER Leste 1, à Coordenadoria de Gestão da Educação 
Básica – CGEB e à Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional 
– CIMA. 
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São Paulo, 15-04-2015. 
 
a) Cons.º Francisco Antônio Poli - Relator 
 

3. DECISÃO DA CÂMARA 
A Câmara de Educação Básica adota como seu Parecer, o Voto do Relator. 
Presentes os Conselheiros: Antônio Carlos das Neves, Francisco Antônio 

Poli, Laura Laganá, Luís Carlos de Menezes, Maria Lúcia Franco Montoro Jens e Priscilla 
Maria Bonini Ribeiro.  

 
Sala da Câmara de Educação Básica, em 22-04-2015. 
a) Cons.ª Maria Lúcia Franco Montoro Jens em exercício da Presidência nos 

termos do artigo 13 § 3º do Regimento do CEE 
 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO toma conhecimento, da decisão da 
Câmara de Educação Básica, nos termos do Voto do Relator. 

Sala “Carlos Pasquale”, em 29-04-2015. 
 
Cons. Francisco José Carbonari 
Presidente 
 
_______ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Deliberação CEE nº 120/13 à pág. 172 do vol. LXXV; 
Deliberação CEE nº 127/14 à pág. 187do vol. LXXVIII. 

 
_________________________________ 
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INDICAÇÃO CEE Nº 133/2015 – CP – Aprovada em 22/4/2015 
ASSUNTO: Diretrizes e Subsídios do CEE para a elaboração do Plano Estadual de Educação  
INTERESSADO: Conselho Estadual de Educação de São Paulo 
RELATORES: Conselheiros: Antonio Carlos das Neves, Bernardete Angelina Gatti, 
Francisco Antonio Poli, Francisco José Carbonari, Ghisleine Trigo Silveira, Guiomar Namo 
de Mello, Hubert Alquéres, Jair Ribeiro da Silva Neto, João Cardoso Palma Filho, Laura 
Laganá, Luís Carlos de Menezes, Márcio Cardim, Maria Elisa Ehrhardt Carbonari, Maria 
Cristina Barbosa Storópoli, Maria Helena Guimarães de Castro, Maria Lúcia Franco 
Montoro Jens, Mário Vedovello Filho, Nina Beatriz Stocco Ranieri, Priscilla Maria Bonini 
Ribeiro, Rose Neubauer, Suzana Guimarães Trípoli, Sylvia Gouvêa, José Rui Camargo, Neide 
Cruz, Severiano Garcia Neto e Ulysses Telles Guariba Netto 
PROCESSO CEE 98/2015 
CONSELHO PLENO 
 
1. RELATÓRIO 
1.1 INTRODUÇÃO 

Este documento apresenta Diretrizes para o Sistema de Ensino do Estado 
de São Paulo como uma contribuição ao Plano Estadual de Educação (PEE).  

Ao Conselho Estadual de Educação (CEE-SP) compete por Lei fixar 
princípios e parâmetros que definam os objetivos que balizem a elaboração do PEE, a 
vigorar no Estado de São Paulo.  

O PEE, de competência do Governo Estadual, tem como finalidades:  
- estabelecer a organização da oferta, do funcionamento, do financiamento 

e da avaliação da Educação Básica;  
- constituir o regime de colaboração e a forma de pactuação entre Estado e 

Municípios dentro das respectivas responsabilidades em cada uma das modalidades e das 
especificidades da Educação Básica;  

- propor e orientar iniciativas para a Valorização do Magistério e da sua 
formação;  

- nortear a regulação do Ensino Superior do Sistema.  
As Diretrizes recomendadas pelo CEE-SP são Indicações que contemplam 

as questões conjunturais de relevância para uma melhor qualidade na Educação paulista, 
nos próximos 10 anos, entre as quais destacamos: Educação Para Todos; Educação 
Integral; Organização da oferta da Educação Básica, em todas as modalidades, para Estado 
e Municípios; Financiamento e Avaliação do Ensino Público; Formação dos Professores; 
Valorização do Magistério; e Gestão Democrática. 

 
HISTÓRICO 

A Constituição Federal de 1988 define, em seu Capítulo III (Seção I, Da 
Educação), os papéis de cada ente federado no cenário da garantia do direito à Educação. 
À União cabe organizar o Sistema Federal de Ensino, financiar as Instituições de Ensino 
Federais e exercer, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, para 
garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do 
ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios. Os Municípios devem atuar, prioritariamente, no Ensino Fundamental e na 
Educação Infantil; os Estados e o Distrito Federal, prioritariamente, nos Ensinos 
Fundamental e Médio (Art. 211, §§ 1º, 2º e 3º). 

A Constituição de 1988, no artigo 214, também determinou a obrigação de 
se estabelecer para o País um Plano Nacional de Educação (PNE), de duração decenal, com 
diretrizes, metas e estratégias de concretização. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) 
estabeleceu o prazo de um ano para a União encaminhar ao Congresso Nacional o Plano 
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Nacional de Educação. A Lei definiu as Diretrizes Gerais para a Educação Nacional e ao 
PNE coube estabelecer o que seria conjuntural para a década.  

O primeiro PNE foi aprovado em 2001 e previu aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios a elaboração dos seus planos decenais em consonância com este 
Plano.  

Em 2014, após mais de três anos de discussão, o Congresso Nacional 
aprovou a Lei nº 13.005 que estabeleceu o novo Plano Nacional de Educação. Esta lei 
ordinária terá vigência de dez anos a partir de 26/06/2014, data em que foi sancionada 
pela Presidência da República. O novo PNE também previu a elaboração e a revisão dos 
Planos Municipais e Estaduais de Educação pelos respectivos Sistemas.  

Construir Planos de Educação, buscando atingir as metas estabelecidas 
pelo PNE para a próxima década, pressupõe o fortalecimento da cooperação entre os entes 
federados que, em regime de colaboração, devem garantir o direito à Educação a todos os 
brasileiros. 

As responsabilidades estão definidas, mas as normas de cooperação ainda 
não estão suficientemente regulamentadas. Isso faz com que existam lacunas de 
articulação federativa que resultam em descontinuidade de políticas, desarticulação de 
programas, insuficiência de recursos, entre outros problemas que são históricos no Brasil. 

Ao Ministério da Educação cabe, nesse contexto, a função de coordenação 
federativa, tendo como principal desafio estimular as formas de colaboração entre os 
Sistemas para que sejam cada vez mais orgânicas. Nesse sentido, o artigo 7º da Lei do PNE 
abre a possibilidade de que seja criada uma instância constituída pelos executivos das três 
esferas federativas ou seus representantes, e que as regras do regime de colaboração 
serão decididas nessa instância tripartite. Além disso, o Plano é explícito sobre legitimar a 
criação de instâncias equivalentes em nível Estadual e Municipal.  

No Estado de São Paulo, a Lei nº 10.403 de 6 de julho de 1971, reorganizou 
o Conselho Estadual de Educação e estabelece que o Colegiado é o órgão normativo, 
deliberativo e consultivo do Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, vinculado, 
tecnicamente, ao Gabinete do Secretário da Educação e com funções na elaboração e na 
atualização do Plano Estadual de Educação.  

A Constituição do Estado de São Paulo, promulgada em 5 de outubro de 
1989, também trata do assunto, ao estabelecer no seu artigo 241 que: 

Artigo 241 - O Plano Estadual de Educação, estabelecido em lei, é de 
responsabilidade do Poder Público Estadual, tendo sua elaboração coordenada pelo 
Executivo, consultados os órgãos descentralizados do Sistema Estadual de Ensino, a 
comunidade educacional, e considerados os diagnósticos e necessidades apontados nos 
Planos Municipais de Educação. 

No início de 2013, a Secretaria da Educação, por meio da Resolução nº 9, de 
8 de fevereiro, restabeleceu as atividades do Fórum de Educação do Estado de São Paulo - 
criado, originalmente, em 1983 - com o objetivo de promover o diálogo entre diversos 
setores da Sociedade, visando a construção de Políticas Educacionais para o Estado. 
Atualmente, cerca de 70 entidades compõem o Fórum, entre elas Associações ligadas aos 
servidores da Educação, representantes de trabalhadores do Estado, Organizações de 
representação estudantil, Universidades e Fundações.  

Na primeira reunião para a instalação do Fórum, realizada em 21 de janeiro 
de 2013, o Secretário Estadual de Educação, Prof. Herman Voorwald, destacou a 
importância da presença de representantes de diversos segmentos da Sociedade e 
declarou: “O objetivo do Fórum é subsidiar a elaboração do Plano Estadual para a 
Educação, em um momento no qual a Educação é prioridade neste País. A presença dessas 
entidades é importante para que esse documento seja construído sob a ótica do que a 
Sociedade deseja e espera para a Educação paulista”. 

Em 30 de setembro de 2014, o Secretário de Educação editou a Resolução 
SE nº 51, que instituiu Instância Especial para elaboração e implementação do Plano 
Estadual de Educação: 
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Artigo 1º - Fica instituída, junto ao gabinete do Secretário da Educação, 
instância especial com a finalidade de responder pela elaboração do Plano Estadual 
de Educação de São Paulo (grifo nosso), em consonância com as diretrizes, metas e 
estratégias estabelecidas no Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei Federal 13.005, 
de 25-6-2014. 

Parágrafo único - A instância especial a que se refere o caput desde artigo 
responsabilizar-se-á pela implementação, monitoramento e avaliação das metas propostas, 
bem como das estratégias previstas para execução do plano, e será constituída por 
representantes da comunidade educacional e da Sociedade Civil, na seguinte conformidade: 

1. Secretário da Educação, a quem caberá a coordenação geral das ações 
previstas; 

2. Sub-Secretário da Subsecretaria de Articulação Regional – SAREG; 
3. Coordenador do Fórum Estadual de Educação - FEESP; 
4. Presidente do Conselho Estadual de Educação - CEE; 
5. Presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME. 
Artigo 2º - Caberá a cada um dos integrantes da instância especial a 

organização, em suas respectivas esferas de atuação, de amplo trabalho de divulgação, 
debate e consultas para alinhamento de metas e estratégias e para o recebimento de 
contribuições e propostas, visando a construção do Plano Estadual de Educação, nos termos 
da legislação pertinente. 

Artigo 3º - A redação final do Plano Estadual de Educação deverá ser 
apresentada ao Secretário da Educação no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de 
publicação desta Resolução, para posteriores trâmites legais. 

Parágrafo único – Caberá à instância especial, uma vez aprovado o plano de 
que trata esta Resolução, planejar e executar ações de implementação, monitoramento e 
avaliação permanente das ações planejadas. 

Ciente da sua responsabilidade de Órgão normativo, deliberativo e 
consultivo do Sistema de Ensino de São Paulo, o CEE propôs discutir questões conjunturais 
de relevância para uma melhor qualidade na Educação paulista. Dessas discussões, 
resultou a decisão de que cabe ao CEE a elaboração de Diretrizes para o PEE, a serem 
apresentadas à Instância Especial encarregada de elaborar o Plano, visando que estas 
subsidiem as metas e as estratégias a serem estabelecidas para os próximos 10 anos.  

Assim, na Sessão Plenária de 15 de abril de 2015, este Colegiado finalizou 
as referidas Diretrizes, a serem encaminhadas à Instância Especial, para elaboração e 
implementação do Plano Estadual de Educação, sendo estas Diretrizes a base para a 
presente Indicação. 

1.3 DIRETRIZES PARA O PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
1.3.1 DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ESTADO 

DE SÃO PAULO 
Educação de qualidade implica duas vertentes fundamentais que são: a 

Educação Para Todos, que contempla a diversidade, e a Educação Integral, que 
considera o estudante em sua integralidade. Além disso, implica Diretrizes específicas para 
os diferentes graus de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, 
Educação Profissional de Nível Técnico e Educação de Jovens e Adultos. 

1.3.1.1 EDUCAÇÃO PARA TODOS 
A Educação na rede regular de ensino, tanto pública quanto privada, não 

pode consistir apenas na permanência física dos alunos na escola, mas deve sempre 
buscar desenvolver todas as suas potencialidades, respeitando suas diferenças e 
atendendo suas necessidades, tendo a ousadia de rever concepções e paradigmas. 

Todo aluno pode apresentar, ao longo de sua aprendizagem, alguma 
necessidade educacional especial, temporária ou permanente. O professor, apoiado por 
toda a equipe escolar, deve organizar ações capazes de assegurar, a todos, oportunidades 
de desenvolvimento, de modo que os alunos sejam atendidos na especificidade das 
diferenças que os caracterizam. Nesse sentido, deve ser recusada a adoção de uma prática 
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apenas acolhedora ou de disfarçado abandono, ou ainda de precipitado encaminhamento à 
modalidade de Educação Especial. 

1.3.1.2 EDUCAÇÃO INTEGRAL  
Educação Integral é aquela que busca a promoção do desenvolvimento 

pleno do estudante e, para isso, deve considerá-lo em sua integralidade e no centro do 
processo educativo, não necessariamente em tempo integral.  

As iniciativas voltadas para a Educação Integral precisam considerar a 
coexistência, no mesmo território, de diferentes configurações de escolas, currículos e 
trajetórias de crianças e jovens. Nesse sentido, é fundamental construir estratégias para 
lidar com restrições políticas, orçamentárias e de infraestrutura, delineando soluções 
criativas e colaborativas para a construção de modelos flexíveis, que preveem a 
implementação de forma progressiva, até atingir escala em rede.  

Se o ser humano se constrói permanentemente como sujeito, a partir de 
suas interações com conhecimentos, valores, culturas, identidades, memórias, afetividades 
e imaginários, compreender os aspectos dessa construção plena da identidade é o ponto 
de partida para o desenvolvimento de uma visão de Educação e de Educando, bem como 
para o oferecimento de oportunidades concretas de Educação Integral dentro dos espaços 
escolares. Esses elementos também convergem para que os estudantes construam sua 
própria autonomia.   

Vale ressaltar que, ainda que a ampliação do tempo na escola seja um 
elemento fundamental para potencializar oportunidades de aprendizagem, por significar 
uma possibilidade de ampliação de tempos e espaços para a prática pedagógica, o que está 
em discussão é uma concepção de Educação Plena, balizadora de todos os modelos de 
escola, incluindo as de tempo parcial.  

Nesse sentido, a Educação para o século 21 requer uma visão de Educação 
Integral que pode ou não ter a ampliação do tempo das atividades escolares como um 
recurso, mas que não se restringe à questão do tempo integral. Trata-se da Educação que 
articula o Currículo em prol do desenvolvimento das diversas dimensões dos estudantes, 
promovendo uma formação sob o viés da integração curricular e contemplando a 
formação, tanto no âmbito cognitivo quanto no âmbito do desenvolvimento dos 
componentes socioemocionais envolvidos na aprendizagem. 

A concretização da Educação Integral exige dos Sistemas Educacionais e 
das Escolas um esforço qualitativo de:  

- ter foco e prioridade no atendimento de alunos que apresentam 
defasagem idade/ano escolar e que precisam de recuperação e de reforço para, ao longo 
da escolaridade obrigatória, aprender com qualidade e potencializar, assim, as lições 
aprendidas com as políticas de ciclagem e de progressão continuada dentro dos ciclos.  

- desenvolver práticas que favoreçam o percurso formativo e a superação 
de lacunas que fazem com que os alunos desistam de estudar ou concluam os estudos sem 
os conhecimentos necessários. 

1.3.2 DIRETRIZES PARA ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO 
ESTADO DE SÃO PAULO E DO REGIME DE COLABORAÇÃO ENTRE ESTADO E 
MUNICÍPIOS  

A oferta do Ensino de Educação Básica no Estado de São Paulo deve ser 
organizada a partir de dois conjuntos de Diretrizes: aquelas que envolvem outros entes 
federados que devem atuar em regime de colaboração (Estado/União e 
Estado/Municípios) e aquelas que tratam da organização das modalidades educacionais 
de competência exclusiva da esfera Estadual.  

A oferta da Educação Básica de São Paulo deve ser organizada em regime 
de colaboração. A colaboração entre o Estado e os Municípios deve considerar os termos 
empregados na Constituição, estabelecendo que: (a) o Estado deve cooperar técnica e 
financeiramente com os Municípios na manutenção da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental (Art. 30 inciso VI); (b) que as três esferas organizarão seus Sistemas de 
Ensino em regime de colaboração (caput do Art. 211).  
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O Governo Estadual deve se articular com seus Municípios, assegurando 
um efetivo regime de colaboração, para promover uma melhor qualidade e equidade da 
Educação Básica em todo o Estado. A concretização das metas do PNE e de seus 
desdobramentos requer um compromisso de Estado e de Municípios para garantir um 
nível adequado de qualidade educacional para todos e completar o acesso quando 
necessário. Essa concretização só será possível mediante uma gestão transparente dos 
recursos públicos e com a colaboração permanente entre o Governo Estadual e os 
Governos Municipais, além de parcerias com o Setor Privado e a Sociedade Civil. 

Nos termos da LDB, Lei nº 9.394/96, compete ao Governo Estadual 
assegurar o Ensino Fundamental e oferecer, com prioridade, o Ensino Médio. Aos 
Governos Municipais compete oferecer a Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas e, 
com prioridade, o Ensino Fundamental. Percebe-se, portanto, que a oferta do Ensino 
Fundamental é de responsabilidade do Estado e dos Municípios em regime de colaboração. 
Desse modo, o Estado deve fazer a gestão, junto aos 645 municípios, para que até o final da 
vigência deste PEE, a 1ª etapa do Ensino Fundamental seja transferida aos Governos 
Municipais.  

O regime de colaboração e a forma de pactuação da oferta da Educação 
Básica no Estado de São Paulo devem se concretizar no cotidiano de Políticas Públicas dos 
Municípios e do Estado, considerando as fragilidades e as potencialidades dos 645 
Municípios, no sentido de racionalizar a aplicação dos recursos, proporcionando um 
financiamento equitativo no Sistema.  

Questões como a merenda e o transporte escolar, em que recursos já são 
planejados e administrados de forma colaborativa, podem servir de exemplo para que 
outras questões importantes possam ser repensadas, como a elaboração de um calendário 
escolar compartilhado para o Sistema de Ensino na Educação Básica de São Paulo. Outra 
questão é a necessidade de uma maior articulação entre os Currículos Estadual e 
Municipais, de forma a estabelecer um conjunto de aspectos relacionados à qualidade da 
Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 

1.3.2.1 EDUCAÇÃO INFANTIL  
Na Educação Infantil, de responsabilidade dos Municípios, é essencial haver 

modelos integrados de atendimento em Creches e estimular formas alternativas de 
atendimento às famílias e às crianças, por meio de políticas integradas e flexíveis e 
conforme suas diferentes situações e necessidades. Em alguns casos, o acesso à Creche de 
qualidade é importante. Em outros, as visitas regulares às famílias podem ser mais 
indicadas. Nesse sentido, o Governo Estadual, os Governos Municipais e o Setor Privado 
devem buscar formas de atuação conjunta, tanto no equacionamento da oferta do Ensino 
como em relação aos profissionais, por meio de uma metodologia apropriada para 
classificar os 645 Municípios de acordo com sua realidade e contribuição no que totalize o 
conjunto destes. Assim, o Estado deve definir metas diferenciadas e intermediárias para 
grupos de Municípios, de forma que se atinja 50% de atendimento de crianças de zero a 
três anos no conjunto dos 645 Municípios de São Paulo. 

Além disso, o Estado deve estimular os Municípios a elaborarem 
estratégias para desenvolver formas diversificadas de cuidado e de atendimento 
educacional para as crianças de zero a três anos e que sejam objeto de avaliação de 
qualidade da oferta pelo Poder Público. Ainda em relação à oferta de Educação Infantil, 
que no âmbito dos Municípios tem se expandido significativamente nos últimos anos, o 
grande desafio é garantir a universalização da Pré-Escola para crianças de quatro e cinco 
anos, sem comprometer a qualidade e a equidade da oferta.  

Nesse sentido, um regime de colaboração entre o Estado e os seus 
Municípios, com ampliação de ações do Governo Estadual de apoio à Educação Infantil, em 
especial no Currículo e na formação de profissionais, pode contribuir, significativamente, 
para garantir o desenvolvimento social, emocional e comunicativo da criança. O Estado, 
em pactuação com os Municípios, deve:  
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- estabelecer mecanismos de regulação para assegurar a qualidade da 
Educação Infantil e um sistema de monitoramento dessa qualidade em Creches e Pré-
Escolas;  

- atrelar a construção de novas Creches a um estudo sobre a taxa de 
natalidade no Estado de São Paulo;  

- articular a demanda de necessários recursos vindos da Federação. 
1.3.2.2 ENSINO FUNDAMENTAL  
Um dos aspectos centrais para melhorar a qualidade e a equidade do 

Ensino Fundamental refere-se à transição dos anos iniciais para os anos finais e entre as 
Redes Municipais e Estadual. É fundamental um maior alinhamento entre as Redes 
Públicas paulistas em relação aos Currículos e à Formação de Professores, para evitar 
rupturas que podem afetar o processo de aprendizagem e dificultar a integração dos 
alunos na transição entre as Redes e os Ciclos.  

Nessa perspectiva e considerando a determinação do PNE em que, até 2016 
o Brasil deve ter uma Base Nacional Comum para os Currículos da Educação Básica, ao 
Estado cabe a produção de Currículos compatíveis para os Sistemas Educacionais - 
Estadual e Municipais - de São Paulo, principalmente na articulação da passagem do 5º ao 
6º ano, assegurando, aos alunos, um percurso escolar harmonioso.  

Outro aspecto importante nesta modalidade de Ensino é definir o processo 
de implantação gradual da Educação de Tempo Integral, acoplado a uma política de 
vedação do Ensino noturno para os jovens que "não trabalham". Basicamente dois 
aspectos se colocam quando esse nível de Ensino é discutido: o quantitativo e o 
qualitativo. Com relação ao primeiro, pouco há a acrescentar, pois o atendimento pode ser 
considerado universalizado no Estado de São Paulo, na população de seis a 14 anos. No 
entanto, Estado e Municípios devem aprimorar os processos de chamada conjunta como 
garantia para permanência da universalização.   

Com relação à qualidade - maior desafio a ser enfrentado - o Estado deve 
estabelecer Metas escalonadas de melhoria para os próximos 10 anos, tendo como 
referência o IDEB e o IDESP. Para isso, três pontos merecem atenção: é importante o 
estabelecimento de uma Base Curricular Comum; o avanço da Educação de Tempo Integral 
e o atendimento das Metas estabelecidas no PNE.   

1.3.2.3 ENSINO MÉDIO  
Deve atender às múltiplas exigências da sociedade contemporânea nos 

vários campos do saber e do trabalho. Para isso se tornam necessários: 
- a implantação de modelos flexíveis e diversificados de percursos 

escolares, em que sejam oferecidas e permitidas ênfases em áreas mais técnicas e/ou 
científicas, ou nas Ciências Sociais e Humanidades ou, ainda, no aprendizado prático para 
as profissões em parceria com o Setor Produtivo. 

- a eliminação progressiva do ensino noturno para menores de 16 anos, 
uma vez que se trata de um grupo etário que, por lei, não pode trabalhar, salvo na 
condição de Aprendiz, garantindo qualidade aos que trabalham e de fato necessitam do 
estudo. 

- estimular a flexibilização dos tempos e espaços escolares, de modo a 
permitir a construção de Currículos e itinerários formativos que melhor respondam à 
heterogeneidade e à pluralidade das condições, dos interesses e das aspirações dos 
estudantes.  

- assegurar o desenvolvimento pleno do educando e a sua formação comum 
como um Direito, nos termos do Artigo 205 da Constituição Federal e do Artigo 2º da LDB.  

- promover o desenvolvimento integrado, multi e interdisciplinar dos 
Componentes Curriculares, nas dimensões estruturantes propostas: trabalho, ciência, 
tecnologia, cultura e pesquisa, como o Eixo articulador das áreas de conhecimento 
indicadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e assumidas pelo 
ENEM. 
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1.3.2.4 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO  
Para os cursos de Formação Profissional em Nível Técnico é preciso 

conceber um modelo estratégico que considere a demanda específica de cada 
microrregião do Estado. Estes cursos poderão ser oferecidos de forma integrada e 
concomitantes ou sequenciais ao Ensino Médio. Para tanto, alguns direcionamentos se 
fazem necessários, como:  

- alinhar a oferta destes Cursos às características da Economia de cada local 
e aos novos investimentos programados por Empresas, Governo Estadual e Governos 
Municipais.  

- identificar as demandas com maior taxa de empregabilidade e que, 
simultaneamente, estimulem o desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais.  

- estabelecer critérios para oferta de vagas em todo o território do Estado e 
garantir um efetivo processo de planejamento e tomadas de decisão acerca da oferta, do 
monitoramento e da avaliação dos Cursos. 

- aproveitar as condições de oferta das Redes Estadual e Privada de Ensino 
Médio, considerando que a Rede Pública deve ser apoiada em suas necessidades de 
infraestrutura laboratorial e tecnológica, para que a ampliação de vagas da rede Paula 
Souza, na Rede Estadual, permita a articulação da oferta de Educação Profissional com as 
propostas Curriculares do Ensino Médio. Esta oferta deve ser integrada e potencializada, 
para que se evitem superposições e redundâncias, construindo um verdadeiro subsistema 
de Educação Profissional. 

1.3.2.5 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
Enquanto modalidade da Educação Básica, a identidade própria da 

Educação de Jovens e Adultos, deve considerar as situações, os perfis e a faixa etária dos 
estudantes e se pautar pelos princípios de equidade, diferença e proporcionalidade na 
apropriação e na contextualização das Diretrizes Curriculares Nacionais, bem como o 
estabelecido nas Metas do PNE. 

A proposição de um Modelo Pedagógico próprio deve assegurar: 
- Equidade: distribuição específica dos Componentes Curriculares, a fim de 

ensejar um patamar igualitário de formação e restabelecer a igualdade de direitos e 
oportunidades em face do Direito à Educação; 

- Diferença: identificação e reconhecimento da alteridade própria e 
inseparável dos Jovens e dos Adultos em seu processo formativo, da valorização do mérito 
de cada um e do desenvolvimento de seus conhecimentos e valores. 

Para melhorar a atração e a permanência de Jovens e Adultos nessa 
modalidade de Educação e para prover a qualificação profissional, é preciso propor 
medidas que estimulem a concepção de Projetos Pedagógicos diferenciados e específicos 
para cursos da EJA. Esses projetos devem ser integrados à Educação Profissional, 
aproveitando as condições de oferta das Redes Estadual e Privada de Ensino Médio e em 
Nível Técnico. Faz-se necessário, ainda, considerar as necessidades específicas para o 
desenvolvimento de cada região do Estado de São Paulo. 

1.3.2.6 EDUCAÇÃO INCLUSIVA: NECESSIDADES EDUCACIONAIS 
ESPECIAIS 

Considerando os Pareceres do Conselho Nacional de Educação de julho de 
2006 e do Conselho Estadual de São Paulo de junho de 2007, assim como o avanço de 
pesquisas científicas que ampliaram a compreensão sobre o atendimento aos alunos com 
necessidades especiais, o CEE assim se posiciona: 

1) Com a adoção do conceito de Necessidades Educacionais Especiais, 
afirmou-se uma nova abordagem que tem como horizonte a Inclusão, dentro da qual a 
ação da Educação Especial amplia-se, passando a abranger não apenas as dificuldades de 
aprendizagem relacionadas às condições, às disfunções, às limitações e às deficiências, 
mas também àquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica, como dificuldades 
Cognitivas, Psicomotoras e de Comportamento. 
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2) Como determinam a Constituição e a LDB, o atendimento às 
Necessidades Educacionais Especiais deve ser feito preferencialmente (mas não 
exclusivamente) em classes comuns da escola regular,  nas quais esteja representada a 
diversidade da vida humana com diferentes tipos de inteligências e riqueza das variadas 
habilidades. Porém, deve haver uma distribuição ponderada dos alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais pelas várias classes no ano escolar em que forem classificados, na 
tentativa de buscar uma possível adequação entre a idade e a série/ano, para que todos se 
beneficiem das diferenças e ampliem, positivamente, as suas experiências dentro do 
princípio de Educar para a Diversidade. 

3) Outro aspecto muito importante é a preocupação com os alunos 
portadores de altas habilidades/superdotação e grande facilidade de aprendizagem. Essas 
condições os levam a dominar rapidamente os conceitos, os procedimentos e as atitudes e, 
por terem condições de aprofundar e enriquecer esses conteúdos, devem receber desafios 
suplementares em classe comum, em sala de recursos ou em outros espaços definidos pelo 
Sistema de Ensino, inclusive para concluir, em menor tempo, a série ou etapa escolar. 

4) O processo escolar deve ter início na Educação Infantil, que se realiza na 
faixa etária de zero a cinco anos, em Creches e em turmas de Pré-Escola, permitindo a 
identificação precoce das Necessidades Educacionais Especiais e a estimulação do 
desenvolvimento integral do aluno. E com isso, uma intervenção para atenuar 
possibilidades de atraso de desenvolvimento, decorrentes ou não de fatores genéticos, 
orgânicos e/ou ambientais.  

5) Para a identificação das Necessidades Educacionais Especiais e a tomada 
de decisões quanto ao atendimento necessário, a Escola deve realizar, com 
assessoramento técnico, a avaliação do aluno no processo de ensino e aprendizagem, 
contando com a experiência de corpo docente, diretores, coordenadores, orientadores e 
supervisores, assim como, com a colaboração da família e a cooperação dos serviços de 
Saúde, Assistência Social, Trabalho e do setor responsável pela Educação Especial do 
respectivo Sistema. 

6) O atendimento às dificuldades dos alunos é um processo que, para sua 
efetiva consolidação, deve contar com serviços de Apoio Pedagógico especializado, tanto 
na sala de aula regular como também, em sala de recursos, instaladas em escolas, ou 
mediante o apoio de instituições especializadas. Este último corresponde aos serviços 
auxiliares no processo de escolarização em que o profissional, especializado no tipo/área 
da necessidade constatada, realiza complementação ou suplementação curricular, 
utilizando procedimentos, equipamentos e materiais próprios, em período diverso ao da 
classe comum do aluno. Também está prevista, para alunos que não puderem contar com 
essas alternativas, a possibilidade de um atendimento itinerante ou em escolas especiais. 

1.4 DIRETRIZES PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
O CEE já expressou sua compreensão sobre a problemática da Formação 

Docente na Deliberação CEE nº 111/2012, brevemente sintetizada a seguir. A graduação e 
a certificação de professores de todas as etapas da Educação Básica envolvem formação 
didático-pedagógica, que promove competências práticas e fundamentação teórica para 
seu exercício profissional, assim como formação científico-cultural, tanto a de caráter geral 
quanto a atinente às áreas de atuação. 

O desenvolvimento das competências profissionais práticas dos 
professores se consolida principalmente por meio de práticas de Estágios 
Supervisionados, conduzidos em escolas e fundados: no domínio de Metodologias 
adequadas às etapas e às especialidades de sua atuação; no uso das Tecnologias de 
Comunicação e Informação; no conhecimento das características das crianças ou jovens a 
seus cuidados; nas recomendações para convívio e direção escolar; e na evolução da 
Educação Básica e das Diretrizes oficiais atuais.  

A formação científico-cultural, em seus aspectos gerais, amplia e atualiza 
saberes básicos, enquanto que, em seus aspectos específicos, garante domínio 
aprofundado de habilidades e conhecimentos próprios às especialidades docentes, em 



231 
 

termos de linguagens, conceitos, questionamentos e aplicações. Os temas e seu 
aprofundamento podem ser próprios do contexto acadêmico, mas o cuidado com a 
condução da aprendizagem deve ser exemplar para quem atuará na Educação Básica. O 
desenvolvimento de hábitos de investigação coletiva e atualização permanente 
correspondem à vivência de uma Cultura Acadêmica compatível com a esperada Cultura 
Escolar. 

Duas limitações na Formação de Professores no Estado de São Paulo 
precisam ser enfrentadas. A primeira delas é a falta de vínculo orgânico ou de 
regulamentação na relação entre Centros Formadores e Escolas-campo, de forma a 
garantir um adequado acolhimento dos estagiários e a efetiva supervisão do estágio. A 
segunda limitação está atrelada ao fato dos Professores da Educação Básica, em sua 
maioria, serem formados por Instituições de Ensino Superior, privadas, para as quais as 
deliberações do CEE não se aplicam. Nesse sentido, seriam bem vindas iniciativas para 
superar ambas as limitações por meio do aprimoramento dos Estágios e da aproximação 
do CEE com todos os Centros Formadores de Professores da Educação Básica de São 
Paulo. 

1.5 DIRETRIZES PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PÚBLICO NO 
ESTADO DE SÃO PAULO  

A Emenda Constitucional nº 59 estendeu a obrigatoriedade ao Poder 
Público de garantir o ensino dos quatro aos 17 anos de idade. Nesse sentido, se torna 
necessário aumentar, gradativamente, os recursos para Educação e melhorar a aplicação 
dos mesmos. Desde a Lei que estabeleceu o FUNDEB, toda a Educação Básica, incluindo as 
Creches, deve contar com recursos para a sua oferta adequada e com qualidade. Desse 
modo, é necessário redefinir os recursos que serão destinados à Educação Escolar Pública 
- Básica e Superior.  

1.5.1 FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA  
No âmbito do Financiamento, novas ações são necessárias, tais como:  
- racionalizar e melhorar a qualidade do emprego dos recursos investidos 

em Educação. 
- fazer gestões, junto à União, para redefinir o Modelo de Financiamento.  
- fazer esforços para superar a Desigualdade Regional, por meio de uma 

nova regulamentação e efetivação do regime de colaboração com os Municípios.  
- aprimorar os Mecanismos de Controle e Transparência, de forma a 

melhorar a gestão, a qualidade e a racionalidade dos gastos e dos investimentos em 
Educação. 

1.5.2 FINANCIAMENTO DO ENSINO SUPERIOR   
Além do financiamento básico, já definido em Lei para as Universidades 

Estaduais, outros apoios financeiros, tanto para estas Universidades como para as 
Instituições Municipais de Ensino Superior, devem ser planejados pelo Estado, a partir de 
Programas: de expansão das vagas, de melhoria da infraestrutura de laboratórios e 
oficinas; de qualificação docente; e de concessão de bolsa para os estudantes, de forma a 
promover uma maior integração qualitativa do Sistema Estadual de Ensino Superior. 
(Artigo 17, Inciso II da LDB) 

O financiamento das IES Públicas de São Paulo - Estaduais e Municipais - 
devem priorizar a Formação de Professores da Educação Básica de São Paulo. 

1.6 DIRETRIZES PARA AVALIAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO NO ESTADO 
DE SÃO PAULO 

1.6.1 AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
As Avaliações da Educação Básica no Estado de São Paulo - IDESP e SARESP 

- devem ser aprimoradas para acompanhar as mudanças curriculares e, sobretudo, para se 
tornarem recursos pedagógicos efetivos, transformando os resultados das Avaliações em 
Instrumentos de Gestão Pedagógica do Currículo.  

A devolutiva das informações geradas pelas Avaliações deve ser 
desenvolvida de forma mais detalhada e adequada para os profissionais de ensino, o que 
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virá a contribuir para que compreendam melhor o seu sentido. É preciso privilegiar 
análises e interpretações que façam sentido pedagógico para professores, alunos, pais e 
sociedade. Deve-se assegurar o direito de as famílias acompanharem a evolução 
educacional de seus filhos.  

1.6.2 AVALIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 
As Instituições de Ensino Superior (IES), em especial as Universidades, 

como Instituições que têm um importante papel social, devem ser estimuladas a avaliá-lo. 
Assim, a Avaliação Institucional ganha importância como instrumento não só de 
autoconhecimento e autorredirecionamento, mas como de prestação de contas à 
Sociedade. Devem, estas IES, pela Avaliação, buscar a melhoria na qualidade de suas 
realizações.  

A Autoavaliação Institucional deve compor-se com a Avaliação do Poder 
Público. Cabe ao Poder Público proceder à avaliação das condições de funcionamento das 
IES - a ele subordinadas - e estabelecer as correções necessárias para se adequar às 
exigências do mundo contemporâneo e atingir níveis de qualidade, melhor definidos, na 
formação de novas gerações. 

A existência no Sistema Estadual de categorias diversas de IES implica na 
consideração de que elas possuem papéis sociais diversificados, além de complexidade 
administrativa, contexto institucional e condições específicas de funcionamento. É 
necessário buscar aprimoramento para um processo avaliativo que estimule o melhor 
desenvolvimento das IES Estaduais e Municipais. 

1.7 DIRETRIZES PARA VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 
Valorizar os Professores da Educação Básica e Superior significa garantir 

plano de carreira com ingresso, exclusivamente, por concurso público de provas e títulos 
para atuação nas redes públicas, e remuneração compatível com a importância do seu 
papel social. Oferecer uma Formação Inicial que promova a Aprendizagem da Docência e, 
consequentemente, o Desenvolvimento Profissional, também é uma forma de Valorização 
do Magistério. 

1.8 GESTÃO DEMOCRÁTICA NO SISTEMA DE ENSINO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

A Gestão Democrática no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo deve 
contemplar a governança do Sistema e a governança das Escolas. A Gestão do Sistema deve 
ir além das Unidades Escolares, prevendo novas relações entre Estado, Sistemas e Agentes. 
A Gestão Democrática das Escolas Públicas pressupõe a conquista da autonomia escolar, 
realidade da qual os estabelecimentos oficiais de Educação Básica ainda estão muito 
distantes.  

Por Gestão Democrática das Escolas Públicas de Educação Básica deve-se 
entender a participação dos profissionais da Educação na elaboração do Projeto 
Pedagógico da Escola e a participação das comunidades - escolar e local - em Conselhos 
escolares ou equivalentes. Para tornar estes Conselhos mais efetivos, é recomendável 
aumentar a participação da comunidade local, ou seja, dos pais de alunos.  

Uma Gestão Escolar eficaz depende da autonomia da Unidade Escolar para 
garantir e otimizar os recursos humanos e materiais que efetivem a proposta curricular, 
desde manter instalações físicas adequadas até garantir presença e qualidade dos 
professores em cada sala de aula. Tal autonomia, hoje, não está garantida e deve ser 
aperfeiçoada. A participação contínua da comunidade local, em Conselhos e outras 
Instâncias, constitui importante fator para otimizar a democracia da gestão. 

O provimento do cargo de Gestor das Escolas Públicas da Rede Estadual 
deve dar-se por critério meritório, conforme previsto na Constituição - concurso público 
de provas e títulos - para professores de carreira. 
 
2. CONCLUSÃO 

Encaminhe-se cópia desta Indicação ao Senhor Secretário de Estado da 
Educação. 
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São Paulo, 17 de abril de 2015. 
 
a) Cons. Antonio Carlos das Neves 
a) Consª Bernardete Angelina Gatti 
a) Cons. Francisco Antonio Poli 
a) Cons. Francisco José Carbonari 
a) Consª Ghisleine Trigo Silveira 
a) Consª Guiomar Namo de Mello 
a) Cons. Hubert Alquéres 
a) Cons. Jair Ribeiro da Silva Neto  
a) Cons. João Cardoso Palma Filho 
a) Consª Laura Laganá 
a) Cons. Luís Carlos de Menezes 
a) Cons. Márcio Cardim 
a) Consª Maria Elisa Ehrhardt Carbonari 
a) Consª Maria Cristina Barbosa Storópoli 
a) Cons. Maria Helena Guimarães de Castro 
a) Cons. Maria Lúcia Franco Montoro Jens 
a) Cons. Mário Vedovello Filho 
a) Consª Nina Beatriz Stocco Ranieri 
a) Consª Priscilla Maria Bonini Ribeiro 
a) Consª Rose Neubauer 
a) Consª Suzana Guimarães Tripoli 
a) Consª Sylvia Gouvêa 
a) Cons. José Rui Camargo 
a) Consª Neide cruz 
a) Cons. Severiano Garcia Neto 
a) Cons. Ulysses Telles Guariba Netto 
Relatores 

 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a 
presente Indicação. 

Sala “Carlos Pasquale”, em 22 de abril de 2015 
 
Cons. Francisco José Carbonari 
Presidente  
________ 
NOTAS: 
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE 
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15; 
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23; 
Lei nº 13.005/14 à pág. 40 do vol. 41. 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Constituição Estadual à pág. 29 do vol. XXVIII; 
Lei nº 10.403/71 à pág. 450 do vol. 2; 
Resolução SE nº 51/14 à pág.107 do vol. LXXVIII; 
Deliberação CEE nº 111/12 à pág. 235 do vol. LXXIII. 

_______________________________ 
 
 

INDICAÇÃO CEE Nº 135/2015 – CP – Aprovado em 06.5.2015 
ASSUNTO: Idade de Ingresso no Ensino Fundamental de 9 anos 
INTERESSADO: Conselho Estadual de Educação de São Paulo 
RELATOR: Conselheiro Francisco José Carbonari 
PROCESSO CEE 571/2007 – Reautuado em 29-04-2015 
CONSELHO PLENO 
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1. RELATÓRIO 
INTRODUÇÃO 

A Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, alterou as disposições contidas 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) para determinar que “o ensino 
fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, 
iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade...”. 

Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 53, que entrou em vigor em 19 de 
dezembro de 2006, resolveu, definitivamente, a forma pela qual são distribuídos os alunos, 
conforme sua faixa etária, pelos níveis da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental. 

A promulgação da Emenda Constitucional, acima referida, encerra, 
cabalmente, as dúvidas quanto ao tempo de duração da Pré-Escola, no Sistema 
Educacional Brasileiro. Independente de preferências, o fato é que a Constituição define 
que a Pré-Escola deve atender as crianças de 4 e 5 anos de idade. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei federal nº 9.394/96, com as 
alterações introduzidas pelas Leis federais nºs 11.114/05 e 11.274/06 (que impôs a 
duração de nove anos para o ensino fundamental), em seu Artigo 32, sempre se refere ao 
ingresso no ensino fundamental aos seis anos de idade, sem maior detalhamento. Assim, 
tomada a letra da Constituição e da LDB, apenas as crianças que já tivessem completado os 
6 anos é que poderiam ingressar no Ensino Fundamental, é dizer, aquelas que tivessem 
completada a idade até o início do ano letivo, nos meses de janeiro e, quiçá, início de 
fevereiro. Obviamente que essa interpretação carece de sentido, tanto que o Conselho 
Nacional de Educação e o Conselho Estadual de Educação de São Paulo editaram atos 
regulamentares admitindo elastério maior, conforme se verá abaixo. 
 
1.1.2 HISTÓRICO  

A regulamentação pelos dois Sistemas é possível porque a Constituição 
Federal, ao tratar da organização político-administrativa da República Federativa do 
Brasil, estabeleceu competências privativas, comuns e concorrentes para os entes 
federados, ou seja, para a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Entende-se por 
competência concorrente aquela que é exercida simultaneamente sobre a mesma matéria 
por mais de uma autoridade ou órgão. Nesses casos, a competência da União fica restrita 
às normas gerais. 

Assim, foi estabelecido no artigo 24 da Constituição Federal as matérias em 
que a União, os Estados e o Distrito Federal podem legislar concorrentemente, dentre as 
quais se destaca educação, cultura, ensino e desporto, conforme disposto no inciso IX do 
artigo acima indicado. 

Nesse sentido a recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
conforme o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4060/SC, relatada pelo 
Min. Luiz Fux, julgada em 25.2.2015 e publicada no Informativo de Jurisprudência nº 775, 
de 9 de março de 2015, sob o título “Competência concorrente para legislar sobre 
educação”. Bem verdade que não se trata de idêntico tema ao aqui versado, mas a 
orientação da Corte Constitucional é por tudo aplicada. Colhe-se do noticiado: 

“Lei editada por Estado-membro, que disponha sobre número máximo de 
alunos em sala de aula na educação infantil, fundamental e média, não usurpa a 
competência da União para legislar sobre normas gerais de educação (CF, art. 24, IX, e § 
3º). (...) A Corte destacou a necessidade de rever sua postura “prima facie” em casos de 
litígios constitucionais em matéria de competência legislativa, de forma a prestigiar as 
iniciativas regionais e locais, a menos que ofendam norma expressa e inequívoca da 
Constituição. Pontuou que essa diretriz se ajustaria à noção de federalismo como sistema 
que visaria a promover o pluralismo nas formas de organização política. Asseverou que, 
em matéria de educação, a competência da União e dos Estados-membros seria 
concorrente. Aduziu que, com relação às normas gerais, os Estados-membros e o Distrito 
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Federal possuiriam competência suplementar (CF, art. 24, § 2º) e a eles caberia suprir 
lacunas. Frisou a necessidade de não se ampliar a compreensão das denominadas normas 
gerais, sob pena de se afastar a autoridade normativa dos entes regionais e locais para 
tratar do tema. Enfatizou que o limite máximo de alunos em sala de aula seria questão 
específica relativa à educação e ao ensino e, sem dúvida, matéria de interesse de todos os 
entes da federação, por envolver circunstâncias peculiares de cada região. Ademais, a 
sistemática normativa estadual também seria compatível com a disciplina federal sobre o 
assunto, hoje fixada pela Lei nº 9.394/1996, que estabelece “as diretrizes e bases da 
educação nacional”. Em seu art. 25, a lei federal deixaria nítido espaço para atuação 
estadual e distrital na determinação da proporção professor e aluno dos sistemas de 
ensino. Possibilitaria, assim, que o sistema estadual detalhasse de que maneira a 
proporção entre alunos e professores se verificaria no âmbito local...”. 

 
Note-se que exatamente essa é a orientação que este Conselho vinha 

adotando, inclusive em outros casos análogos, como o relativo à competência para regular 
os cursos e programas de pós-graduação oferecidos por instituições de seu Sistema.  

 
1.2 APRECIAÇÃO 

 
De fato, em cumprimento à norma constitucional, a Lei nº 9.394/96 (LDB) 

ao estabelecer a divisão de competências no tocante à Educação, atribuiu aos Estados, a 
produção de normas complementares para o seu sistema de ensino (Artigo 10, inciso V). 

O Conselho Estadual de Educação, órgão normativo, deliberativo e 
consultivo do Sistema de Ensino do Estado de São Paulo em atendimento à nova 
regulamentação aprovou a Deliberação CEE nº 73/2008 que disciplina a implantação do 
Ensino Fundamental de 9 Anos, no âmbito do Sistema Estadual de Ensino. 

O Art. 2º, da norma acima citada, teve o intuito específico de definir a data 
limite para ingresso das crianças de 6 anos no Ensino Fundamental. O texto deixa claro 
que, têm direito à matrícula no Ensino Fundamental todas as crianças que completam 6 
anos até o dia 30 de junho do ano de seu ingresso nesse nível de ensino. 

A Indicação CEE nº 73/2008 ao analisar o projeto de Deliberação esclarece 
que “o artigo 8º determina que as instituições privadas devem se sujeitar, no que couber, 
às disposições introduzidas por estas normas. É preciso deixar bem claro que, a partir de 
agora, só será considerada regular a matrícula dos alunos que completam 6 anos até o dia 
30 de junho, do ano de seu ingresso no Ensino Fundamental”. 

No âmbito federal foi aprovada a Resolução CNE/CEB nº 1, de 14 de janeiro 
de 2010, que define as Diretrizes Operacionais para a implantação do Ensino Fundamental 
de 9 (nove) anos. A Resolução nº 6, de 20 de outubro de 2010 também contempla 
Diretrizes Operacionais para a matrícula no Ensino Fundamental e na Educação Infantil. 

As normas do Conselho Nacional de Educação estabeleceram para as 
instituições de seu sistema a idade de 6 anos completos até 31 de março do ano em que 
ocorrer a matrícula para o ingresso das crianças no primeiro ano do ensino fundamental.  

O artigo 2º da Deliberação CEE nº 73/2008 nada mais fez do que cumprir 
todo o regramento superior, fixando em 30 de junho a data máxima para a completude dos 
6 anos de idade, ou seja, o Conselho Estadual admitiu a matrícula de crianças de até 5 anos 
e meio no Ensino Fundamental. 

Não se pode deixar de considerar a questão sob o ponto de vista prático, 
pois eventual alteração da data de corte tenderia a causar grande e negativa repercussão 
sobre as crianças e, de resto, ao Sistema Estadual de Ensino, que há anos adotou a data 
mediana de 30 de junho, como data limite. Restringir o ingresso de crianças que tenham 
completados os 6 anos até 31 de março significaria impedir um contingente considerável 
criando ociosidade de vagas em um determinado ano, para fatalmente criar excesso de 
alunos no ano seguinte, em visível prejuízo pedagógico e administrativo, por tudo 
recomendando a manutenção da data hoje em vigor em São Paulo. A norma editada pelo 
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Conselho Estadual de Educação é – sem dúvida – mais razoável que a norma do Conselho 
Nacional, uma vez que divide as crianças ingressantes no Ensino Fundamental em dois 
períodos iguais, ao menos em tese proporcionando melhor distribuição e acomodação nas 
salas de aula. 

Embora adotadas há muitos anos, em razão das alterações introduzidas 
pela Lei e Emenda Constitucional, ações judiciais questionando a legalidade de tais atos 
propagaram-se por todo o País, sendo a maioria delas em defesa de direito individual de 
um ou outro aluno. Também foram ajuizadas ações coletivas pelo Ministério Público em 
comarcas de São Paulo e de outros Estados. Com isto surgiram os conflitos de 
interpretação quanto às sentenças e acórdãos proferidos.  

A mais recente das decisões em decorrência de recursos tirados em uma 
destas ações e largamente noticiadas não só no meio jurídico como na imprensa nacional, 
provêm do Superior Tribunal de Justiça que julgou o Recurso Especial nº 1.412.704, 
interposto pelo Ministério Público Federal na Ação Civil Pública proposta no Estado de 
Pernambuco e que havia sido julgada procedente para determinar à União: 

“proceder à reavaliação dos critérios de classificação dos alunos do ensino 
fundamental, garantindo, também, o acesso de crianças com seis anos incompletos, que 
comprovem sua capacidade intelectual por meio de avaliação psicopedagógica, revogando, 
com isso as disposições contidas nas Resoluções nº 01, de 14/01/2010 e nº 6, de 
14/01/2010, e demais atos posteriores que reproduziram a mesma ilegalidade, editadas 
pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação”. 

Após análise dos argumentos trazidos nos autos, os Ministros da Primeira 
Turma daquela Colenda Corte proferiram decisão unânime consistente no V. Acórdão de 
nº 2013/0352957-0 contendo as seguintes conclusões: 

1. As Resoluções nº 01/2010 e nº 06/2010, ambas emanadas da Câmara de 
Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE/CEB), ao estabelecerem corte 
etário para ingresso de crianças na primeira série do ensino fundamental (6 anos 
completos até 31 de março do correspondente ano letivo), não incorreram em contexto de 
ilegalidade, encontrando, ao invés, respaldo na conjugada exegese dos arts. 29 e 32 da Lei 
nº 9.394/96 (LDB); 

 
2. Não é dado ao Judiciário, como pretendido na ação civil pública movida 

pelo Parquet, substituir-se às autoridades públicas de educação para fixar ou suprimir 
requisitos para o ingresso de crianças no ensino fundamental, quando os atos normativos 
de regência não revelem traços de ilegalidade, abusividade ou ilegitimidade.  

 
Em função da decisão judicial, o Ministério da Educação publicou nota 

restabelecendo a vigência das Resoluções atacadas nos seguintes termos: 
 
“Em observância ao acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, por 

unanimidade, deu provimento ao recurso especial da União, em ordem a julgar 
improcedente a ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, nos termos do 
Sr. Ministro Relator Sérgio Kukina, estão reestabelecidos os efeitos das Resoluções 
CNE/CES nº 1 e nº 6, de 2010 no Estado de Pernambuco, uma vez que “não se descortina 
traços de ilegalidade, abusividade ou ilegitimidade no conteúdo das indigitadas 
resoluções, as quais, de resto, nenhum abalo ocasionam ao direito de acesso à educação 
fundamental pelas crianças em idade própria”. (REsp 1.412.704/PE)”. 

 
Os Nobres Julgadores não vislumbraram nas normas do Conselho Nacional 

de Educação qualquer ilegalidade, abusividade ou ilegitimidade que justificasse a sua 
revogação no campo administrativo, pois ao analisarmos sua origem, referidas normas 
emanam de um Órgão legalmente investido de competência para normatização quanto a 
fixação dos critérios para o ingresso dos alunos no ensino fundamental. 
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Ao Poder Judiciário não cabe julgar os motivos, as circunstâncias e as 
necessidades que levaram a Administração Pública a editar normas regulamentadoras 
para os sistemas de ensino. Tais atos possuem, por essência, presunção de legalidade e são 
praticados por necessidade, conveniência e oportunidade dos interesses da Administração 
em prol da coletividade. 

O mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça deve ser 
emprestado para a análise das normas editadas pelos Estados, pois referidos entes 
federados estão apenas exercendo a competência concorrente que lhes foi atribuída pela 
Constituição Federal. 

Neste sentido, as normas editadas pelo Conselho Estadual de Educação de 
São Paulo, são plenamente válidas, pois sua competência está estabelecida na LDB, na 
Constituição do Estado de São Paulo e na Lei nº 10.403/1971 que reorganizou suas 
atribuições. 

Ressalta-se ainda que os Sistemas de Ensino possuem características 
próprias e a partir desta análise é que são propostas as normatizações necessárias. As 
ditas diretrizes operacionais do Conselho Nacional de Educação servem de orientação 
para os demais Sistemas de Ensino, sem que ocorra submissão integral destes sistemas ao 
seu conteúdo, pois a Constituição Federal e o artigo 10 da LDB determinam que aos 
Sistemas de Ensino competem baixar normas complementares para seus sistemas de 
ensino.  

Sobre o tema “Sistemas de Ensino” este Conselho produziu importante 
estudo consubstanciado no Parecer nº 61/04, relatado pelo Conselheiro Eduardo Martines 
Júnior, tema reavivado nas páginas 163-176 da obra de sua autoria: Educação, cidadania e 
Ministério Público: o artigo 205 da Constituição e sua abrangência, São Paulo: Verbatim, 
2013. Aliás, também o específico tema do ensino fundamental de 9 anos e a idade de 
ingresso no Ensino Fundamental estão tratados no livro (páginas 64-68). 

 
2. CONCLUSÃO 

 
Assim, possível concluir, inclusive com alicerce no decidido no REsp 

1.412.704/PE: 
2.1 O CEE ao estabelecer o corte etário para o sistema de Ensino de São 

Paulo, não cometeu nenhuma ilegalidade, pois agiu em consonância com a Constituição 
Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e normas estaduais; 

2.2 Os Sistemas Nacional e Estaduais convivem em harmonia e cooperação 
recíprocas, cabendo ao primeiro a edição de normas gerais ou diretrizes, enquanto aos 
segundos cabe a edição de normas complementares para os seus próprios sistemas; 

2.3 A Resolução CNE/CEB nº 1, de 14 de janeiro de 2010, que define as 
Diretrizes Operacionais para a implantação do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, bem 
assim a Resolução nº 6, de 20 de outubro de 2010, que também contempla Diretrizes 
Operacionais para a matrícula no Ensino Fundamental e na Educação Infantil, só podem 
ter aplicação nos Sistemas Estaduais apenas em relação às normas gerais, conceito no qual 
não está a fixação de data de limite de ingresso de crianças no Ensino Fundamental; 

2.4 O Conselho Estadual de Educação em atendimento à Lei nº 11.274, de 6 
de fevereiro de 2006 e a Emenda Constitucional nº 53, disciplinou a implantação do 
Ensino Fundamental de 9 Anos, no âmbito do Sistema Estadual de Ensino de São Paulo 
através da Deliberação CEE nº 73/2008, estando esta, devidamente consolidada no 
Estado. A Indicação CEE nº 73/2008, que fundamenta a referida Deliberação deixa claro 
que “a partir de agora, só será considerada regular a matrícula dos alunos que completam 
6 anos até o dia 30 de junho, do ano de seu ingresso no Ensino Fundamental”. 

2.5 Não há qualquer motivo aparente para nova interpretação ou 
modificação da prática consolidada no Sistema Estadual paulista, quer em relação à rede 
pública ou à rede privada. 

São Paulo, 29 de abril de 2015. 
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a) Conselheiro Francisco José Carbonari 
Relator 

 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 

 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a 

presente Indicação. 
Sala “Carlos Pasquale”, em 06 de maio de 2015. 
 
Consª Maria Lucia Franco Montoro Jens 

no exercício da Presidência,  conforme Art. 11 do Regimento das Sessões 
_______ 
NOTAS: 
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Constituição Federação à pág. 25 do vol. 15; 
Emenda Constitucional nº 53/06 à pág. 28 do vol. 33; 
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23; 
Lei nº 11.114/05 à pág. 44 do vol. 32; 
Resolução CNE/CEB nº 1/10 à pág. 123 do vol. 37; 
Resolução CNE/CEB nº 6/10 à pág. 157 do vol. 37. 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Constituição Estadual  à pág. 29 do vol. XXVIII; 
Lei nº 10.403/71 à pág. 450 do vol. 2; 
Parecer CEE nº 61/04 à pág. 154 do vol. LVII; 
Deliberação CEE nº 73/08 à pág. 200 do vol. LXV; 
Indicação CEE nº 73/08 à pág. 202 do vol. LXV. 
 

___________________________________ 
 

 
() INDICAÇÃO CEE Nº 136/2015 – CEB – Aprovado em 06.5.2015 

ASSUNTO: Encaminhamento de expedientes indevidos para o Conselho Estadual de 
Educação  
INTERESSADA: Câmara de Educação Básica  
RELATORES: Consºs. Antônio Carlos das Neves, Francisco Antonio Poli, Ghisleine Trigo 
Silveira, Jair Ribeiro da Silva Neto, Laura Laganá, Luís Carlos de Menezes, Maria Lúcia 
Franco Montoro Jens, Priscilla Maria Bonini Ribeiro, Suzana Guimarães Trípoli e Sylvia 
Gouvêa 
PROCESSO CEE 110/2015  
CONSELHO PLENO 

 
1. RELATÓRIO 

Tem chegado a este Colegiado, indevidamente - e após passarem por 
instâncias da Secretaria da Educação - expedientes que tratam de denúncias de supostas 
irregularidades cometidas por escolas, empresas ou escritórios não vinculados ou não 
autorizados a funcionar no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo. 

Deve-se lembrar que o Conselho Estadual de Educação é um órgão 
normativo, deliberativo e consultivo do Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, a 
quem compete, além de outras atribuições: 

-  formular os objetivos e traçar normas para a organização do Sistema de 
Ensino do Estado de São Paulo; (g.n.) 

- fixar normas para a instalação e funcionamento de estabelecimentos de 
ensino de educação básica mantidos pelo Estado, e aprovar os respectivos regimentos e 
suas alterações; (g.n.) 

                                                           
( ) Republicada em 8.5.2015. 
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- fixar normas para a instalação, autorização de funcionamento e 
reconhecimento de estabelecimentos de ensino de educação básica, municipais ou 
privados, bem como para a aprovação dos respectivos regimentos e suas alterações; (g.n.) 

- fixar normas para a fiscalização dos estabelecimentos referidos nos 
itens anteriores, dispondo inclusive sobre casos de cassação de funcionamento ou de 
reconhecimento; (gg.nn.) 

- fixar normas e decidir sobre a cassação de autorização de funcionamento 
ou de reconhecimento de qualquer curso ou escola vinculados ao Sistema de Ensino do 
Estado de São Paulo, (g.n.)  

- promover correições em qualquer estabelecimento vinculado ao 
Sistema Estadual de Ensino e sugerir providências; (g.n.) 

- emitir parecer sobre assuntos ou questões de sua competência, que lhe 
sejam submetidos pelo Governo do Estado. 

Pelo exposto, observa-se que as atribuições e competências do Conselho 
Estadual de Educação estão definidas em lei. Em resumo, o Conselho delibera sobre 
matérias que dizem respeito ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo. Em se tratando 
de estabelecimentos de ensino, são aqueles mantidos pelo Estado de São Paulo, pelas 
Prefeituras Municipais do Estado de São Paulo que não constituíram sistema, e pela 
iniciativa privada, desde que autorizados pelos órgãoscompetentes. Estes 
estabelecimentos de ensino serão regulados pelo Conselho e fiscalizados pelos órgãos da 
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 

Em sentido contrário, fica claro que ao Conselho Estadual de Educação é 
vedado emitir pareceres e deliberar sobre matéria que está fora da sua competência. Este 
Colegiado não pode promover correições, fiscalizar ou cassar cursos, escolas, empresas, 
escritórios que não são vinculados ao Sistema Estadual de Ensino. 

Portanto, pela presente Indicação, recomenda-se aos órgãos de supervisão 
e às autoridades de ensino em geral que, quando forem comunicadas sobre possíveis 
irregularidades cometidas por escolas, empresas, escritórios que não pertencem ao 
Sistema Estadual de Ensino do Estado de São Paulo, orientem os reclamantes a 
procurarem as autoridades competentes, entre elas, os serviços de defesa do consumidor 
(Procon, Decon), a Delegacia de Polícia local, o Ministério Público e a Prefeitura Municipal, 
para a denúncia. 

Essa comunicação de irregularidade não deve gerar  expediente na Pasta da 
Educação e, da mesma forma, não deve ser encaminhada ao Conselho Estadual de 
Educação. 

 
2. CONCLUSÃO 

 
Propomos à consideração superior do Conselho Estadual de Educação, a 

presente Indicação.  
São Paulo, 29 de abril de 2015. 
 
a) Cons. Antonio Carlos das Neves 
a) Cons. Francisco Antonio Poli 
a) Consª Ghisleine Trigo Silveira 
a) Cons. Jair Ribeiro da Silva Neto  
a) Consª Laura Laganá 
a) Cons. Luís Carlos de Menezes 
a) Cons. Maria Lúcia Franco Montoro Jens 
a) Consª Priscilla Maria Bonini Ribeiro 
a) Consª Suzana Guimarães Tripoli 
a) Consª Sylvia Gouvêa 
Relatores 
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3. DECISÃO DA CÂMARA 
 
A Câmara de Educação Básica adota como sua Indicação, o Voto dos 

Relatores. 
Presentes os Conselheiros: Antônio Carlos das Neves, Francisco Antônio 

Poli, Laura Laganá, Luis Carlos de Menezes, Maria Lúcia Franco Montoro Jens, Priscilla 
Maria Bonini Ribeiro, Suzana Guimarães Trípoli e Sylvia Gouvêa. 

Sala da Câmara de Educação Básica, em 29 de abril de 2015. 
 
a) Cons.° Francisco Antônio Poli 
Presidente da CEB 
 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a 

presente Indicação. 
Sala “Carlos Pasquale”, em 06 de maio de 2015. 
 
Cons. Francisco José Carbonari 
Presidente  
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MARGINALIA  
GABINETE DO  GOVERNADOR – GG 
 

 
MENSAGEM  A-Nº 001, DE 6 DE JANEIRO DE 2015 

Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 23, de 2014, dispõe sobre Estágio Probatório e institui 
Avaliação Periódica de Desempenho Individual para os ocupantes de cargo de Diretor de 
Escola e Gratificação de Gestão Educacional para os integrantes das classes de suporte 

pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação e dá providências correlatas 
 

 
Senhor Presidente 
 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência, para os 

devidos fins, que, nos termos do artigo 28, § 1º, combinado com o artigo 47, inciso IV, da 
Constituição do Estado, resolvo vetar, parcialmente, o Projeto de Lei Complementar nº 23, 
de 2014, aprovado por essa nobre Assembleia, conforme Autógrafo nº 30.952. 

De minha iniciativa, a propositura dispõe sobre Estágio Probatório e 
institui Avaliação Periódica de Desempenho Individual para os ocupantes de cargo de 
Diretor de Escola e Gratificação de Gestão Educacional para os integrantes das classes de 
suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação e dá providências 
correlatas. 

O texto por mim encaminhado sofreu modificações provenientes da 
aprovação da Emenda Aglutinativa nº 5, oferecida por ilustres representantes dessa Casa 
Legislativa. 

Em que pese, todavia, o apreço que sempre dispensei às judiciosas 
intervenções desse Parlamento, buscando aprimorar as propostas oriundas do Poder 
Executivo, não posso acolher integralmente as aludidas alterações, fazendo recair o veto 
sobre o § 8º do artigo 1º e o § 4º do artigo 2º, pelas razões que passo a expor. 

De acordo com o § 8º do artigo 1º, o Diretor de Escola que apresentar 
desempenho insatisfatório durante o estágio probatório perderá o cargo, sendo-lhe 
assegurado o retorno ao cargo de origem, bem como o direito a ampla defesa e o 
contraditório. 

A inserção da expressão “o retorno ao cargo de origem” na proposta, sob a 
justificativa de que deva ser aproveitada a larga experiência docente anterior do 
profissional que não apresentar perfil para o desempenho satisfatório do cargo de direção, 
além de apresentar-se desnecessária para o intento, maculou de inconstitucionalidade a 
previsão original. 

De fato, o projeto aprovado prevê que, no período de estágio probatório, o 
ingressante no cargo de Diretor de Escola, quando ocupante estável de cargo das classes 
de docente do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação deste Estado, em regime 
de acumulação, poderá afastar-se do exercício do cargo pertencente às classes de docente 
(§ 1º do artigo 1º).  

Referido afastamento se dará nos termos do inciso II do artigo 64 da Lei 
Complementar nº 444, de 27 de dezembro de 1985, com prejuízo de vencimentos, a 
pedido do servidor (§§ 1º e 2º do artigo 1º). 

Contudo, ao permitir que o Diretor de Escola com desempenho 
insatisfatório, verificado no estágio probatório, possa retornar ao seu cargo de origem, 
independentemente do regime de acumulação previsto no diploma aprovado, a medida 
infringe o disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, que, ao regular o acesso 
a cargos públicos, estabelece que a investidura em cargo ou emprego público exige a 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. 
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Registre-se que o Supremo Tribunal Federal tem considerado 
inconstitucional formas de provimento de cargos efetivos sem aprovação em concurso 
público (ADIs nº 637, nº 1966/MC, nº 2939 e nº 3857). 

Por sua vez, ao definir os integrantes da Comissão de Avaliação Especial de 
Desempenho do Diretor de Escola, o comando inserido no § 4º do artigo 2º da proposição 
não se coaduna com o previsto no caput do dispositivo, que prevê a competência do 
Secretário da Educação para instituir referida comissão.  

A propósito, a Constituição Federal defere ao Chefe do Executivo, em 
caráter exclusivo, a iniciativa para deflagrar o procedimento legislativo pertinente à 
criação de órgãos da administração, segundo resulta dos precisos termos do artigo 61, § 
1º, inciso II, alínea "e". Compete ao Governador, pois, a criação de órgão colegiado 
integrante da Administração Pública e, em consequência, a deliberação sobre composição 
e atribuições.  

Registre-se que o projeto já define a composição da Comissão de Avaliação 
Especial de Desempenho do Diretor de Escola, que será integrada por servidores em 
exercício na Secretaria da Educação que não estejam em estágio probatório ou 
respondendo a processo administrativo disciplinar (§ 2º do artigo 2º). 

Dessa forma, verifica-se que o § 4º do artigo 2º invade competência 
outorgada privativamente ao Governador do Estado e, em consequência, viola o princípio 
da separação dos poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal e no artigo 5º da 
Constituição do Estado. 

Expostas, nesses termos, as razões do veto parcial que oponho ao Projeto 
de Lei Complementar nº 23, de 2014, e fazendo-o publicar no Diário Oficial, em obediência 
ao disposto no § 3º do artigo 28 da Constituição do Estado, restituo o assunto para o 
oportuno reexame dessa ilustre Assembleia.  

Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração. 
 
GERALDO ALCKMIN 
Governador do Estado 
 
A Sua Excelência o Senhor Deputado Samuel Moreira, Presidente da 

Assembleia Legislativa do Estado. 
 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 6 de janeiro de 2015. 
 
________ 
NOTAS: 
Constituição Federal encontra-se à pág. 25 do vol. 15  da Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio 
– CENP/SE. 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Constituição Estadual  à pág. 29 do vol. XXVIII; 
Lei Complementar nº 444/85 à pág. 344 do vol. LXI. 

 
_______________________________ 

 
 

MENSAGEM  A-Nº 008, DE 15 DE JANEIRO DE 2015 
Veto total  ao Projeto de Lei nº 822, de 2013, que institui o sistema de pontuação 

diferenciada para pretos, pardos e indígenas em concursos públicos destinados à investidura 
em cargos e empregos públicos no âmbito do serviço público paulista 

 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência, para os 

devidos fins, que, nos termos do artigo 28, §1º, combinado com o artigo 47, inciso IV, da 
Constituição do Estado, resolvo vetar, totalmente, o Projeto de lei nº 822, de 2013, 
aprovado por essa ilustre Assembleia, conforme Autógrafo nº 30.970. 
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De origem parlamentar, a propositura reserva aos negros 20% (vinte por 
cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para o provimento de cargos efetivos e 
de empregos públicos, no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, sempre 
que o número de vagas oferecidas for igual ou superior a 3 (três). 

Reconheço os elevados propósitos do legislador paulista, no entanto, 
vejo-me impedido de acolher a proposição, pelos motivos que passo a expor. 

De início, cumpre consignar que sancionei, na data de hoje, o Projeto de 
lei complementar nº 58, de 2013, de minha iniciativa, que autoriza o Poder Executivo a 
instituir sistema de pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas em concursos 
públicos destinados à investidura em cargos e empregos públicos no âmbito do serviço 
público paulista. Referido sistema consiste na aplicação de fatores de equiparação, 
mediante acréscimos percentuais na pontuação final dos candidatos beneficiários, em cada 
fase do concurso público, o que, certamente, contribuirá para a democratização das 
oportunidades de acesso e inclusão de pretos, pardos e indígenas em todas as esferas do 
serviço público paulista. 

Tal circunstância desaconselha a adoção da medida em tela,  visto que o 
projeto de lei complementar sancionado alcança os objetivos pretendidos na proposta em 
exame, de modo mais abrangente, sem desconsiderar a incompatibilidade de ambas as 
medidas. 

De outra parte, o ordenamento constitucional defere ao Governador do 
Estado, em caráter privativo, a prerrogativa de deflagrar o processo legislativo das leis que 
disponham sobre provimento de cargos, servidores públicos e seu regime jurídico, que 
corresponde ao conjunto de normas disciplinadoras das relações, sejam estatutárias ou 
não mantidas pelo Estado com seus agentes. Trata-se, em essência, de noção que, em 
virtude da extensão de sua abrangência conceitual, compreende todas as regras 
pertinentes às formas de provimento e à disciplina dos concursos públicos para acesso a 
cargos e empregos públicos, consoante jurisprudência da Suprema Corte (ADI nº 766-MC). 

Diante desse quadro, a propositura mostra-se eivada de 
inconstitucionalidade, por usurpar competência privativa do  Chefe do Poder Executivo 
para dar início ao processo legislativo relativo a regime jurídico do servidor público 
(artigo 24, § 2º, item 4, da Constituição do Estado, que guarda necessária simetria com o 
artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal). 

Tenha-se presente, neste passo, que as regras pertinentes ao processo 
legislativo federal, incluindo as que versam sobre reserva de iniciativa, são de absorção 
compulsória pelos Estados-membros, conforme iterativa jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, de modo que resulta evidenciada, pois, a impropriedade da atuação do 
Poder Legislativo para principiar dito processo em relação ao assunto objeto da 
proposição (ADIs nº 3167 e nº 843). 

Acresça-se que, ao estender a obrigatoriedade da reserva de vagas nos 
concursos públicos aos Poderes Legislativo e Judiciário, incorre a medida, mais uma vez, 
em inconstitucionalidade, por tratar de tema reservado à competência privativa do Poder 
Legislativo (artigo 51, inciso IV, e 52, inciso XIII, da Carta Magna e artigo 20, inciso II, da 
Constituição Paulista) e do Poder Judiciário (artigo 96, inciso II, alínea “b”, da Constituição 
Federal e artigo 69, inciso II, alínea “d” da Constituição Estadual). 

Nesse contexto, o projeto incide em vício de inconstitucionalidade formal, 
desobedecendo, em consequência, o princípio da separação dos poderes, previsto no 
artigo 2º da Constituição Federal e no artigo 5º da Constituição Estadual.  

Em face do vício que macula a proposta legislativa na sua essência, os 
demais dispositivos, em virtude de seu caráter acessório, também são inconstitucionais, 
por via de arrastamento.  

Com efeito, firmou o Supremo Tribunal Federal a tese de que a declaração 
de inconstitucionalidade de uma norma afeta o sistema normativo dela dependente, bem 
como se estende a normas subsequentes, ocasionando o fenômeno da 
inconstitucionalidade por arrastamento (ADI nº 2.895-AL). 
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Fundamentado, nesses termos, o veto total que oponho ao Projeto de lei 
nº 822, de 2013, e fazendo-o publicar no Diário Oficial, em obediência ao disposto no § 3º 
do artigo 28 da Constituição do Estado, restituo o assunto ao oportuno reexame dessa 
ilustre Assembleia.  

Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração. 
 
Geraldo Alckmin 
 
GOVERNADOR DO ESTADO 
A Sua Excelência o Senhor Deputado Samuel Moreira, Presidente da 

Assembleia Legislativa do Estado.  
 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 15 de janeiro de 2015. 
 

________ 
NOTAS: 
A Constituição Federal encontra-se à pág. 25 do vol. 15  na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e 
Médio – CENP/SE 
A Constituição Estadual  encontra-se  à pág. 29 do vol. XXVIII  

 

_____________________________ 
 

 
SECRETARIA DE GOVERNO – SG 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
 

 
RESOLUÇÃO SG Nº 8, DE 26 DE JANEIRO DE 2015 

Cessa os afastamentos de servidores da Secretaria  da Educação na forma que especifica, e 
dá providência  correlatas 

 
O Secretário de Governo, no uso de suas atribuições legais, resolve:  
 
Artigo 1º - Ficam cessados, a partir de 06 de julho de  2015, os afastamentos 

de todos os servidores da Secretaria da  Educação, devendo, a partir desta data, 
retornarem aos seus órgãos de origem.  

Parágrafo único – Excetuam-se do disposto no caput  deste artigo os 
afastamentos de servidores requisitados pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE.  

 
Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua  publicação, ficando 

insubsistente a Resolução SG nº 6, de 20 de janeiro de 2015. 
 

______________________________ 
 
 

RESOLUÇÃO SG Nº 14, DE 3 DE MARÇO DE 2015 
Dispõe sobre a prorrogação de afastamento de servidores da  Administração Direta e das 

Autarquias do Estado, e dá providências correlatas 
 
O Secretário de Governo, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: 
 
Artigo 1º - Ficam prorrogados, até 30 de junho de 2015, os afastamentos de 

servidores da Administração Direta e das Autarquias do Estado, requisitados pelo 
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Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, com fundamento nos incisos XIII e XIV, do artigo 
30, da Lei federal nº 4.737, de 15 de julho de 1965. 

 
Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
______________________________ 

 
 

RESOLUÇÃO SG Nº 16, DE 16 DE MARÇO DE 2015 
Fixa prazo de resposta às consultas formuladas no Aplicativo Controle de Afastamento e dá 

providências correlatas 
 
O Secretário de Governo, no uso de suas atribuições legais e considerando a 

necessidade de agilizar as decisões sobre afastamento, resolve:  
 
Artigo 1º - Fica fixado prazo de 20 (vinte) dias para resposta às consultas 

de afastamento formuladas por intermédio do Aplicativo Controle de Afastamento da 
Secretaria de Governo.  

Parágrafo único – No caso do não atendimento do prazo previsto no caput 
deste artigo, a Secretaria de Governo entenderá que o órgão ou entidade de origem do 
servidor ou empregado está de acordo com o afastamento pleiteado.  

 
Artigo 2º - A Secretaria de Governo, após recebida a resposta, deverá em 10 

(dez) dias decidir sobre o pedido de afastamento formulado no Aplicativo Controle de 
Afastamento.  

 
Artigo 3º - As solicitações de afastamentos de que trata o artigo 1º desta 

resolução deverão estar instruídas com os seguintes elementos:  
I – justificativa expressa em cada caso;  
II – indicação detalhada das funções a serem exercidas;  
III – comprovação da necessidade do serviço do servidor ou empregado 

cujo afastamento é solicitado.  
 
Artigo 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação  
 

____________________________________ 
 
 

INSTRUÇÃO UCRH Nº 2, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015 
Dispõem sobre a aplicação da Avaliação de Desempenho Individual instituída pelo Decreto 

57.884, de 19-03-2012 
 
A Coordenadora da Unidade Central de Recursos Humanos, nos termos do 

artigo 7º do Decreto 57.884, de 19-03-2012, expede a seguinte instrução: 
 
1. Para o ano de 2015, os modelos de instrumentos de avaliação, os fatores 

de competência, os respectivos indicadores de desempenho e outras providências 
necessárias para fins de aplicação da Avaliação de Desempenho Individual instituída pelo 
Decreto 57.884, de 19-03-2012, ficam definidos de acordo com a presente instrução. 

 
DAS INSTRUÇÕES INICIAIS 
2. Os instrumentos que compõem a Avaliação de Desempenho Individual 

são: 
2.1. Formulários de Avaliação: 
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2.1.1. nível elementar (anexo I); 
2.1.2. nível intermediário (anexo II); 
2.1.3. nível universitário (anexo III); 
2.1.4. função de comando (anexo IV). 
2.2. Plano de Desenvolvimento do Servidor – PDS (anexo V); 
2.3. Recurso (anexo VI); 
2.4. Relatório de Desempenho Individual - RDI (anexo VII). 
3. Os instrumentos de que trata o subitem 2.1 desta instrução serão 

utilizados para autoavaliação e para avaliação da chefia imediata. 
4. Para preenchimento dos instrumentos da Avaliação de Desempenho 

Individual considera-se: 
4.1. Fator de Competência: elemento de articulação entre conhecimentos, 

habilidades e atitudes do servidor para a realização de suas atividades; 
4.2. Indicador de Desempenho: unidade mínima de verificação de 

desempenho em um fator de competência; 
4.3. Parâmetro para atribuição de pontuação: parâmetros de proficiência 

previamente definidos para orientar o avaliador e o avaliado na mensuração do 
desempenho. 

4.4. Ciclo de Desempenho: corresponde ao período de 1º/01/2014 a 31-12-
2014, o qual será considerado para avaliar o desempenho do servidor. 

5. O servidor terá seu desempenho avaliado de acordo com o nível do cargo 
ou função que esteja em exercício no ciclo de desempenho, conforme o item 2.1 desta 
instrução. 

5.1. Em caso de alteração do cargo ou função durante o ciclo de 
desempenho, o servidor será avaliado no cargo ou função em que se encontre em exercício 
nos últimos 90 (noventa) dias do ciclo de desempenho. 

5.1.1. A alteração pode ocorrer quando o servidor vier a ser nomeado ou 
admitido em cargo em comissão ou função de confiança ou quando deixar de ter exercício 
em cargo em comissão ou função de confiança. 

5.2. Se não contar com o tempo descrito no item 5.1 no mesmo cargo ou 
função, o servidor será avaliado no cargo ou função em que esteve em efetivo exercício por 
maior tempo durante o ciclo de desempenho. 

 
DO FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO 
6. Todos os indicadores de desempenho deverão ter pontuação atribuída. 
6.1. Os indicadores de desempenho que não tiverem atribuída nenhuma 

pontuação serão considerados como valor “zero”, para fins de cálculo do resultado da 
avaliação.  

7. Para o preenchimento da tabela de “Consolidação do Formulário de 
Avaliação” deverá ser observado o seguinte procedimento: 

7.1. Na coluna “Pontos” deverá ser indicado o valor de cada fator de 
competência, que será obtido a partir da soma dos pontos dos respectivos indicadores de 
desempenho.  

7.2. Para a totalização da coluna “Pontos” deverá ser feito o cálculo da soma 
dos valores de cada fator de competência; 

7.3. Na coluna “Média” deverá ser indicada a média de cada fator de 
competência, obtida pelo seguinte cálculo: valor do fator de competência dividido pelo 
número de indicadores de desempenho deste fator; 

7.4. Para a totalização da coluna “Média” deverá ser utilizado o valor do 
campo “totalização” da coluna “Pontos” dividido pelo total de indicadores de desempenho 
do formulário. 
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DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR 
8. O Plano de Desenvolvimento do Servidor – PDS é um instrumento que 

deverá ser preenchido pela chefia imediata para cada servidor avaliado. 
8.1. O PDS poderá ser utilizado pelo órgão de recursos humanos para 

planejar a melhor alocação de pessoal no órgão.  
DO RECURSO 
9. O Recurso deverá ser efetuado pelo servidor, quando não concordar com 

a pontuação obtida na avaliação realizada pela chefia imediata. 
9.1. O recurso deverá ser redigido pelo servidor, com auxílio do órgão 

setorial ou subsetorial de recursos humanos e encaminhado à chefia mediata do referido 
servidor. 

 
DO RELATÓRIO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL 
10. O Relatório de Desempenho Individual - RDI deverá contar com: 
10.1. O resultado da autoavaliação - AA em pontos absolutos e ponderados; 
10.2. O resultado da avaliação da chefia imediata - ACI em pontos absolutos 

e ponderados; 
10.3. Consolidação das avaliações acima especificadas, que deverá 

considerar os seguintes pesos: 
10.3.1. Autoavaliação: 30%; 
10.3.2. Avaliação da chefia imediata: 70% 
10.4. A pontuação final da Avaliação de Desempenho Individual deverá 

considerar o seguinte cálculo: 
10.4.1. Autoavaliação: Pontuação obtida X 0,3 (AA * 0,3); 
10.4.2. Avaliação da chefia imediata: Pontuação obtida X 0,7 (ACI * 0,7); 
10.4.3. Somatório dos valores obtidos acima (AA * 0,3 + ACI * 0,7 = ADI). 
10.5. O Resultado final da avaliação de desempenho individual ponderado 

será apresentado nas seguintes formas: 
10.5.1. Valor Absoluto Ponderado: será calculado pela pontuação final da 

Avaliação de Desempenho Individual dividida pelo número total de pontos possíveis do 
formulário de avaliação, multiplicar o resultado por 100 (ADI/TP * 100); 

10.5.2. Nível de Proficiência: será calculado pela pontuação final da 
Avaliação de Desempenho Individual dividido pelo número total de indicadores de 
desempenho do formulário de avaliação, este valor será convertido em nível de 
proficiência; 

10.5.3. Os níveis de proficiência são equivalentes aos parâmetros para 
atribuição de pontuação e estão indicados no formulário de avaliação. 

10.6. O Relatório de Desempenho Individual apresentará o resultado final 
da avaliação em valor absoluto, sem a utilização de casas decimais, observadas as regras 
de arredondamento constantes no item 17 desta instrução. 

 
DO PROCEDIMENTO E DOS PRAZOS DE AVALIAÇÃO 
11. Os diretores dos órgãos setoriais de recursos humanos das Secretarias 

de Estado, Procuradoria Geral do Estado e Autarquias que contem com servidores 
abrangidos pela Lei Complementar nº 1.157, de 02-12-2011, deverão expedir Portaria 
com detalhamento dos procedimentos internos e prazos para aplicação da Avaliação de 
Desempenho Individual – ADI obedecendo ao disposto no Decreto nº 57.884, de 19-03-
2012, e nesta instrução. 

12. Os formulários de autoavaliação e avaliação da chefia imediata deverão 
ser preenchidos respectivamente pelo próprio servidor e pela chefia imediata sendo 
vedada a transferência total ou parcial de responsabilidade pelo preenchimento, sob pena 
de responsabilização dos envolvidos.  
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12.1. A chefia imediata deverá dar ciência ao(s) servidor(es) avaliado(s) 
das pontuações atribuídas na avaliação.  

12.2. O servidor afastado durante o período destinado à autoavaliação não 
poderá efetuar sua autoavaliação, neste caso será considerada apenas a avaliação da chefia 
imediata.  

12.2.1. Se o afastamento for por motivo de férias ou licença-prêmio, ele 
poderá realizar a autoavaliação durante o período de 15 (quinze) dias que antecede ao 
prazo destinado à aplicação do formulário de autoavaliação. 

12.3. Em caso de impossibilidade da chefia imediata em formalizar a 
avaliação do servidor a avaliação ficará a cargo de seu substituto ou da chefia mediata. 

13. As chefias imediata e mediata deverão encaminhar os instrumentos de 
avaliação referidos, respectivamente, nos subitens 2.1, 2.2 e 2.3, do item 2 desta instrução, 
devidamente preenchidos, aos órgãos setoriais ou subsetoriais de recursos humanos, em 
data prevista na Portaria a ser editada pelos diretores dos órgãos setoriais de recursos 
humanos. 

14. A Portaria deverá detalhar o procedimento para que o servidor possa 
interpor recurso contra a avaliação da chefia imediata, observando-se os prazos e regras 
estabelecidos no artigo 21 do Decreto nº 57.884, de 19-03-2012. 

15. O Relatório de Desempenho Individual deverá ser expedido pelos 
órgãos setoriais ou subsetoriais de recursos humanos até 29-05-2015. 

16. Os instrumentos da Avaliação de Desempenho Individual deverão ser 
devidamente assinados pelos envolvidos no processo e juntados ao prontuário do servidor 
pelo órgão setorial ou subsetorial de recursos humanos. 

16.1. Na hipótese de recusa do servidor avaliado em assinar qualquer uma 
das notificações do processo de Avaliação de Desempenho Individual, a chefia imediata 
deverá registrar o fato, com a assinatura de uma testemunha devidamente identificada, no 
Formulário de Avaliação. 

16.2. A notificação do servidor que estiver afastado do Órgão ou Entidade 
no período a que se refere o item 12.1 desta instrução será feita por publicação no Diário 
Oficial do Estado da totalização de pontos obtidos na avaliação feita pela chefia imediata, 
em data limite a ser estabelecida em Portaria específica.  

16.2.1. A notificação no Diário Oficial do Estado deverá ser feita por 
Portaria do diretor de recursos humanos do órgão setorial ou subsetorial de recursos 
humanos ao qual o servidor está vinculado. 

17. Os cálculos envolvidos nos procedimentos da Avaliação de Desempenho 
Individual não devem considerar casas decimais, devendo obedecer à seguinte regra de 
arredondamento:  

17.1. Se o algarismo da primeira casa decimal for igual ou maior a cinco, 
acrescenta-se uma unidade ao primeiro algarismo que está a sua esquerda; 

17.2. Se o algarismo da primeira casa decimal for menor que cinco, 
mantém-se inalterado o algarismo que está a sua esquerda. 

18. Ao servidor titular de cargo efetivo ou função-atividade permanente 
abrangido pela Lei Complementar nº 1.157, de 02-12- 2011, afastado para ocupar cargo 
em comissão ou função de confiança de outro regime retribuitório não se aplica a 
avaliação de que trata esta instrução, devendo o mesmo ser avaliado pelos instrumentos 
próprios do regime no qual exerce suas atividades.  

18.1. Caso o cargo em comissão ou função de confiança não contemple 
avaliação de desempenho, considerar-se-ão os critérios previstos neste decreto. 

19. Os órgãos setoriais e subsetoriais de recursos humanos poderão utilizar 
aplicativos informatizados para aplicação da Avaliação de Desempenho Individual, desde 
que obedecidos os prazos e regras definidos nesta instrução e no Decreto 57.884, de 19-
03-2012. 



251 
 

20. A não aplicação no disposto no Decreto nº 57.884, de 19-03-2012, 
conforme o princípio da eficiência que rege a Administração Pública, poderá acarretar em 
aplicação do disposto na Lei Federal 8.429, de 2 de junho de 1992. 

 
________ 
NOTAS: 
O Decreto nº 60.428/14 encontra-se à pág. 72 do vol. LXXVII. 
Vide Anexos às págs. 5 a 9 do DOE de 11.2.15, Seção I. 
 

________________________ 
 
 

INSTRUÇÃO UCRH Nº 3, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2015 
Dispõem que os procedimentos relativos à realização de concursos públicos, no âmbito da 
Administração Direta e Autárquica do Estado, obedecerão às diretrizes e normas gerais 

fixadas pela Unidade Central de Recursos Humanos 
 
A Coordenadora da Unidade Central de Recursos Humanos, da Secretaria 

de Planejamento e Gestão - SPG, nos termos do inciso VII, do artigo 31, do Decreto nº 
51.463, de 1º de janeiro de 2007, com nova redação dada pelo artigo 42 do Decreto nº 
52.833, de 24 de março de 2008; e do artigo 1º do Decreto nº 60.449, de 15 de maio de 
2014, que determina que os procedimentos relativos à realização de concursos públicos, 
no âmbito da Administração Direta e Autárquica do Estado, obedecerão às diretrizes e 
normas gerais fixadas pela Unidade Central de Recursos Humanos, expede a presente 
instrução. 

1. As solicitações de autorização governamental para abertura de concurso 
público e aproveitamento de remanescentes devem obedecer ao fluxo a seguir: 

1.1. Elaboração e entrega à Unidade Central de Recursos Humanos, até 30 
de abril de cada ano, da "previsão de pedidos de abertura de concurso público e 
aproveitamento de remanescentes do ano subsequente" de que trata o artigo 47 do 
Decreto nº 60.449, de 15 de maio de 2014. 

1.1.1. A previsão anual não se confunde com a solicitação propriamente 
dita e não a substitui. 

1.2. A solicitação, devidamente instruída nos termos do artigo 4º do 
decreto supra, deve ser encaminhada à Secretaria de Planejamento e Gestão, por 
intermédio dos Secretários de Estado ou do Procurador Geral do Estado, para análise 
técnica desta Unidade Central de Recursos Humanos - UCRH. 

1.3. Após a análise técnica da UCRH, caso a solicitação implique em 
aumento de despesas para o Estado, o processo é encaminhado à Coordenadoria de 
Orçamento - CO desta SPG e posteriormente para Secretaria da Fazenda, para a análise, 
respectivamente, dos aspectos orçamentários e financeiros implicados. 

1.4. Por fim, a solicitação é submetida à Secretaria de Governo, para 
avaliação do Excelentíssimo Senhor Governador.  

2. São diretrizes OBRIGATÓRIAS para a realização de concursos públicos: 
2.1. Previsão, em edital, da possibilidade do uso do "nome social" por parte 

de transexuais e travestis, em todas as fases do concurso público, nos termos do Decreto 
nº 55.588, de 17 de março de 2010. O nome social deve ser o único a ser divulgado em 
toda e qualquer publicação referente ao certame, devendo a Administração manter em 
rigoroso controle interno a correlação entre o nome civil e o nome social da candidata ou 
candidato. 

2.2. As publicações de listas de APROVADOS, em todas as fases dos 
concursos, devem apresentar o nome e o RG dos candidatos, obervado o disposto no item 
2.1. desta Instrução.  

2.2.1. As publicações referentes aos não aprovados, não aptos ou não 
habilitados podem apresentar números de inscrição, CPF e RG. 
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2.3. É obrigatória a publicação e a manutenção dos editais de concursos e 
de todas as demais publicações relacionadas (listas de aprovados, listas de convocados, 
comunicados, alterações, resultados de recursos, entre outros documentos produzidos) no 
Portal de Concursos Públicos do Estado de São Paulo (www. concursopublico.sp.gov.br). 

2.4. Deve ser adotado o modelo de edital, Anexo I desta instrução, com as 
devidas adaptações às necessidades específicas de cada órgão ou entidade e às 
características próprias do cargo, função-atividade ou emprego público. 

2.5. Os órgãos responsáveis pela elaboração dos concursos públicos 
deverão obedecer, além das diretrizes pontuadas nesta instrução, as orientações contidas 
no Manual para Realização de Concursos Públicos, constante como Anexo II desta 
instrução. 

3. São RECOMENDAÇÕES para a realização de concursos públicos: 
3.1. Evitar a realização de concursos com número elevado de vagas, 

privilegiando a ocorrência de certames regulares, com número menor de vagas. 
3.2. Responsabilizar as empresas organizadoras, por meio de contrato, 

quando for o caso, pela limpeza do entorno dos locais de prova, que frequentemente ficam 
com uma quantidade excessiva de lixo (panfletos de "cursinhos", material promocional, 
embalagens de alimentos e bebidas, etc.) ao final das provas. 

3.3. Elaborar questões que efetivamente avaliem a proficiência do 
candidato na disciplina cobrada, não apenas a mera memorização de informações. 

3.4. Evitar provas que, por sua extensão, gerem desnecessária fadiga nos 
candidatos.  

3.5. Providenciar para que haja relógio em todas as salas de realização de 
prova ou, na impossibilidade, prever que os fiscais de sala informarão a cada 30 (trinta) 
minutos o tempo decorrido, bem como informarão quando restarem apenas 5 (cinco) 
minutos para o encerramento da prova. 

3.6. Elaborar provas em que as disciplinas específicas contem com pelo 
menos 10 (dez) questões cada, a fim de garantir a aferição, de fato, da proficiência do 
candidato. 

4. Devem ainda ser observadas as seguintes normas: 
4.1. Instrução UCRH nº 03, de 24 de abril de 2014 - Documentação a ser 

exigida no ato da posse dos servidores ingressantes. 
4.2. Instrução UCRH nº 05, de 09 de maio de 2014 – Previsão em edital de 

aproveitamento de remanescentes em outros órgãos da Administração Pública paulista. 
43. Instrução UCRH nº 08, de 08 de julho de 2014 – Previsão de pessoal, 

para realização de concursos públicos e aproveitamento de remanescentes. 
5. Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação.  
 
_______ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG: 
Decreto nº 51.463/07 à pág. 114 do vol. LXIII; 
Decreto nº 52.833/08 à pág. 113 do vol. LXV; 
Decreto nº 55.588/10 à pág. 69 do vol. LXIX; 
Decreto nº 60.449/14 à pág. 83 do vol. LXXVII. 
 

____________________ 
 
 

PORTARIA SPPREV Nº 20, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2015 
Dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores vinculados ao Regime Próprio de 

Previdência Social do Estado de São Paulo 
 
O Diretor Presidente em exercício da São Paulo Previdência – SPPREV, 
Considerando a decisão liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

2165511-31.2014.8.26.000, de autoria do Ministério Público do Estado de São Paulo, face 
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à Lei Estadual nº 14.653/2011 que instituiu o regime de previdência complementar no 
âmbito do Estado de São Paulo; e 

Considerando o Acórdão dos Embargos de Declaração nº 2165511-
31.2014.8.26.0000/50000, em que é embargante o Estado de São Paulo,  

Resolve: 
 
Artigo 1º - O servidor pertencente aos quadros do Poder Executivo do 

Estado de São Paulo (Administração Direta, autarquias e fundações) que tenha ingressado 
no serviço público até 20-01-2013 é segurado do Regime Próprio da Previdência Social - 
RPPS, devendo a alíquota de 11% de contribuição previdenciária incidir sobre o total da 
respectiva remuneração, não se aplicando a opção pelo regime de previdência 
complementar instituído pela Lei nº 14.653/2011. 

 
Artigo 2º - O servidor pertencente aos quadros da Assembleia Legislativa 

do Estado de São Paulo que tenha ingressado no serviço público até 21-03-2013 é 
segurado do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS, devendo a alíquota de 11% de 
contribuição previdenciária incidir sobre o total da respectiva remuneração, não se 
aplicando a opção pelo regime de previdência complementar instituído pela Lei nº 
14.653/2011. 

Parágrafo único - A condição do servidor que tenha ingressado entre 21-
01-2013 e 21-03-2013, com desconto de 11% de contribuição previdenciária sobre o valor 
do teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, permanece inalterada até a decisão 
final da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2165511-31.2014.8.26.000. 

 
Artigo 3º O servidor estatutário pertencente aos quadros das 

Universidades Estaduais (USP, UNICAMP e UNESP) que tenha ingressado no serviço 
público até 1º/10/2013 é segurado do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS, 
devendo a alíquota de 11% de contribuição previdenciária incidir sobre o total da 
respectiva remuneração, e não se aplica a opção pelo regime de previdência 
complementar instituído pela Lei nº14.653/2011. 

Parágrafo único - A condição do servidor estatutário que tenha ingressado 
entre 21-01-2013 e 1º/10/2013, com desconto de 11% de contribuição previdenciária 
sobre o valor do teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, permanece inalterada 
até a decisão final da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2165511-31.2014.8.26.000. 

 
Artigo 4º - O membro ou servidor estatutário pertencente aos quadros do 

Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça Militar, Tribunal de Contas, Ministério Público e 
Defensoria Pública que tenha ingressado no serviço público até 22-06-2014 é segurado do 
Regime Próprio da Previdência Social - RPPS, devendo a alíquota de 11% de contribuição 
previdenciária incidir sobre o total da respectiva remuneração, e não se aplica a opção 
pelo regime de previdência complementar instituído pela Lei nº 14.653/2011. 

Parágrafo único - A condição do membro ou servidor estatutário que tenha 
ingressado entre 21-01-2013 e 22-06-2014, com desconto de 11% de contribuição 
previdenciária sobre o valor do teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, 
permanece inalterada até a decisão final da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
2165511-31.2014.8.26.000. 

 
Artigo 5º- Aos membros e servidores elencados nos artigos acima, egressos 

do Regime Próprio da Previdência Social – RPPS de outro ente federativo, será aplicada a 
alíquota de 11% de contribuição previdenciária sobre o total de sua remuneração e não 
caberá a opção pelo regime de previdência complementar instituído pela Lei nº 
14.653/2011. 

Parágrafo único - Para os egressos de outros entes federativos que tiveram 
a incidência da alíquota de 11% de contribuição previdenciária sobre o valor do teto do 
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Regime Geral da Previdência Social tendo ou não aderido à Previdência Complementar, a 
situação permanece inalterada até a decisão final da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 2165511-31.2014.8.26.000.  

 
Artigo 6º - Recomenda-se às unidades de recursos humanos dos órgãos e 

entidades da Administração Direta e Indireta dar conhecimento formal dos termos desta 
portaria aos servidores públicos por ela abrangidos. 

Parágrafo único - No caso de concessão de aposentadoria por ato privativo 
praticado pelos Poderes Judiciário e Legislativo, Ministério Público, Defensoria Pública e 
Universidades, com base na compulsoriedade ou invalidez do membro ou servidor ativo, 
ou mesmo o falecimento, daqueles referidos nos artigos 2º, 3º e 4º desta portaria, 
recomenda-se seja a São Paulo Previdência - SPPREV comunicada, por ofício, com os dados 
e informações relevantes dos atos, inclusive contemplando os segurados enquadrados no 
artigo 5º, sem prejuízo das obrigações junto ao Tribunal de Contas. 

 
Artigo 7º- Estas disposições prevalecerão até decisão final ou alteração da 

liminar na referida Ação Direta de Inconstitucionalidade.  
 
Artigo 8º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

ratificados os atos praticados conforme suas disposições. 
 
______ 
NOTA: 
Lei nº 14.653/11 encontra-se à pág. 100 do vol. LXXII.  

 
_______________________________ 

 
 
SECRETARIA DA CASA CIVIL - CC 
SECRETARIA DO GOVERNO - SG 
SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO – SPG 
 

RESOLUÇÃO CONJUNTA CC/SG/SF/SPG Nº 1, DE 27 DE MARÇO DE 2015 
Dispõe sobre a definição dos indicadores globais da Secretaria da Educação, para fins de 

pagamento da Bonificação por Resultados - BR, instituída pela LC nº 1.078/2008, seus 
critérios de apuração e avaliação 

 
O Secretário-Chefe da Casa Civil, e os Secretários de Governo, da Fazenda e 

de Planejamento e Gestão, considerando o disposto no art. 6º da LC nº 1.078/2008, 
resolvem: 

 
CAPÍTULO I 
Das Disposições Preliminares 
Artigo 1º - Ficam definidos os seguintes indicadores globais da Secretaria 

da Educação, para fins de pagamento da Bonificação por Resultados - BR, instituída pela 
Lei Complementar nº 1.078, de 17 de dezembro de 2008:  

I – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (IDESP) 
do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da rede estadual de ensino; 

II – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de  São Paulo 
(IDESP) do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da rede estadual de ensino; 

III – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 
(IDESP) do Ensino Médio da rede estadual de ensino.  

Parágrafo único - Os indicadores a que se refere este artigo serão apurados 
e avaliados anualmente. 
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Artigo 2º - Para fins desta resolução conjunta, entende-se como nível de 
ensino os seguintes ciclos: 

I – 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental; 
II – 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental; 
III – 1ª a 3ª série do Ensino Médio. 
 
CAPÍTULO II 
Da Apuração dos Indicadores e Fixação das Metas 
SEÇÃO I 
Da Apuração dos Indicadores 
Artigo 3º - O IDESP para cada nível de ensino, conforme os incisos do artigo 

1º desta resolução conjunta, será calculado como a média simples do IDESP obtido nas 
disciplinas de língua portuguesa e matemática no(a) último ano/série do nível 
correspondente, na seguinte forma: 

IDESP nível = (IDESP PORT + IDESP MAT)/2 
Parágrafo único - Os elementos da fórmula a que se refere este artigo têm 

os seguintes significados:  
1. IDESP nível: Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São 

Paulo calculado no nível de ensino correspondente (avaliado); 
2. IDESP PORT: Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São 

Paulo obtido na disciplina de língua portuguesa;  
3. IDESP MAT: Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São 

Paulo obtido na disciplina de matemática. 
 
Artigo 4º - O IDESP para cada disciplina, ou língua portuguesa ou 

matemática, é o produto do indicador de desempenho escolar (ID) pelo indicador de fluxo 
escolar (IF), ambos do nível de ensino correspondente, multiplicado por 10 (dez ), na 
seguinte forma: 

IDESP disciplina = ID disciplina X IF X 10 
Parágrafo único - Os elementos da fórmula a que se refere este artigo têm 

os seguintes significados:  
1. IDESP disciplina: Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de 

São Paulo obtido na disciplina de língua portuguesa ou de matemática; 
2. ID disciplina: indicador de desempenho escolar obtido na disciplina de 

língua portuguesa ou de matemática;  
3. IF: indicador de fluxo escolar. 
 
Artigo 5º - O indicador de desempenho escolar (ID) para cada disciplina, 

língua portuguesa ou matemática, é determinado a partir da defasagem de aprendizagem 
(DEF) da escola no nível de ensino correspondente, sendo calculado da seguinte forma: 

ID disciplina = 1 – (DEF/3) 
§ 1º - Para o cálculo da defasagem (DEF), os alunos avaliados pelo Sistema 

de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) foram classificados 
de acordo com seus resultados, para cada disciplina e cada ano/série correspondente, em 
quatro níveis de desempenho: Abaixo do Básico (AB), Básico (B), Adequado (AD) e 
Avançado (A). 

§ 2º - A interpretação pedagógica de cada nível de desempenho, bem como 
o intervalo das proficiências utilizado para o enquadramento em cada um desses níveis, 
para cada ano/série e disciplina, estão definidos no Anexo que faz parte integrante desta 
resolução conjunta. 

§ 3º - Para cada nível de desempenho, atribuir-se-á um valor de acordo com 
a tabela a seguir: 

Nível Proficiência   Valor 
Abaixo do Básico - AB   3 
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Básico - B    2 
Adequado – AD  1 
Avançado - A    0 
 
§ 4º - A defasagem (DEF) é calculada como o somatório dos produtos dos 

valores atribuídos a cada nível de desempenho pelos respectivos percentuais de alunos em 
cada um desses níveis, para cada nível de ensino e disciplina correspondente, na seguinte 
forma: 

DEF = [(3 X PAB) + (2 X PB) + (1 X PAD) + (0 X PA)] 
§ 5º - Para fins de cálculo, os elementos da fórmula a que se refere o § 4º 

deste artigo têm os seguintes significados: 
1. DEF: indicador de defasagem; 
2. PAB: percentual de alunos classificados no nível de desempenho Abaixo 

do Básico (AB); 
3. PB: percentual de alunos classificados no nível de desempenho Básico 

(B); 
4. PAD: percentual de alunos classificados no nível de desempenho 

Adequado (AD); 
5. PA: percentual de alunos classificados no nível de desempenho Avançado 

(A). 
 
Artigo 6º - O indicador de fluxo escolar (IF) corresponde à taxa de 

aprovação de cada nível de ensino, na seguinte forma: 
 

         
 º                     

 º                        
    

   
 
   

   
 
   

 

 
§ 1º - Para fins de cálculo, os elementos da fórmula a que se refere o caput 

deste artigo têm os seguintes significados: 
1. Ai: total de alunos aprovados na série “i”; 
2. Ti: total de alunos matriculados na série “i”; 
3. S: número de anos/séries de cada nível de ensino. 
§ 2º - Para obtenção dos dados a que se refere este artigo toma-se por base 

a data de encerramento da digitação do rendimento escolar individualizado no Sistema de 
Cadastro de Alunos, conforme definida em resolução. 

 
Artigo 7º – Para o cálculo dos indicadores globais a que se refere o artigo 1º 

desta resolução conjunta, o IDESP deve ser calculado por nível de ensino e por unidade 
escolar.  

 
SEÇÃO II 
Da Fixação das Metas 
Artigo 8º - As metas serão fixadas para o período de 1 (um) ano, que 

corresponde ao período de avaliação, e por meio de nova resolução conjunta até o mês de 
abril de cada novo período de avaliação. 

Parágrafo único – As metas de longo prazo para o IDESP estão definidas 
conforme parágrafo único do artigo 4º da Resolução SE- 74, de 6 de novembro de 2008. 

 
Artigo 9º - As metas poderão ser revisadas a qualquer momento a fim de 

incorporar alterações na legislação, mudanças curriculares, decisões governamentais e 
outros fatores supervenientes, de caráter transitório ou não, que afetem a consecução das 
mesmas. 
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CAPÍTULO III 
Do Índice de Cumprimento de Metas 
Artigo 10 - O Índice de Cumprimento de Metas (ICM) a ser calculado será 

dado pela seguinte fórmula: 
 
Fórmula (ilegível no DOE) 
 
Sendo: 

IC = Índice de Cumprimento =  
                     

                    
 

 

IQ = Adicional por Qualidade = 
                   

                         
 

 
Onde: 
.IDESPEF: é o valor obtido no período de avaliação; 
.IDESPBASE: é o valor considerado como linha de base; 
.IDESPMETA: é a meta fixada para o período de avaliação; 
.IDESPAG: é o resultado agregado do indicador global para o período de 

avaliação; 
.IDESPMETAFINAL: valor do IDESP tomado como meta final a ser 

alcançado em 2030, conforme parágrafo único do artigo 8º desta resolução conjunta; 
.INSE: Índice de Nível Socioeconômico, definido para cada unidade escolar; 
.MOD: Modulador, percentual a ser aplicado como multiplicador sobre o 

valor do INSE. 
§ 1º - Para efeito do cálculo do Índice de Cumprimento de Metas (ICM) será, 

sempre, tomado por base o valor máximo entre o IC e o IQ, portanto, entre os dois, o 
maior. 

§ 2º - Para efeito do cálculo do Índice de Cumprimento(IC), deverão ser 
considerados os valores do período de avaliação anterior como linha de base para os 
indicadores globais do período de avaliação. 

§ 3º - O valor do Índice de Nível Socioeconômico (INSE) varia de 0(zero) a 
10(dez), sendo 10(dez) a escola com o nível socioeconômico mais baixo e 0(zero) a escola 
com nível mais alto. 

§ 4º - Para efeito do cálculo do Índice de Cumprimento de Metas (ICM), o 
valor percentual atribuído para o MOD (modulador) é de 0,10 ou 10%(dez por cento). 

§ 5º - O valor do Índice de Cumprimento de Metas(ICM) será: 
1. nunca inferior a 0 (zero); 
2. considerado até o limite de 1,20 (um inteiro e vinte centésimos). 
§ 6º - Quando ambos, os valores do IC e do IQ, forem iguais a 0 (zero) o 

valor atribuído ao ICM será nulo. 
 
CAPÍTULO IV 
Disposições Finais 
Artigo 11 - Cabe à comissão a que se refere o artigo 6º da Lei 

Complementar nº 1.078, de 17 de dezembro de 2008, a validação do índice de 
cumprimento das metas dos indicadores específicos e globais. 

 
Artigo 12 - A Secretaria da Educação enviará relatórios anuais à comissão a 

que se refere o artigo 6º da Lei Complementar nº 1.078, de 17 de dezembro de 2008, 
contendo uma avaliação do cumprimento das metas e as respectivas justificativas para o 
desempenho do período. 

 
Artigo 13 - Esta resolução conjunta entra em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2014. 
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Anexo 

a que se refere o §2º do artigo 5º da Resolução Conjunta CC/SGP/SF/SPDR – 1, de 27.03.2015 
Descrição nos níveis de desempenho e valores de referência na escola do SARESP 

 
Nível de 
Proficiência 

Descrição 5º ano do Ensino 
Fundamental 

9º ano do Ensino 
Fundamental 

3º Série Ensino Médio 

Língua 
Portuguesa 

Matemática 
Língua 

Portuguesa 
Matemática 

Língua 
Portuguesa 

Matemática 

Abaixo do 
Básico 

Os alunos neste nível demonstram 
domínio insuficiente dos conteúdos, 
competências e habilidades requeridos 
para a série escolar em que se 
encontram 

Menor de 
150 

Menor que 
175 

Menor de 
200 

Menor do 
que 225 

Menor do 
que 250 

Menor do 
que 275 

Básico 

Os alunos neste nível demonstram 
desenvolvimento parcial dos 
conteúdos, competências e habilidades 
requeridos para a série escolar em que 
se encontram 

Entre 150 e 
200 

Entre 175 e 
225 

Entre 200 e 
275 

Entre 225 e 
300 

Entre 250 e 
300 

Entre 275 e 
350 

Adequado 

Os alunos neste nível demonstram 
conhecimentos e domínio dos 
conteúdos competências e habilidades 
requeridos para a série escolar em que 
se encontram 

Entre 200 e 
250 

Entre 225 e 
275 

Entre 275 e 
325 

Entre 300 e 
350 

Entre 300 e 
375 

Entre 350 e 
400 

Avançado 

Os alunos neste nível demonstram 
conhecimentos e domínio dos 
conteúdos, competências e habilidades, 
além do requerido para a série escolar 
em que se encontram 

Maior ou 
igual a 250 

Maior ou 
igual a 275 

Maior ou 
igual a 325 

Maior ou 
igual a 350 

Maior ou 
igual a 375 

Maior ou 
igual a 400 

 
_______ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG: 
Lei Complementar nº 1.078/08 à pág. 43 do vol. LXVI; 
Resolução SE nº 74/08 á pág. 185 do vol. LXVI. 

 
____________________ 

 
 

RESOLUÇÃO CONJUNTA CC/SG/SF/SPG Nº 2, DE 27 DE MARÇO DE 2015 
Dispõe sobre a fixação das metas para os indicadores globais da Secretaria da Educação, 

para fins de pagamento da Bonificação por Resultados – BR, instituída pela LC nº 
1.078/2008, para o exercício de 2014 

 
O Secretário-Chefe da Casa Civil, e os Secretários de Governo, da Fazenda e 

de Planejamento e Gestão, considerando o disposto no art. 6º da LC nº 1.078/2008, e no 
art. 8º da Resolução Conjunta CC/SG/SF/SPG-1, de 27-3-2015, resolvem: 

 
Artigo 1º – Para o exercício de 2014, as metas para os indicadores globais 

da Secretaria da Educação, a que se refere o artigo 1º da Resolução Conjunta 
CC/SG/SF/SPG-1, de 27-3-2015, para fins de pagamento da Bonificação por Resultados – 
BR, instituída pela Lei Complementar nº 1.078, de 17 de dezembro de 2008, ficam fixadas 
em: 

I – 4,46 (quatro inteiros e quarenta e seis centésimos) para o índice de 
desenvolvimento da educação do Estado de São Paulo (IDESP) do 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental da rede estadual de ensino; 

II – 2,64 (dois inteiros e sessenta e quatro centésimos) para o índice de 
desenvolvimento da educação do Estado de São Paulo (IDESP) do 6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental da rede estadual de ensino; 

III – 1,94 (um inteiro e noventa e quatro centésimos) para o índice de 
desenvolvimento da educação do Estado de São Paulo (IDESP) da 1ª a 3ª série do Ensino 
Médio da rede estadual de ensino. 
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Artigo 2º – Esta resolução conjunta entra em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2014. 
 
_______ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG: 
Lei Complementar nº 1.078/08 à pág. 43 do vol. LXVI; 
Resolução Conj. CC/SG/SF/SPG nº 1/15, à pág., 256 deste volume. 

________________________________ 
 

 
SECRETARIA DO GOVERNO - SG 
SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO – SPG 
SECRETARIA DA FAZENDA - SF 

 
RESOLUÇÃO CONJUNTA SG/SPG/SF Nº 1, DE 12 DE MARÇO DE 2015 

Disciplina a aplicação do Decreto nº 61.132, de 25 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre as 
medidas de redução de despesas com pessoal e encargos sociais, na forma que especifica 

 
Os Secretários de Governo, de Planejamento e Gestão e da Fazenda, com 

fundamento no art. 6º do Dec. 61.132-2015, resolvem: 
 
Artigo 1º – As normas complementares para aplicação do Decreto nº 61.132, 

de 25 de fevereiro de 2015, ficam disciplinadas nos termos desta resolução conjunta. 
 
Artigo 2º – Para fins de aplicação do disposto no artigo 1º do Decreto nº 

61.132, de 25 de fevereiro de 2015, os órgãos da administração direta, as autarquias, inclusive 
as de regime especial, as fundações e as sociedades de economia mista classificadas como 
dependentes nos termos do inciso III do artigo 2º da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de 
maio de 2000, deverão apresentar até 16 de março de 2015, o plano de redução de despesas 
com pessoal ao Comitê Gestor instituído pelo artigo 6º do Decreto nº 61.131, de 25 de  
fevereiro de 2015.  

Parágrafo único – O disposto neste artigo não se aplica às universidades 
públicas estaduais, às agências reguladoras e às empresas não dependentes. 

 
Artigo 3º – O plano de redução de despesas com pessoal deverá ser entregue 

ao Comitê Gestor, até 16 de março de 2015, na forma especificada nos Anexos que integram 
esta resolução conjunta, contendo: 

I – Anexo I, quanto aos cargos em comissão, funções de confiança e empregos 
públicos de confiança:  

a) a soma dos valores despendidos no mês de dezembro de 2014; 
b) o valor correspondente a 15% (quinze por cento) do valor apurado na alínea 

“a” deste inciso; 
c) a redução a ser efetivada, tendo por base a folha de pagamento referência 

dezembro de 2014, paga em janeiro de 2015, que deverá, pelo menos, corresponder ao 
resultado apurado na alínea “b” deste inciso; 

d) a relação de cargos em comissão, funções de confiança, funções-atividades 
em confiança e empregos públicos de confiança e nome do ocupante, objeto da redução, 
abrangendo inclusive as designações em cargo vago, bem como os respectivos valores com 
eles despendidos; 

II – Anexo II, quanto às horas extras: 
a) a soma dos valores despendidos no mês de dezembro de 2014; 
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b) o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor apurado na alínea 
“a” deste inciso; 

c) o limite máximo de valor de horas extras a ser despendido, determinado 
pela diferença entre os valores apurados nas alíneas “a” e “b” deste inciso. 

§ 1º – Para efeitos do disposto no inciso I deste artigo, deverão ser 
consideradas as funções de serviço público retribuídas mediante “pro labore”, as funções 
retribuídas mediante “pro labore” ou gratificação “pro labore” e as designações em cargo 
vago. 

§ 2º – No plano a que se refere o artigo 3º desta resolução conjunta poderá ser 
excetuado do inciso I deste artigo, mediante justificativa fundamentada, o “pro labore” 
atribuído para integrantes de carreiras específicas em função das características das unidades 
a que se destinam, a que se refere § 1º do artigo 5º do Decreto nº 61.132, de 25 de fevereiro 
de 2015.  

§ 3º – O disposto no inciso I deste artigo não se aplica às atividades fins das 
Secretarias da Educação, Saúde, Segurança Pública e Administração Penitenciária, bem como 
da Fundação CASA e do Centro de Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS. 

§ 4º – No âmbito da administração direta e das autarquias as informações 
relativas aos valores a que se referem as alíneas “a” dos incisos I e II deste artigo despendidos 
em folha de pagamento no mês de dezembro de 2014, serão disponibilizadas, se necessário, 
aos respectivos órgãos e entidades, pela Secretaria de Planejamento e Gestão, através da 
Unidade Central de Recursos Humanos - UCRH, mediante solicitação. 

§ 5º - Nos valores despendidos como horas extras, a que se refere este artigo, 
deverão ser computados os pagos a título de serviço extraordinário, nos termos da legislação 
vigente.  

 
Artigo 4º – Para fins do disposto nesta resolução conjunta, a redução de 

despesa em relação aos cargos em comissão, funções de confiança, funções-atividades em 
confiança e empregos públicos em confiança, relativos às atividades de comando deverá 
recair, preferencialmente, sobre aqueles com menor número de servidores subordinados, 
observada a avocação das competências pelo dirigente da unidade de comando 
imediatamente superior. 

 
Artigo 5º – Os cargos em comissão, as funções-atividades em confiança e os 

empregos públicos em confiança dos órgãos da administração direta e das autarquias, objeto 
da redução a que se refere o inciso I do artigo 3º desta resolução conjunta, integrarão o Banco 
de Contingenciamento de Cargos e Empregos Públicos da Administração Direta e Autárquica 
do Estado - BCEP, de que trata o Decreto nº 59.957, de 13 de dezembro de 2013. 

 
Artigo 6º – As autorizações de abertura de concurso público, cujos editais não 

tenham sido publicados, devem ser precedidas de reavaliação, na seguinte conformidade: 
I – pela Secretaria de Planejamento e Gestão, através da Unidade Central de 

Recursos Humanos – UCRH, no âmbito da administração direta e das autarquias; 
II – pela Secretaria da Fazenda, através do Conselho de Defesa dos Capitais do 

Estado – CODEC, no âmbito das fundações e das sociedades de economia mista classificadas 
como dependentes nos termos do inciso III do artigo 2º da Lei Complementar federal nº 101, 
de 4 de maio de 2000.  

Parágrafo único – Aplica-se o disposto neste artigo às autorizações de 
aproveitamento de remanescentes de concurso público cujas anuências de vagas não tenham 
sido efetivadas.  

 
Artigo 7º – A redução da despesa a que se refere esta resolução conjunta 

produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da aprovação do plano de 
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redução pelo Comitê Gestor, nos termos do artigo 4º do Decreto nº 61.132, de 25 de fevereiro 
de 2015. 

Parágrafo único – Para a redução de despesa decorrente de rescisão 
contratual, fica estabelecido mais 30 (trinta) dias de prazo, contados a partir da data fixada no 
“caput” deste artigo.  

 
Artigo 8º – Esta resolução conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 

 
_____ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG: 
Decreto nº 59.957/13 à pág. 150 do vol. LXXVI; 
Decreto nº 61.131/15 à pág. 112 deste volume; 
Decreto nº 61.132/15 à pág. 114 deste volume. 

 
 

ANEXO I 
a que se refere o inciso I do artigo 3º da 

Resolução Conjunta SG/SPG/SF-1, de 12-3-2015 
 

 
ÓRGÃO: 

"A" = a soma dos valores despendidos no mês de dezembro de 2014  R$ 

"B" = valor correspondente a 15% do valor apurado em "A"  R$ 

 “C” = valor total da redução mensal = “D” (valor igual ou maior que "B")  R$ 

 “D” = composição de “C” (soma 1 + soma 2)  R$ 

DENOMINAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO/EMPREGO 
PÚBLICO EM CONFIANÇA/FUNÇÃO-ATIVIDADE EM 

CONFIANÇA /DESIGNAÇÃO EM CARGO VAGO 

SUBQUADRO 
 

NOME DO 
SERVIDOR 

 

VALOR MENSAL 
UNITÁRIO 

 

    

    

    

    

    

VALOR DA REDUÇÃO (soma 1)  R$ 

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO RETRIBUÍDA MEDIANTE “PRO 
LABORE”/FUNÇÕES RETRIBUÍDAS MEDIANTE PRO LABORE OU GRATIFICAÇÃO "PRO 

LABORE" 

NOME DO 
SERVIDOR 

VALOR MENSAL 
UNITÁRIO 

   

   

   

VALOR DA REDUÇÃO (soma 2)   R$ 

VALOR TOTAL DA REDUÇÃO (SOMA 1 + SOMA 2)   

 
 

ANEXO II 
a que se refere o inciso II do artigo 3º da 

Resolução Conjunta SG/SPG/SF-1, de 12-3-2015 
 
ÓRGÃO: 

"A" = a soma dos valores despendidos no mês de dezembro de 2014  R$ 

"B" = valor correspondente a 30% do valor apurado em "A"  R$ 

 “C” = limite máximo a ser despendido com as horas extras (“A” – “B”)  R$ 
 

 
_______________________________ 

 
 

 
 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEE 
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GABINETE DE SECRETÁRIO – GS 
 
 

COMUNICADO SE Nº 1, DE 5 DE JANEIRO DE 2015 
Repasse e utilização de recursos para CONCESSÃO DE DIÁRIAS no âmbito da SE 

 
Aos Coordenadores e Dirigentes Regionais de Ensino  
O Secretário da Educação, à luz dos recursos consignados no orçamento de 

2015 e com a finalidade de orientar os órgãos centrais e regionais quanto à utilização 
desses recursos, para concessão de diárias aos servidores dessa pasta, Comunica: 

1. Os recursos para atender as despesas com diárias de servidores, no 
exercício de 2015, serão liberados no início do exercício, com base em cotas mensais, 
conforme valores calculados proporcionalmente, a serem divulgados pela Coordenadoria 
de Orçamento e Finanças – COFI; 

2. As Coordenadorias e as Diretorias de Ensino deverão observar os 
recursos disponíveis para planejar as ações de caráter administrativo, técnico e 
pedagógico, a serem realizadas de forma centralizada e descentralizada; 

3. No início de cada trimestre, as Coordenadorias divulgarão as ações 
planejadas de forma centralizada, para atender seus projetos ou atividades específicos e 
prioritários, possibilitando às Diretorias de Ensino planejarem e organizarem suas 
despesas para concretização dessas e de outras ações necessárias ao desempenho de suas 
atribuições; 

4. A COFI acompanhará a utilização dos recursos repassados e 
providenciará as orientações necessárias à prestação de contas; 

5. Não haverá suplementação dos recursos destinados a pagamento de 
diárias, sendo que os casos excepcionais, devidamente justificados, serão submetidos à 
apreciação do Gabinete do Secretário, observadas as disponibilidades orçamentárias; 

6. Todas as ações de formação, orientação técnica ou acompanhamento de 
projetos específicos deverão ser registradas no CADFORMAÇÃO, de modo a justificar as 
convocações de servidores e as despesas decorrentes dessas ações. 

  
________________________ 

 
 

COMUNICADO SE Nº 2, DE 5 DE JANEIRO DE 2015 
Concessão e utilização de recursos denominados “CRÉDITO DIRETO”, no exercício de 2015 

 
Aos Coordenadores e Dirigentes Regionais de Ensino  
 
O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, à luz dos recursos consignados no 

orçamento de 2015 e com a finalidade de orientar os órgãos centrais e regionais, quanto às 
diretrizes para utilização do crédito direto, e de assegurar o bom atendimento às 
necessidades das escolas, 

Comunica: 
1. os recursos do Crédito Direto destinam-se ao atendimento das unidades 

escolares, não podendo ser utilizados para prédios administrativos das Diretorias de 
Ensino; 

2. esses recursos serão consignados no orçamento de cada Diretoria de 
Ensino no início do exercício de 2015, conforme valores calculados proporcionalmente ao 
número de escolas e de alunos e destinados ao atendimento das unidades escolares da 
respectiva circunscrição, a serem divulgados pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças 
– COFI; 

3. as ações a serem executadas com recursos do Crédito Direto serão 
planejadas pelas DEs à luz das necessidades e prioridades das escolas devendo ser 
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incluídas num Plano Bimestral, devidamente fundamentado e justificado, que dará origem 
aos processos de licitação/contratação; 

4. o Plano Bimestral elaborado pelas DEs será submetido à apreciação e 
autorização da CISE/DGINF, por meio de planilha eletrônica (ANEXO I deste Comunicado) 
e posteriormente incluído no GDAE, para acompanhamento de todos os órgãos envolvidos; 

5. serão atendidos, excepcionalmente e em caráter emergencial, sob 
avaliação e autorização de CISE/DGINF, pedidos relacionados a problemas que impeçam a 
realização de atividades pedagógicas, não previstos no Plano Bimestral ( tais como 
problemas que causem falta de energia elétrica, que afetem o fornecimento de água ou 
mesmo provoquem a contaminação de caixas d’água); 

6. a descrição dos serviços que serão contratados e executados com 
recursos do Crédito Direto será registrada no SIAFEM, permitindo o acompanhamento da 
execução orçamentária em nível regional e central;  

7. é vedada a utilização dos recursos do Crédito Direto por meio de 
adiantamento, ficando a DE responsável por qualquer ação adotada em desacordo com 
esta diretriz; 

8. os recursos do Crédito Direto serão destinados exclusivamente para 
execução das ações elencadas no ANEXO II deste Comunicado; 

9. os serviços contratados e executados com recursos do Crédito Direto não 
devem ser coincidentes com aqueles realizados por meio do PDDE, ou com os realizados 
pelas Unidades Móveis ( exceto quando, em caráter de excepcionalidade, não houver 
contrato de unidade móvel vigente na respectiva DE) ou, ainda, com serviços de 
manutenção programados e executados pela FDE; 

10. visando ao melhor atendimento e à economicidade na utilização dos 
recursos, as ações deverão ser planejadas e organizadas de forma que as contratações 
sejam decorrentes de Pregões, em que se reúnam serviços da mesma natureza, ficando os 
casos de dispensa de licitação restritos às emergências, observados os termos da 
legislação pertinente; 

11. os casos omissos serão submetidos à apreciação e deliberação das 
Coordenadorias responsáveis, observadas as disponibilidades orçamentárias e as 
diretrizes legais e administrativas que regem a matéria. 

 
 
 

ANEXO I 
 

Credito Direto 
UGE Diretoria  Unidade Escolar Descrição do Serviço Valor 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

 

ANEXO II 
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RELAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO 
CRÉDITO DIRETO 

I - Serviços a serem realizados, prioritariamente, por meio de Crédito Direto: 
1. poda de árvores, grama, capinagem, limpeza e remoção de mato, entulho, etc; 
2. limpeza de caixa d’água e de reservatórios (conforme orientação prestada na 3ª 

orientação técnica presencial aos NOMS) nos períodos de recesso, garantindo a reutilização e 
evitando o desperdício de água retirada; 

3. instalação de telas, grades, vedantes em janelas e portas de cozinhas, despensas 
e refeitórios (estes serviços não deverão ser realizados por meio de Crédito Direto nas unidades 
escolares que possuem contrato de manipulação de Merenda, segundo os quais a obrigação de 
execução e manutenção desses itens é da empresa contratada); 

4. instalação de telas de proteção para evitar a infestação de pombos em áreas das 
escolas; 

5. conserto de pavimentos internos, calçadas internas e externas; 
6. execução de serviços de desinsetização e desratização; 
7. execução de serviços de limpeza de fossas, desentupimento de esgotos e 

drenagem; 
8. construção de rampas, instalação de corrimãos, adequação de banheiros e 

outros itens de segurança e acessibilidade;  
9. contratação de projeto e documentação técnica relacionados à obtenção e 

renovação de AVCB; 
10. manutenção de ventiladores e bebedouros; 
11. consertos de bombas d’água; 
12. execução de outros serviços, claramente descritos e justificados, desde que 

previamente autorizados pela CISE, vedados os serviços de caráter estrutural. 
II - Serviços a serem realizados, prioritariamente, pela Unidade Móvel e, 

excepcionalmente, por meio de Crédito Direto – Análise CEPLAE: 
1. execução de serviços de hidráulica e elétrica;  
2. instalação de ventiladores e bebedouros; 
3. execução de serviços de alvenaria, reparos de telhados e coberturas, calhas, 

forros, caixilhos substituição de vidros, de pequeno valor; 
4. execução de serviços de recarga de extintores de incêndio, manutenção de 

hidrantes e de para-raios;  
5. execução de serviços de serralheria e marcenaria, tais como consertos de portas, 

portões, grades, janelas, esquadrias e estruturas metálicas; 
6. instalações de bombas d’água e manutenção de poços artesianos. 
III - Serviços para análise pelo CEQUI:  
reparos de estantes, carteiras e cadeiras escolares, armários, mobiliário de 

refeitório, de salas de leitura e das áreas administrativas, manutenção e instalação de fogões, 
geladeiras, batedeiras, liquidificadores, exaustores, fornos, freezers, balcões térmicos, aparelhos de 
TV, DVD, câmeras de monitoramento e similares.  

 
_______________________ 

 
 

COMUNICADO SE Nº 3, DE 13 DE JANEIRO DE 2015 
Rede de Suprimentos – 2015 

 
Aos Dirigentes Regionais de Ensino e aos Diretores de Escola 
O Secretário da Educação, tendo em vista o que lhe representaram a 

Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares - CISE e a Coordenadoria de 
Orçamento e Finanças - COFI, sobre o funcionamento da Rede de Suprimentos, para 
atender as Diretorias de Ensino e as Escolas da rede pública estadual, 

Comunica: 
1. O per capita mensal estabelecido para atendimento das unidades 

escolares, regulares e de ensino integral, terá os respectivos valores divulgados no site da 
Secretaria da Educação: www.educacao.sp.gov.br.  O valor mínimo a ser recebido 
mensalmente pelas unidades escolares será, igualmente, divulgado nesse site. 
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2. As compras na Rede de Suprimentos terão periodicidade mensal, 
observando que: 

a) serão autorizadas dez compras anuais, de 16/01 a 30/11 de cada 
exercício, cabendo aos usuários planejar os pedidos para atender, inclusive, os períodos de 
férias e recessos escolares; 

b) os pedidos serão efetuados sempre no mês corrente, para consumo no 
mês subsequente; 

c) é vedada a manutenção de estoques superiores a um mês de consumo da 
unidade; 

d) as escolas com contrato de serviços de limpeza terceirizados não 
poderão adquirir materiais de limpeza; 

e) as escolas com contratos de preparação de merenda terceirizada não 
poderão adquirir produtos de higiene e limpeza específicos para cozinhas e despensas, 
bem como descartáveis destinados ao cumprimento das normas da Vigilância Sanitária, já 
incluídos no contrato específico; 

f) as escolas com contrato de outsourcing de impressoras terão limites 
estabelecidos para aquisição de papel sulfite e toner, exceto quando houver prévia 
comunicação, por parte das áreas técnicas da SEE, que indique a necessidade específica de 
impressão num determinado período, sem condições de atendimento pelo contrato supra 
mencionado, sendo que esses casos, tratados como exceção, serão objeto de autorização e 
comunicados específicos à rede escolar; 

g) as escolas com contrato de prestação de serviços de CUIDADORES só 
poderão adquirir produtos destinados ao atendimento dos alunos com deficiência que não 
estejam previstos no contrato, desde que justificada a necessidade; 

h) estão vedadas as compras de materiais para uso em projetos especiais 
cujas despesas deverão ser suportadas com recursos do PDDE ou da APM, evitando-se 
desse modo a duplicidade de fontes para atendimento das mesmas atividades; 

i) as compras para atendimento a projetos pedagógicos específicos devem 
ser cuidadosamente avaliadas, em razão dos recursos financeiros disponíveis na Rede de 
Suprimentos, que não receberão novos aportes no exercício de 2015; 

j) cada unidade efetuará um plano de consumo na Rede de Suprimentos, à 
luz dos recursos mensais disponíveis e de suas prioridades e necessidades, observando 
sempre o atendimento aos alunos e às equipes técnicas e docentes, na realização das 
atividades-fim de cada escola; 

k) as escolas que realizam o Programa Escola da Família receberão aporte 
anual, no mês de março, para aquisições dos materiais, disponíveis na Rede de 
Suprimentos e necessários à realização das atividades do programa, ficando vedadas as 
compras por adiantamento.  

3. A SE, por meio da Coordenadoria de Infraestrutura de Serviços 
Educacionais - CISE estabelecerá, no prazo de 90 dias, processo de monitoramento e 
auditoria das compras efetuadas pelas unidades, com vistas ao aprimoramento das 
normas e orientações e ao redirecionamento do consumo, visando à otimização das 
despesas e sua transparência para todos os usuários   

____________________________ 
 
 

COMUNICADO SE Nº 1, DE 4 DE MARÇO DE 2015 
Dispõem sobre as diretrizes que nortearão as políticas educacionais no período 2015-2018 

 
Educadores da Rede Estadual Paulista, Pais de Alunos, Alunos e 

Comunidade Escolar. 
Neste momento, que marca o início de uma nova gestão no Governo do 

Estado de São Paulo, a Secretaria da Educação reafirma seu compromisso com a melhoria 
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da qualidade do ensino, informando as diretrizes que nortearão as políticas educacionais 
no período 2015-2018. 

 
DIRETRIZES NORTEADORAS DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO ESTADO DE 

SÃO PAULO – 2015 – 2018  
PRINCÍPIO: MELHORIA DA QUALIDADE COM IGUALDADE E EQUIDADE 

PARA TODOS.  
DIRETRIZES: 
1. FOCO NO DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

PREVISTAS NO CURRÍCULO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
2. ESCOLA COMO FOCO PRIORITÁRIO DA GESTÃO CENTRAL E REGIONAL 
3. AMBIENTE ESCOLAR ORGANIZADO PARA A APRENDIZAGEM - TEMPO, 

ESPAÇO, PESSOAS. 
4. FORMAÇÃO CONTINUADA COM FOCO NA PRÁTICA. 
5. COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS PAULISTAS. 
6. COERÊNCIA, CONSISTÊNCIA E ESTABILIDADE NA COMUNICAÇÃO PARA 

ENGAJAMENTO DA REDE E DA SOCIEDADE.  
PRINCÍPIO: MELHORIA DA QUALIDADE COM IGUALDADE E EQUIDADE 

PARA TODOS 
A educação só pode ter qualidade se for para todos, todas as escolas e todos 

os alunos. Igualdade de acesso a todos os benefícios que o ensino público estadual tiver 
capacidade de oferecer é condição de qualquer melhoria qualitativa. 

* A igualdade é irmã siamesa da equidade, porque só pode ser alcançada se, 
além de oportunidades iguais, os tratamentos forem diferenciados, de acordo com as 
necessidades dos alunos e as condições escolares. 

DIRETRIZES 
1. FOCO NO DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

PREVISTAS NO CURRÍCULO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
Premissas 
* A garantia da igualdade se expressa no currículo que estabelece o que 

todos os alunos têm o direito de aprender em seu percurso escolar. Fixando o que é direito 
de aprendizagem, o currículo abriga a diversidade metodológica e didática, garantia da 
diversidade de tratamento exigida pela equidade.  

Linhas de ação 
* Resgatar a centralidade do currículo como articulador de atividades, 

programas e recursos pedagógicos. 
* Reafirmar a importância da progressão continuada para garantir que 

todos os alunos aprendam ao longo do percurso escolar. 
* Garantir a articulação entre currículo e avaliação, e o uso dos resultados 

na reorientação da prática pedagógica. 
* Resgatar a importância dos processos de acompanhamento da 

aprendizagem dos alunos. 
* Garantir as atividades de reforço e a recuperação e materiais e recursos 

de apoio ao seu desenvolvimento. 
* Usar as TIC como recurso pedagógico auxiliar para desenvolver as 

competências e habilidades previstas no currículo. 
2. ESCOLA COMO FOCO DA GESTÃO CENTRAL E REGIONAL 
Premissas 
* Políticas educacionais precisam incidir sobre a atividade fim que se 

realiza na escola. Manter esse foco requer da gestão um esforço sistemático para que todos 
os níveis da organização tenham presente e não percam de vista as aprendizagens 
previstas no currículo. 
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* Esse esforço de focalizar a escola deve incluir comunicação permanente e 
apoio aos responsáveis pela supervisão e gestão pedagógica, mecanismos de 
acompanhamento em todos os níveis do sistema por meio de indicadores educacionais. 

Linhas de ação 
* Coordenar, planejar e acompanhar a implementação descentralizada das 

políticas e diretrizes educacionais, garantindo a articulação entre a gestão central e a 
gestão regional e escolar, e a disseminação das informações na estrutura da Secretaria 
tanto vertical quanto transversalmente. 

Fortalecer a atuação de supervisores e professores coordenadores para, 
sob a liderança da Diretoria Regional, apoiar, orientar e acompanhar as escolas, identificar 
problemas, agilizar e mediar o fluxo de informações entre as escolas e a Secretaria. 

* Construir critérios para avaliar a implementação das políticas e diretrizes 
da Secretaria, verificando se as entregas necessárias ao bom funcionamento das escolas e 
do processo ensino-aprendizagem acontecem em tempo hábil e com a qualidade desejada. 

* Apoiar as Diretorias e seus profissionais para diagnosticar problemas, 
encaminhar soluções adequadas, disseminar boas práticas, trocar experiências e 
aperfeiçoar processos de gestão.  

 
3. AMBIENTE ESCOLAR ORGANIZADO PARA A APRENDIZAGEM: TEMPO, 

ESPAÇO, PESSOAS 
Premissas 
Mais tempo para aprender 
* A pauta da escola é seu Projeto Pedagógico, situado no espaço (estrutura 

física) e no tempo (duração e ritmo). É fundamental articular espaço e tempo a serviço do 
desenvolvimento do currículo e, portanto, das aprendizagens dos alunos. 

* Otimizar o tempo e espaço escolar para garantir a todos o direito de 
aprender os conteúdos, competências e habilidades que o currículo prevê, implica retirar 
da pauta da escola projetos, programas ou atividades que não são articuladas com o 
currículo. Neste sentido, os tempos e espaços da escola devem ser ocupados integralmente 
com o ensino e a aprendizagem. 

* O aumento progressivo do tempo dedicado às aprendizagens curriculares 
deve ser meta da política educacional, a ser realizada, entre outros, pelos programas: 

- Tempo adicional para recuperação e reforço. 
- Programa Ensino Integral (PEI). 
- Escola de Tempo Integral (ETI). 
- Programa VENCE de educação profissional. 
- Centro de Estudo de Línguas – CEL. 
- Salas Descentralizadas de Ensino Técnico – ETEC – em parceria com o 

Centro Paula Souza. 
Linhas de ação 
* Apoiar as escolas para a oferta de tempos adicionais para recuperação e 

reforço. 
* Avaliar a escalabilidade do modelo, das práticas e das formas de 

organização adotadas no âmbito do Programa Ensino Integral. 
* Fortalecer as práticas bem avaliadas das Escolas em Tempo Integral 

(ETI). 
* Viabilizar, no âmbito do Programa VENCE, tempo adicional para 

aprendizagem de conteúdos profissionalizantes, como opção concomitante disponível a 
alunos do ensino médio.  

Espaço para aprender 
Premissas 
* Otimizar o espaço para a aprendizagem requer priorizar os fatores que 

determinam o desempenho dos alunos. Requer decidir a melhor equação entre tempo, 
número de alunos e recursos docentes para utilizar o espaço disponível. 



268 
 

Ações 
* Priorizar as práticas escolares recomendadas pelo, ou articuladas com, o 

currículo oficial da Secretaria.  
* Priorizar espaços destinados às ações de recuperação e apoiar as escolas 

para viabilizá-las. 
Gestão das competências profissionais a serviço das aprendizagens.  
Premissas 
* A qualidade dos recursos humanos que atuam na escola, especialmente a 

do professor, é o fator mais importante na determinação do desempenho dos alunos. A 
melhoria das competências profissionais deve ser objetivo permanente dos Supervisores e 
do Núcleo Pedagógico das Diretorias, constituídos pelos PCNPs. 

* É indispensável que as diferentes modalidades de educação continuada 
(OTs, oficinas, cursos da EFAP) se articulem de modo a evitar sobreposições ou repetições. 

Linhas de ação  
* Adotar procedimentos de observação, tutoria e avaliação de desempenho 

destinados a promover mais eficiência e eficácia na atuação de diretores. 
* Adotar procedimentos de observação e tutoria para professores e outros 

profissionais direta ou indiretamente envolvidos no ensino e na aprendizagem. 
* Fortalecer o Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino no 

desenvolvimento de ações de formação na ação.  
* Produzir e disponibilizar protocolos, recursos didáticos, para orientar, 

estruturar e aplicar indicadores de sucesso na ação pedagógica em seus vários níveis - 
supervisão, coordenação pedagógica regional (Diretoria de Ensino) ou local (Escola). 

* Implementar critérios e procedimentos de gestão de pessoas e de gestão 
pedagógica que contribuam para a estabilidade da equipe escolar e para a fixação do 
professor em uma única escola. 

* Fortalecer a mediação de conflitos na escola, atentando para o 
desenvolvimento das habilidades socioemocionais. 

Tempo e espaço para o trabalho coletivo  
Premissas 
* Processos de melhoria qualitativa incluem a reflexão e discussão coletivas 

sobre a prática, associadas às metodologias de acompanhamento ou tutoria. 
Linhas de ação 
* Acompanhar como está sendo utilizado o tempo de ATPC.  
* Fortalecer o Núcleo Pedagógico das Diretorias na orientação do trabalho 

coletivo e no estimulo à reflexão sobre a prática pedagógica. 
4. FORMAÇÃO CONTINUADA COM FOCO NA PRÁTICA 
Premissas. 
* A formação continuada dos recursos docentes e técnicos da Secretaria da 

Educação deve ter como referência perfis de competências dos diferentes profissionais, de 
acordo com as demandas da gestão pedagógica, do currículo e da gestão institucional. 

* Na literatura pedagógica ensino e aprendizagem são sempre associados 
para não separar o que é controlado pelo professor (ensino), com as operações cognitivas 
e afetivas que acontecem com o aluno (aprendizagem). Portanto, o professor precisa saber 
o conteúdo e saber como se ensina esse conteúdo. Focar a formação na prática tem como 
ponto de partida essa relação entre saber e saber ensinar bem como a adoção de 
metodologias que facilitem a reflexão e a análise da própria prática. 

Linhas de ação 
* Traçar perfis de competências profissionais para orientar as ações de 

formação continuada de professores, gestores e lideranças e para subsidiar concursos, 
processos seletivos e avaliações de desempenho. 

* Direcionar as ações de formação continuada para as necessidades da 
gestão pedagógica: 

- no fortalecimento e diversificação do currículo; 
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- no uso dos resultados de avaliação para reorientar a prática pedagógica; 
- na definição dos processos de recuperação da aprendizagem;  
* Direcionar a formação de professores para apoiar a implementação de 

protocolos de orientação da prática, de recursos didáticos e outros procedimentos ou 
insumos da gestão pedagógica. 

* Organizar bancos ou cadastros de experiências de formação de 
professores, gestores e lideranças escolares. 

 
5. COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS PAULISTAS. 
Premissas  
* Cooperar técnica e financeiramente com os municípios no cumprimento 

de suas competências na educação infantil e no ensino fundamental é um mandamento 
constitucional para os governos estaduais (Art. 30, Inciso VI da Constituição Federal, 
modificado pela Emenda 53/2006). 

* A emenda 59 à Constituição reescreve o objetivo do PNE como 
instrumento para articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração. 

Linhas de ação 
* Construir o Plano Estadual de Educação em colaboração com o trabalho 

dos municípios na construção de seus respectivos Planos de Educação, no sentido de que 
sejam estabelecidas metas exequíveis, com otimização dos recursos públicos disponíveis e 
observadas as condições orçamentárias de cada ente. 

* Estabelecer junto com os municípios, princípios e regras para um regime 
de colaboração entre as esferas estadual e municipais, que atenda com equidade as 
diferenças locais e regionais. 

6. COERÊNCIA, CONSISTÊNCIA E ESTABILIDADE NA COMUNICAÇÃO.  
Premissas 
* Estruturas complexas como a Secretaria dependem de  canais internos de 

comunicação para manter sua identidade e integridade institucional e política. Mas um 
bom plano de comunicação, embora necessário, não é suficiente. É preciso haver 
transparência, coerência, consistência dos conteúdos a serem  comunicados. Em resumo, é 
indispensável uma visão compartilhada pelas lideranças sobre o que é escola, educação 
escolar, qual o papel de professores e outros profissionais. 

* Quase meio milhão de profissionais somam-se a 4 milhões de alunos e 
cerca de 8 milhões de pais e familiares para formar um contingente total de pessoas 
diretamente ligadas à Rede que corresponde a aproximadamente um quarto de toda a 
população do estado de São Paulo. Engajar a rede e a sociedade na jornada da melhoria da 
educação é, ao mesmo tempo, condição fundamental e desafio a ser enfrentado e 
superado.  

Linhas de ação 
* Pactuar um vocabulário básico para a equipe dirigente da Secretaria. Esta 

linha de ação é particularmente importante no caso do currículo; 
* Comunicar para a rede e engajá-la em torno da missão da Secretaria, 

criando um ambiente de abertura, transparência e proximidade através da criação de 
canais institucionais de comunicação; 

* Conscientizar e mobilizar a sociedade, famílias e alunos, de forma que 
todos estejam engajados e comprometidos com o processo de ensino-aprendizagem 
através da criação de programas: 

o de mobilização e engajamento dos pais, familiares e sociedade em geral; 
o de distribuição de materiais de orientação e incentivo ao 

acompanhamento escolar; 
o de incentivo ao protagonismo juvenil. 

 
______ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
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Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15; 
Emenda Constitucional nº 53/06  à pág. 28 do vol. 33; 
Emenda Constitucional nº 59/09 à pág.  23 do vol. 36. 

 
____________________ 

 
 

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES - CISE 
 
 

PORTARIA CISE Nº 1, DE 18 DE JUNHO DE 2015 
 
A Coordenadora da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares - 

CISE, em face do que lhe representou o Centro de Serviços de Nutrição - CENUT, do 
Departamento de Alimentação e Assistência ao Aluno - DAAA/CISE, e considerando a 
necessidade de definir critérios e procedimentos para padronizar a operacionalização do 
Controle de Qualidade de Alimentos, com vistas à composição de cardápios do Programa 
de Alimentação Escolar da Secretaria da Educação, assegurando o cumprimento das 
exigências estabelecidas nos editais de processos licitatórios, expede a presente Portaria. 

 
Artigo 1º - A definição de critérios e procedimentos, objeto desta Portaria, 

para operacionalização do Controle de Qualidade de Alimentos, que compõem os 
cardápios do Programa de Alimentação Escolar da Secretaria da Educação, tendo como 
base as disposições da Lei federal nº 11.947, de 16/6/2009, e da Resolução CD/FNDE nº 
26, de 17/6/2013, que versam sobre o atendimento à Alimentação Escolar, destina-se a 
orientar as empresas fornecedoras, bem como os laboratórios que procederão à inspeção 
e à análise dos alimentos a serem adquiridos, visando a conferir legitimidade e eficácia a 
essa operacionalização.  

 
Artigo 2º - Para fins da operacionalização do Controle de Qualidade de 

Alimentos, de que trata esta Portaria, as empresas fornecedoras deverão observar que: 
I - entende-se como lote o conjunto de embalagens primárias processadas 

num mesmo período, sem intervalo no processamento, e sob condições essencialmente 
iguais, em consonância com o que dispõe a Resolução DC 259, de 20/9/2002, da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA do Ministério da Saúde - MS; 

II - todos os lotes de alimentos deverão ser inspecionados na origem e 
posteriormente analisados, de forma a assegurar o atendimento das exigências constantes 
do item 2 do Folheto Descritivo que integra o Edital de licitação do produto, para controle 
de qualidade do lote a ser entregue;  

III - a análise do alimento, na forma prevista no inciso anterior, far-se-á por 
meio de coleta aleatória de amostras, realizada por uma das seguintes instituições: 

a) laboratórios da rede oficial do MS; 
b) laboratórios autorizados/credenciados pelo Ministério da Saúde, que 

possuam acreditação pelo INMETRO ou certificado de gestão de qualidade ISO; 
c) laboratórios pertencentes às Universidades Federais ou Estaduais 

localizadas no Estado de São Paulo; 
IV - os laboratórios deverão emitir Laudo de Conclusão (de Inspeção ou 

Reinspeção e de Análise ou Reanálise) por lote do alimento a ser adquirido, na 
conformidade do que estabelece o respectivo Folheto Descritivo; 

V - é facultado à empresa fornecedora o pedido de Reinspeção ou de 
Reanálise, em caso de contestação de possíveis resultados condenatórios emitidos pelo 
laboratório, após a Inspeção ou a Análise dos lotes de alimentos; 

VI - todas as despesas referentes à Inspeção/Reinspeção e à 
Análise/Reanálise dos lotes de alimentos serão de responsabilidade da empresa 
fornecedora; 
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VII - somente serão adquiridos (recebidos e/ou liberados e pagos) pela 
CISE, para entrega direta nas escolas, os lotes de alimentos com os respectivos Laudos de 
Conclusão de Inspeção/ Reinspeção e de Análise/Reanálise devidamente aprovados. 

 
Artigo 3º - Para emissão do Laudo de Conclusão de Inspeção/Reinspeção 

ou de Análise/Reanálise, por lote de alimentos, assegurando a regularidade desejada, os 
laboratórios deverão adotar os seguintes procedimentos: 

I - inspecionar, na empresa fornecedora, o local de armazenamento do 
produto, indicando possíveis pontos que se encontrem em desacordo com as “Boas 
Práticas de Armazenagem”, na conformidade do que dispõe a PORTARIA CVS 5, de 
09/4/2013; 

II - para inspeção dos lotes de alimentos, utilizar o Plano de Amostragem e 
Procedimentos na Inspeção por Atributos, NBR 5426/89 e considerar: 

a) Nível de Inspeção: II (padrão); 
b) Plano de Amostragem: simples, normal; 
c) Nível de Qualidade Aceitável (NQA): 2,5 
d) Unidade: alimento contido na embalagem primária; 
e) Tamanho do Lote: número de unidades que constituem o lote; 
III - verificar o número de unidades que devem ser inspecionadas, 

conforme dispõe a Tabela 1 do Anexo a do Plano de Amostragem e Procedimentos na 
Inspeção por Atributos, NBR 5426/89, sendo que, para calcular o número de unidades do 
lote, deverá ser dividido seu peso/volume total pelo peso ou volume da embalagem 
primária; 

IV - retirar, aleatoriamente, as embalagens secundárias ou terciárias 
(caixas ou fardos), se for o caso, do interior, das laterais, da base e do topo da pilha, 
observando que o número de embalagens a serem retiradas deve ser igual ao número de 
unidades que se pretende examinar; 

V - abrir as embalagens secundárias ou as terciárias (caixas ou fardos), se 
for o caso, sem danificar o produto ou a embalagem, e conferir a quantidade de unidades 
(com base na embalagem primária) que se encontram embaladas na caixa ou fardo; 

VI - examinar as unidades e considerar como defeituosa crítica a unidade 
que apresentar, na embalagem, irregularidades que comprometam a qualidade e/ou a 
conservação do alimento durante a vigência do seu prazo de validade ou que estejam com 
prazo de validade vencido; 

VII - verificar e registrar se o rótulo da embalagem secundária, ou da 
terciária (caixa ou fardo), atende às especificações para o alimento, de acordo com o 
respectivo Folheto Descritivo, sendo que, em caso de não atendimento, o produto será 
considerado com defeito, cabendo ainda observar que o rótulo da embalagem primária 
deve ser analisado no âmbito do laboratório;  

VIII - somente aprovar na Inspeção o lote de alimento cujo número de 
unidades defeituosas detectadas seja igual ou inferior ao número máximo indicado na 
Tabela 2 do Anexo a do Plano de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por Atributos, 
NBR 5426/89; 

IX - emitir o Laudo de Inspeção/Reinspeção, conforme Modelo constante 
do Subanexo 1 do ANEXO I, que integra a presente Portaria, por lote de alimento 
examinado, preenchendo os campos específicos, de acordo com as instruções para 
preenchimento constantes do Subanexo 2 do ANEXO I desta Portaria, podendo  ser 
utilizado, caso o laboratório possua, impresso próprio de Laudo de Inspeção/Reinspeção, 
desde que contemple todas as informações contidas no referido Modelo; 

X - enviar o Laudo de Inspeção/Reinspeção ao CENUT/ DAAA/CISE. 
Artigo 4º - Na Coleta de Amostras, para análise dos lotes de alimento 

aprovados na Inspeção, o laboratório deverá:  
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I - visando à análise microbiológica, utilizar plano de amostragem na 
conformidade do estabelecido no Regulamento Técnico, constante do Anexo que integra a 
Resolução DC no 12 de 2/1/2001, da ANVISA/MS; 

II - para as demais análises estabelecidas no Anexo I do Edital de licitação 
do produto, considerar “n” igual a 5 (cinco) e “c” igual a 0 (zero), onde “n” é o número de 
unidades a serem coletadas aleatoriamente de um mesmo lote e analisadas 
separadamente, uma a uma, e “c” é o número máximo aceitável de unidades que 
apresentam não conformidades; 

III - para calcular o número de unidades da amostra, dividir o seu peso ou 
volume total pelo peso ou volume da embalagem primária; 

IV - coletar, aleatoriamente, das embalagens secundárias ou das terciárias, 
se for o caso, que foram separadas na Inspeção, unidades que não apresentem defeitos que 
comprometam a qualidade e a conservação do produto; 

V - realizar coleta em duplicidade para os alimentos não enlatados e em 
triplicidade para alimentos considerados comercialmente estéreis (enlatados). 

VI - dividir as unidades coletadas em 2 (dois) conjuntos de amostras, 
acondicionar, lacrar e etiquetar cada conjunto, como Amostra 1 e Amostra 2; 

VII - encaminhar a Amostra 1 para análise no âmbito do laboratório, 
assegurando que não sofra danos e mantendo condições adequadas à sua conservação; 

VIII - observar que é de responsabilidade da empresa fornecedora, em seu 
local de armazenamento, a guarda da Amostra 2 e o lote de alimento correspondente, até 
sua liberação para consumo, sendo ambos liberados quando o lote for aprovado nas 
análises laboratoriais. 

 
Artigo 5º - Para proceder à Análise dos Alimentos, os laboratórios deverão 

observar que: 
I - não se efetuará análise em unidades que se encontrem com prazo de 

validade vencido ou que apresentem condições inadequadas de armazenamento; 
II - os alimentos serão analisados de acordo com os parâmetros indicados 

nos respectivos Folhetos Descritivos, sendo utilizada metodologia oficial (AOAC, IAL, FDA 
e LANARA) e demais metodologias previstas na legislação pertinente, devendo ser 
indicada, no Laudo de Conclusão, a referência específica; 

III - deverão ser efetuadas análises mínimas do alimento, conforme o 
informado no respectivo Folheto Descritivo, podendo ser solicitadas análises 
complementares, a pedido do CENUT/DAAA/CISE; 

IV - deverá ser emitido o Laudo Conclusivo de Análise/Reanálise, conforme 
Modelo constante do Subanexo 1 do ANEXO II, que integra esta Portaria, preenchendo-se 
os campos específicos, de acordo com as instruções constantes do Subanexo 2 do ANEXO II 
desta Portaria, podendo ser utilizado, se o laboratório possuir, impresso próprio de Laudo 
de Análise/Reanálise, desde que contemple todas as informações constantes do referido 
Modelo, devendo ainda indicar, de forma conclusiva, se o lote do alimento atende ou não 
às especificações do respectivo Folheto Descritivo e, em caso de não atendimento, citar os 
itens que estejam em desacordo e as respectivas unidades; 

V - o Laudo Conclusivo de Análise/Reanálise deverá ser enviado ao 
CENUT/DAAA/CISE.  

 
Artigo 6º - Com relação aos procedimentos de Reinspeção e Reanálise, 

deve-se observar que: 
I - caberá ao CENUT/DAAA/CISE, após o recebimento do Laudo de 

Conclusão de Inspeção ou de Análise, informar, por escrito, à empresa fornecedora, se for 
o caso, a recusa do alimento, no prazo máximo de 48 horas; 

II - a empresa fornecedora poderá solicitar a Reinspeção e/ ou a Reanálise 
do alimento recusado, no prazo máximo de 48 horas, após tomar conhecimento da 
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reprovação do laudo de inspeção/análise, informando ao CENUT/DAAA/CISE, por escrito, 
a estimativa de tempo para a realização da Reinspeção e/ou da Reanálise do alimento; 

III - a Reinspeção e/ou a Reanálise poderá ser feita no mesmo laboratório 
que reprovou o alimento ou em qualquer outro laboratório, que também atenda à 
totalidade das normas estabelecidas nesta Portaria; 

IV - todos os itens que determinaram a recusa do alimento devem ser 
novamente inspecionados/analisados na Reinspeção/Reanálise; 

V - o Laudo de Conclusão da Reinspeção e/ou da Reanálise deve ser 
encaminhado ao CENUT/DAAA/CISE, no prazo máximo de 24 horas, após a finalização da 
Reinspeção/Reanálise;  

VI - a empresa fornecedora poderá indicar um perito para acompanhar a 
Reinspeção e/ou a Reanálise, devendo esse perito ser habilitado, possuindo registro no 
respectivo Conselho Profissional  e tendo formação na área pertinente aos resultados que 
estejam sendo contestados; 

VII - o laboratório poderá realizar a Reinspeção e/ou a Reanálise na 
presença de perito não habilitado, porém não poderá haver contestação dos resultados; 

VIII - é facultado ao CENUT/DAAA/CISE indicar um representante para 
acompanhar a Reinspeção e/ou a Reanálise;  

IX - a Reinspeção não será realizada quando o armazenamento do produto 
apresentar qualquer modificação que altere o Plano de Amostragem ou que caracterize 
substituição do alimento inspecionado; 

X - após aprovação do produto na Reinspeção, uma nova Coleta de 
Amostras deve ser realizada, para fins de Análise/Reanálise do alimento; 

XI - a Reanálise não será realizada quando a Amostra 2 apresentar indícios 
de violação e/ou deterioração;  

XII - nas situações previstas nos incisos IX e X deste artigo, é obrigatória 
para o laboratório a emissão de Ata de Reinspeção e/ou de Reanálise, relatando as 
ocorrências e as decisões tomadas, o que se caracteriza condição para que os resultados da 
Reinspeção ou da Reanálise possam ser considerados definitivos; 

XIII - é facultada aos peritos a elaboração de ata sobre as atividades de 
Reinspeção e/ou Reanálise que poderá acompanhar o Laudo de Reinspeção e/ou 
Reanálise expedido pelo laboratório; 

XIV - o CENUT/DAAA/CISE somente aceitará o alimento inicialmente 
recusado, quando aprovado na Reanálise;  

XV - os resultados da Reinspeção e/ou da Reanálise são definitivos, não 
cabendo qualquer contestação posterior;  

XVI - não se realizando Reinspeção e/ou Reanálise, os resultados da 
Inspeção e/ou Análise serão considerados definitivos.  

 
Artigo 7º - Os critérios e procedimentos para controle de qualidade que se 

encontram especificados nesta Portaria não se aplicam a alimentos perecíveis panificados 
e similares, que se submetem a controle de qualidade específico. 

 
Artigo 8º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

ficando revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria DSE - 1, de 
4/10/1996, a Portaria DSE - 1, de 13/6/1997, e a Instrução CISE - 1, de 25/8/2014. 

 
 

ANEXO I 
a que se refere o inciso IX do artigo 3º da Portaria CISE 1/2015 

Subanexo 1 
 

Modelo de Laudo de Conclusão de Inspeção/Reinspeção 
Laboratório: ____________________________________ 
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 Laudo: 
de inspeção  
de reinspeção 

Nº do Laudo: 
 

DADOS DO ALIMENTO  
1. Natureza / Tipo do Alimento: 
 

2. Marca: 
 

3. Registro: 
 

4. Data de fabricação: 
 

5. Data do vencimento: 
 

6. Nome do fabricante / fornecedor / embalador: 
 
7. Endereço do fabricante / fornecedor / embalador: 
 
INSPEÇÃO / COLETA 
 
8. Local: 
 

9. Data / Hora: 
 

10. Temperatura local (°C): 
 

11. Temperatura do Alimento (°C) 
(somente para congelados e refrigerados) 

12. Total do lote / Nº de pilhas: 
 

13. Nº de unidades inspecionadas: 

RESULTADOS 
 
14. Embalagem primária e secundária: 
 
15. Rótulo da embalagem secundária: 
 
16. Condições de Armazenagem: 
 
17. Conclusão: 
 
18. Data: 
 

19. Assinatura / Carimbo: 
 

 
Subanexo 2 

Instruções para preenchimento do Laudo de Inspeção/Reinspeção 
 
Campo 
Nº  

Instruções: 

 Anotar o laboratório responsável pela inspeção. 
Assinalar se o Laudo é de Inspeção ou Reinspeção. 
Anotar o número da Inspeção. Quando se tratar de reinspeção, deverá ser utilizada 
sequência numérica normal. 

 
1. 

DADOS DO ALIMENTO 
Anotar a natureza do alimento e seu tipo, de acordo com o declarado no rótulo da 
embalagem primária. 

2. Anotar a marca do alimento. 
3. Anotar a sigla e o número de registro do alimento no órgão competente, ou as 

expressões “isento de registro” ou “dispensado de registro”. 
4. Anotar a data de fabricação 
5. Anotar a data de vencimento ou a expressão “prazo de validade”. 
6. e 7.  Anotar o nome e o endereço do fabricante / fornecedor / embalador. 
 INSPEÇÃO / COLETA 
8. Anotar o endereço do local onde o alimento está armazenado. 
9. Anotar a data e a hora da Inspeção / Coleta. 
10. Anotar a temperatura do local no momento da coleta da amostra. 
11. Anotar a temperatura do alimento no momento da coleta da amostra (exclusivamente 

para congelados e refrigerados). 
12. Anotar a quantidade total do lote e o número de pilhas. 
13. Anotar o número de unidades inspecionadas. 
 RESULTADOS 
14. Anotar se as embalagens primária, secundária e até terciária, se houver, são adequadas 

à natureza, tipo e prazo de validade do produto. Em caso negativo, indicar o tipo e a 
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quantidade com defeitos.  
15. Anotar se os rótulos das embalagens secundárias e também terciárias, se houver, 

atendem às especificações do Edital. Em caso de não atendimento, indicar as 
irregularidades. 

16. Anotar a expressão “Condições adequadas de armazenagem” ou “Condições 
inadequadas de armazenagem”, neste caso indicando as irregularidades. 

17. Utilizar a expressão “O alimento atende às especificações do Edital na Inspeção 
/Reinspeção” ou “O alimento não atende às especificações do Edital na Inspeção 
/Reinspeção”, neste caso indicando o tipo e a quantidade das irregularidades quanto à 
embalagem, a rótulo e a características visuais do alimento. 

18. e 19. Datar, assinar e carimbar. 
 
 

ANEXO II 
a que se refere o inciso IV do artigo 5º da Portaria CISE 1/2015 

Subanexo 1 
Modelo de Laudo de Conclusão de Análise/Reanálise 

 
 Laudo: 

de análise _ 
de reanálise _ 

Nº da Análise: 
 

DADOS DO ALIMENTO 
 
1. Nº das unidades analisadas: 
 

2. Entrada no laboratório (data / 
hora) 
 

3. Solicitante 
 

4. Endereço do solicitante: 
 

 

5. Natureza / Tipo do alimento: 6. Marca: 
 

7. Registro: 8. Data de fabricação: 
 

9. Data de vencimento: 
 

10. Nome do fabricante / fornecedor / embalador: 
 
11. Endereço do fabricante / fornecedor / embalador: 
 
INSPEÇÃO / COLETA 
 
12. Local: 
 

13. Data / Hora: 
 

14. Temperatura local (°C): 15. Temperatura do alimento (°C): 
(somente para congelados e refrigerados) 

16. Unidades coletadas: 17. Peso ou volume por unidade: 
declarado:  / encontrado: 
 

18. Quantidade total do lote: 
 
RESULTADOS 
 
19. Embalagem: 
 
20. Rótulo da embalagem primária: 
 
21. Características organolépticas: 
Aspecto:  Cor:  Odor:  Sabor: 
22. Análises Microscópicas: 
 
23. Análises Microbiológicas: 
 
24. Análises Físico-químicas: 
 
25. Observações: 
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26. Conclusões: 
 
27. Data:  
 

28. Assinatura / carimbo 
 

 
29. Nº do Laudo 

 
Subanexo 2 

Instruções para preenchimento do Laudo de Análise/Reanálise 
 

Campo 
Nº  

Instruções: 

 Anotar o Laboratório responsável pela análise/reanálise. 
Assinalar se o laudo é de análise ou reanálise. 
Anotar o número da análise. Quando se tratar de reanálise, deverá ser utilizada 
sequência numérica normal. 

 DADOS DOS ALIMENTOS 
1. Anotar os números que identificam as unidades analisadas. 
2. Anotar a data e horário da entrada da amostra no laboratório. 
3. Anotar, de forma legível, o nome da empresa solicitante. 
4. Anotar o endereço da empresa solicitante. 
5. Anotar a natureza do alimento e o seu tipo, de acordo com o declarado no rótulo da 

embalagem primária. 
6..  Anotar a marca do alimento. 
7. Anotar a sigla e o número de registro do alimento no órgão competente, ou a expressão 

“isento de registro” ou “dispensado de registro” 
8. Anotar a data de fabricação do alimento. 
9. Anotar a data de vencimento da validade do alimento ou a expressão “prazo de 

validade”. 
10. e 11. Anotar o nome e o endereço do fabricante e/ou fornecedor e/ou embalador. 
 INSPEÇÃO / COLETA 
12. Discriminar o local onde o alimento está armazenado. 
13. Anotar a data e a hora da inspeção/coleta. 
14. Anotar a temperatura do local no momento da coleta da amostra. 
15. Anotar a temperatura do alimento no momento da coleta da amostra (exclusivamente 

para congelados e resfriados). 
16. Anotar o número de unidades separadas para compor a amostra, conforme Plano de 

Amostragem. 
17. Anotar o peso e o volume líquido, ou peso líquido drenado, declarado no rótulo. 
18.  Anotar o peso e o volume líquido, ou peso líquido drenado, encontrado em cada 

unidade analisada. 
19. Anotar a quantidade total do lote. 
 RESULTADOS 
20. Anotar se a embalagem está de acordo com o Edital. Caso contrário, indicar os defeitos. 

Anotar se o rótulo atende às exigências do Edital. Caso contrário, indicar as 
irregularidades. 

21. 22. e 
23. 

Anotar em cada campo as expressões: “próprio” ou “impróprio” e indicar as 
anormalidades, se houver, ou ainda, a expressão “não analisada” para cada unidade da 
amostra. Quando mais de uma unidade apresentar o mesmo resultado, usar as 
expressões “Próprio” ou “Impróprio” nas unidades.  

24. Anotar os resultados dos parâmetros analisados, com as respectivas unidades de 
medida, para cada uma das unidades da amostra. Os analistas devem assinar e 
carimbar o próprio nome em cada campo específico. 

25. Anotar as informações complementares, como o número e o órgão emitente do 
Laudo de Classificação de Grãos, por exemplo. 

26. e 27. Utilizar expressões conclusivas, de acordo com os resultados obtidos, indicando os 
parâmetros em desacordo com o Edital.  

28. Datar. Assinatura e carimbo do Responsável 
Anotar o número do laudo. 
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________ 
NOTAS: 
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG: 
Lei nº 11.947/09 à pág. 35 do vol. 36; 
Resolução CD/FNDE nº 26/13 à pág. 201 do vol. 40. 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG: 
Portaria DSE nº 1/97 à pág. 203 do vol. XLIII; 
Instrução CISE nº 1/14 à pág. 327do vol. LXXVIII. 

 

____________________ 
 
 

COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – CGRH  
 
 

PORTARIA CGRH Nº 1, DE 7 DE JANEIRO DE 2015 
Fixa datas e prazos para a divulgação da classificação dos inscritos e estabelece cronograma 
e diretrizes para o processo de atribuição de classes e aulas do ano letivo de 2015, nos termos 

da Resolução SE 75/2013, alterada pela Resolução SE 70, de 29-12-2014 
 
A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, 

considerando a necessidade de estabelecer datas, prazos e diretrizes para o 
desenvolvimento do processo de atribuição de classes e aulas do ano letivo de 2015, 
expede a presente Portaria: 

 
Artigo 1º - Após a entrega de documentos e a atualização dos registros de 

que trata a Portaria CGRH nº 4, DOE 16/12/2014, dar-se-á a publicação da nova 
classificação dos docentes candidatos à contratação que estará disponível, em 
15/01/2015, no endereço: http://drhunet.edunet.sp.gov.br/PortalNet . 

Parágrafo único – O docente que se encontra na condição de aluno, caso 
participe do processo de atribuição de classe/aulas deverá comprovar matrícula e 
frequência no respectivo curso no momento da atribuição. 

 
Artigo 2º - A atribuição de classes/anos iniciais do Ensino Fundamental, 

aulas dos anos finais do Ensino Fundamental e Médio e Educação Especial – SAPE com 
classes de educação especial exclusiva e aulas de sala de recurso, na Etapa I, a docentes 
habilitados de que trata o § 1º do artigo 7º e o artigo 8º da Resolução SE nº 75, de 
28/11/2013, obedecerá ao seguinte cronograma:  

I - dia 21-01-2015 - Fase 1- na Unidade Escolar, aos titulares de cargo, para: 
a) Constituição de Jornada; 
b) Composição de Jornada; 
c) Ampliação de Jornada; 
d) Carga Suplementar de Trabalho Docente. 
II – dia 22-01-2015 – MANHÃ - Fase 2 - Diretoria de Ensino, aos titulares de 

cargo, não atendidos, parcial ou integralmente em nível de Unidade Escolar, para: 
a) Constituição de Jornada, na seguinte ordem:  
a.1 - aos docentes não atendidos totalmente, na Fase 1; 
a.2 - aos adidos em caráter obrigatório. 
b) Composição de Jornada, na seguinte ordem: 
b.1 - aos parcialmente atendidos na constituição; 
b.2 - aos adidos, em caráter obrigatório. 
III – dia 22-01-2015 – TARDE - Fase 2 - Diretoria de Ensino - aos titulares 

de cargo não atendidos na Unidade Escolar, para Carga Suplementar de Trabalho Docente. 
IV – dia 23-01-2015 – MANHÃ - Fase 2 - Diretoria de Ensino, para: 
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a) Designação nos termos do artigo 22 da Lei Complementar nº 444/1985, 
aos titulares de cargo 

a.1 os docentes deverão apresentar classificação final disponível no GDAE, 
para comprovar as habilitações/qualificações. Caso a classificação do docente não esteja 
contemplada com as disciplinas de sua habilitação, o mesmo não poderá ser atendido;  

b) Atribuição para o Centro de Estudos de Educação de Jovens e Adultos – 
CEEJA, aos docentes que atuaram no Projeto em 2014, avaliados favoravelmente e 
devidamente inscritos para 2015;  

c) Atribuição para o Centro de Estudos de Línguas – CEL, aos docentes que 
atuaram no Projeto em 2014, avaliados favoravelmente e devidamente inscritos para 
2015; 

d) Atribuição Sistema Prisional e Fundação Casa; 
d.1 somente para recondução dos docentes que atuaram nos referidos 

Projetos em 2014, avaliados favoravelmente e devidamente inscritos para 2015; 
e) Recondução PMEC, Escola da Família e Sala de Leitura; 
e.1 somente para recondução do docente avaliado favoravelmente em 

2014, na mesma unidade ou em outra unidade escolar, da mesma Diretoria de Ensino, 
devidamente inscritos para 2015.  

Parágrafo único - As Diretorias de Ensino deverão comunicar à Diretoria de 
Ensino/ unidade escolar de classificação do docente, que o mesmo foi atendido na 
atribuição para designação nos termos do artigo 22 da LC nº 444/85 e demais atribuições 
previstas no inciso IV. 

 
Artigo 3º - A atribuição de classes/anos iniciais do Ensino Fundamental, 

aulas dos anos finais do Ensino Fundamental e Médio e Educação Especial – SAPE com 
classes de educação especial exclusiva e aulas de sala de recurso, na Etapa I, a docentes 
contratados e candidatos à contratação (remanescentes de concurso público) habilitados 
conforme trata o § 1º do artigo 7º e o artigo 8º da Resolução SE nº 75, de 28/11/2013, e 
será efetuada de acordo com o cronograma definido pela respectiva Diretoria de Ensino,  
com início em 26/01/2015, conforme sua especificidade, devendo ser amplamente 
divulgado e obedecendo à seguinte ordem: 

I) Fase 1 – Unidade Escolar - de carga horária aos docentes ocupantes de 
função-atividade, na seguinte conformidade: 

a) declarados estáveis nos termos da Constituição Federal de 1988; 
b) celetistas; 
c) ocupantes de função-atividade. 
II) Fase 2 – Diretoria de Ensino - de carga horária aos docentes ocupantes 

de função-atividade, na seguinte conformidade: 
a) declarados estáveis nos termos da Constituição Federal de 1988; 
b) celetistas; 
c) ocupantes de função-atividade. 
III) Fase 2 – Diretoria de Ensino, para: 
a) Atribuição da carga horária aos docentes contratados categoria “O” com 

contrato vigente 2015; 
b) Atribuição da carga horária aos candidatos à contratação – 

remanescentes do Concurso Público PEB II 2014 (homologado DOE 31-01-2014). 
IV - A atribuição de classes e aulas na Etapa II aos docentes e candidatos 

qualificados, em conformidade com o disposto nos §§ 6º e 7º do artigo 7º e no § 1º do 
artigo 8º da Resolução SE nº 75, de 28/11/2013 se processará na seguinte conformidade: 

§ 1º – Unidade Escolar - Fase 1 – aos docentes da unidade escolar na 
seguinte ordem:  

a) Efetivos; 
b) Declarados estáveis pela Constituição Federal de 1988; 
c) Celetistas; 
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d) Ocupantes de Função- Atividade; 
e) Contratados – categoria “O”, já atendidos na Etapa I, com aulas 

atribuídas na respectiva unidade escolar; 
f) Contratados – remanescentes do Concurso, já atendidos na Etapa I, com 

aulas atribuídas na respectiva unidade escolar. 
§ 2º – Diretoria de Ensino - Fase 2 – observada a sequência:  
a) Todos os docentes de que trata o inciso anterior, não atendida 

totalmente nas unidades escolares, observada a mesma ordem; 
b) Candidatos à contratação. 
§ 3º – Diretoria de Ensino - Fase 2 – atribuição para Projetos da Pasta, 

observado o disposto no inciso IV do artigo 2º desta Portaria. 
 
Artigo 4º - No caso de alguma das datas previstas nos incisos I a IV do 

artigo 2º desta resolução recair em feriado no município-sede da Diretoria de Ensino, o 
evento poderá ser adequado, desde que seja amplamente divulgado. 

 
Artigo 5º - A partir de 29/01/2015, as Diretorias de Ensino poderão 

proceder à atribuição de classe/aulas nos termos do artigo 21 da Resolução SE nº 75, de 
28/11/2013, aos docentes cadastrados no período de inscrição para atribuição de classes 
e aulas.  

Parágrafo único – Decorridas todas as fases previstas, as Diretorias 
Regionais de Ensino que comprovadamente ainda apresentarem déficit de docentes 
habilitados/ qualificados, poderão, a partir de 02/02/2015, abrir período de 
cadastramento emergencial, nos termos da Resolução SE nº23/2012. 

 
Artigo 6º - Caso não conste no Sistema a Qualificação necessária para as 

aulas pretendidas, a atribuição das aulas somente poderá ocorrer posteriormente à 
atualização do sistema de formação curricular, após nova classificação e atualização do 
sistema de atribuição on line. 

 
Artigo 7º - As turmas de ACDs que, ao final do ano letivo, estiverem 

funcionando com regularidade, nas modalidades e gênero existentes, tendo sido mantidas 
pelo Conselho de Escola, serão atribuídas no mês de março do ano subsequente, depois de 
esgotadas as aulas regulares de Educação Física, no processo inicial de atribuição de 
classes e aulas. 

 
Artigo 8º - As aulas do Projeto Apoio à Aprendizagem – PAA serão 

atribuídas após o processo inicial de atribuição de classe/aulas, em período a ser 
divulgado pela CGRH. 

 
Artigo 9º - As aulas do Professor Auxiliar – PA serão atribuídas após a 

avaliação do 1º bimestre, quando constatada a necessidade de recuperação. 
 
Artigo 10 - As aulas de LEM – Inglês, "Early Bird" somente poderão ser 

atribuídas nas escolas elencadas na Resolução SE nº 29/2014. 
 
Artigo 11 - A atribuição de classe/ aulas deverá ser realizada pelas 

unidades escolares/ Diretorias de Ensino de maneira tradicional, já utilizada usualmente. 
A inclusão da atribuição no sistema on-line será realizada mediante orientação a ser 
encaminhada em momento oportuno pela CGRH/ CIMA. 

 
Artigo 12 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 
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________ 
NOTAS: 
A Constituição Federal encontra-se à pág. 25 do vol. 15 na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio 
– CENP/SE. 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Lei Complementar nº 444/85 à pág. 344 do vol. LXI; 
Resolução Se nº 23/12 à pág. 184 do vol. LXXIII; 
Resolução SE nº 75/13 à pág. 321 do vol. LXXVI; 
Resolução SE nº 29/14 à pág. 165 do vol. LXXVII; 
Resolução SE nº 70/14 à pág. 160 do vol. LXXVIII.; 

 
____________________ 

 
 

PORTARIA CGRH Nº 2, DE 6 DE MARÇO DE 2015 
Estabelece cronograma e diretrizes para atribuição  dos Projetos da Pasta do ano letivo de 

2015, nos termos da Resolução SE 75/2013, alterada pela Resolução SE 70, de 29-12-2014, e 
Resolução SE 3/2011 

 
A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, 

considerando a necessidade de estabelecer datas e diretrizes para a atribuição de Projetos 
da Pasta no ano letivo de 2015, expede a presente Portaria: 

 
Artigo 1º - A atribuição de turmas de Atividades Curriculares Desportivas – 

ACD poderão ser atribuídas a partir do dia 13-03-2015 aos docentes titulares de cargo que 
estiverem constituindo jornada em outra unidade escolar ou na unidade escolar de 
classificação, desde que haja docente para assumir as aulas  regulares e respeitando-se os 
limites da Resolução SE 2/2015 que altera dispositivos da Resolução SE 2/2014. 

 
Artigo 2º - A atribuição de aulas de Professor Auxiliar aos docentes efetivos 

e ocupantes de função atividade somente ocorrerá após avaliação realizada ao término do 
1º bimestre letivo, constatando-se a necessidade de recuperação, observando-se a 
Resolução SE 73, de 29-12-2014. 

 
Artigo 3º - A atribuição de Sala de Leitura, Professor Mediador - PMEC, 

Projeto de Apoio à Aprendizagem – PAA e Programa Presença – PP, poderão ser atribuídos 
a partir do dia 13-03-2015, observando-se a legislação específica para cada projeto. 

 
Artigo 4º - A atribuição dos projetos deverá ser realizada pelas Diretorias 

de Ensino de maneira tradicional, já utilizada usualmente. A inclusão da atribuição no 
sistema on-line será realizada mediante orientação a ser encaminhada em momento 
oportuno pela CGRH/ CIMA. 

 
Artigo 5º - As faixas de classificação constantes em legislação deverão ser 

rigorosamente seguidas. 
 
Artigo 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

ficando revogadas as disposições em contrário.  
 
______ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Resolução SE nº 3/11 à pág. 69 do vol. LXXI; 
Resolução SE nº 75/13 à pág. 321 do vol. LXXVI; 
Resolução SE nº 2/14 à pág. 101 do vol. LXXVII; 
Resolução SE nº 70/14 à pág. 160 do vol. LXXVIII; 
Resolução SE nº 73/14 à pág. 168 do vol. LXXVIII; 
Resolução SE nº 2/15 à pág. 143 deste volume. 
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PORTARIA CGRH Nº 3, DE 9 DE ABRIL DE 2015 

Estabelece cronograma e diretrizes para atribuição de carga horária de Professor Auxiliar e 
do Projeto de Apoio Escolar – PAA, no ano letivo de 2015, nos termos da Resolução SE nº 

75/2013, alterada pela Resolução SE nº 70/2014, e Resoluções SE nº 71/2014 e nº 73/2014 
 
A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, 

considerando a necessidade de estabelecer datas e diretrizes para a atribuição de carga 
horária de Professor Auxiliar e do Projeto de Apoio Escolar – PAA, no ano letivo de 2015, 
expede a presente Portaria: 

 
Artigo 1º - A atribuição de aulas de Professor Auxiliar aos docentes efetivos 

e ocupantes de função atividade somente ocorrerá após avaliação realizada ao término do 
1º bimestre letivo, constatando-se a necessidade de recuperação contínua da 
aprendizagem, observando-se a Resolução SE 73/2014. 

 
Artigo 2º - A atribuição de Projeto de Apoio à Aprendizagem – PAA, poderá 

ser atribuída a partir do dia 13-04-2015, observando-se a Resolução SE nº 71/2014. 
§ 1º A Diretoria de Ensino deverá acompanhar as atribuições de aulas do 

Projeto, com a finalidade de que todos os docentes ocupantes de função-atividade, que se 
encontrem cumprindo horas de permanência, assumam as aulas do PAA, de acordo com as 
demandas pedagógicas que se façam necessárias; 

§ 2º A contratação de candidatos à docência nos termos da Lei 
Complementar nº 1.093/2009 poderá ocorrer somente na ausência de docentes dos 
ocupantes da função-atividade, que se encontrem cumprindo horas de permanência; 

§ 3º Excetua-se da obrigatoriedade de participação da atribuição do PAA, 
os docentes ocupantes de função-atividade que já tiveram carga horária atribuída com 
outros Projetos da Pasta, por exemplo: Projeto Aventuras Currículo+, Sala de Leitura e 
PMEC. 

§ 4º - Na atribuição do PAA para os docentes contratados e candidatos à 
contratação, deverá ser observada a habilitação/ qualificação nas disciplinas de Língua 
Portuguesa ou Matemática. 

 
Artigo 3º - O registro da atribuição dos projetos deverá ser realizado pelas 

unidades escolares e Diretorias de Ensino de maneira tradicional (manual), já utilizado 
usualmente, sendo que a inclusão da atribuição no sistema on-line será realizada mediante 
orientação a ser encaminhada em momento oportuno pela CGRH/CIMA. 

 
Artigo 4º - A atribuição da carga horária de PAA e de PA, aos docentes 

inscritos e classificados, deverá ocorrer em duas fases, de unidade escolar (Fase 1) e de 
Diretoria de Ensino (Fase 2), respeitando-se rigorosamente a classificação dos docentes e 
a ordem de prioridade das situações funcionais constante nas Resoluções SE nº 71/2014 e 
nº  73/2014. 

 
Artigo 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
_______ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Lei Complementar nº 1.093/09 à pág. 31 do vol. LXVIII; 
Resolução SE nº 75/13 à pág. 321 do vol. LXXVI; 
Resolução SE nº 70/14 à pág. 160 do vol. LXXVIII; 
Resolução SE nº 71/14 à pág. 161 do vol. LXXVIII; 
Resolução SE nº 73/14 à pág. 168 do vol. LXXVIII. 

________________________________ 
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COORDENADORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CGEB 

 
INSTRUÇÃO CGEB DE 14 DE JANEIRO DE 2015 

Deficiência Visual 
 
A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB), 

considerando a necessidade de estabelecer procedimentos a serem observados na 
escolarização de alunos com deficiência visual, matriculados na Rede Estadual de Ensino, 
de que trata a Resolução SE nº 61/2014, expede a seguinte Instrução: 

 
1- DEFINIÇÃO DE DEFICIÊNCIA VISUAL 
As deficiências se apresentam definidas nos Decretos federais nºs 

3.298/1999 e 5.296/2004. 
Segundo a alínea "c", do §1º, do artigo 5º, do Decreto federal nº 5.296, de 

02-12-2004, são consideradas pessoas com deficiência visual as que apresentam: 
1.1- cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 

melhor olho, com a melhor correção óptica; 
1.2- baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor 

olho, com a melhor correção óptica; 
1.3- os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos 

os olhos for igual ou menor que 60o; 
1.4- a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
2- FORMAS DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO (APE) 
O Atendimento Pedagógico Especializado (APE), disponibilizado aos alunos 

com deficiência visual, matriculados em classe comum, será garantido sob a forma de: 
2.1- Sala de Recursos; 
2.2- Atendimento Itinerante. 
3- MATRÍCULA 
A matrícula de alunos com deficiência visual em unidades escolares da 

Rede Estadual de Ensino seguirá os trâmites definidos para todos os alunos em idade 
escolar. A caracterização dos mesmos como alunos com deficiência visual somente se 
configurará a partir da apresentação de avaliação médica oftalmológica, com laudo 
assinado e carimbado pelo respectivo profissional. 

3.1- MATRÍCULA EM SALA DE RECURSOS 
No encaminhamento do aluno para o Atendimento Pedagógico 

Especializado - APE, em Sala de Recursos na Rede de Ensino do Estado de São Paulo, o 
laudo médico deverá compor a  documentação a fim de se garantir esse atendimento. 

3.2- MATRÍCULA DE ALUNOS ORIUNDOS DE OUTRAS REDES PÚBLICAS DE 
ENSINO 

Alunos oriundos de outras redes públicas de ensino poderão ser 
matriculados no Atendimento Pedagógico Especializado – APE, em Sala de Recursos na 
Rede de Ensino do Estado de São Paulo desde que a rede de origem não oferte esse tipo de 
atendimento. 

4- ORGANIZAÇÃO DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO 
ESPECIALIZADO – APE 

4.1 Tendo em vista o disposto na alínea b do inciso I do artigo 3º, 
combinado com os incisos I, III, IV, V, VII, IX e X do artigo 9º da Resolução SE nº 61/2014, 
sugere-se que o professor com aulas de Turmas de Sala de Recursos disponibilize 02 
(duas) aulas das 10 (dez) aulas atribuídas, para a aplicação de avaliações, elaboração de 
relatórios e demais atendimentos pertinentes à atuação do professor especializado. 
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4.2 Orienta-se que o horário do professor seja organizado de forma 
contínua, em aulas consecutivas (duplas ou triplas), para atendimento do disposto na 
alínea "d", do inciso I, do artigo 3º, da Resolução SE nº 61/2014. 

5- AVALIAÇÃO INICIAL 
Para estabelecer parâmetros de Atendimento Pedagógico Especializado - 

APE aos alunos com deficiência visual faz-se necessário que um professor especializado 
realize a avaliação inicial, conforme Anexos I e II desta Instrução, a ser realizada no ato da 
matrícula do aluno na Sala de Recursos, com reavaliação ao final de cada ano letivo. 

Para tanto, e à vista da natureza de ações descentralizadas que 
caracterizam a operacionalização da educação inclusiva, a equipe de Educação Especial da 
Diretoria de Ensino poderá contar com o suporte das equipes multiprofissionais dos CAPE 
Regionais, em que todas são constituídas por psicólogo, terapeuta ocupacional, 
fonoaudiólogo e psicopedagogo. Os  CAPEs Regionais, atualmente, se apresentam 
organizados em 15 unidades, a saber: 

DIRETORIA SEDE ÁREA DE JURISDIÇÃO 
Araçatuba:  Andradina, Araçatuba, Birigui, Fernandópolis, Jales, Penápolis, 

Votuporanga. 
Caieiras:  Caieiras, Carapicuíba, Itapecerica da Serra, Itapevi, Osasco, 

Taboão da Serra. 
Campinas Oeste:  Americana, Bragança Paulista, Campinas Leste, Campinas 

Oeste,  Capivari, Jundiaí, Limeira, Mogi Mirim, Piracicaba, Sumaré, São João da Boa Vista. 
Centro Oeste: Centro, Centro Oeste, Norte 1, Norte 2. 
Franca: Araraquara, Franca, Jaboticabal, Pirassununga, Ribeirão Preto, São 

Carlos, Sertãozinho, São Joaquim da Barra. 
Guaratinguetá: Caraguatatuba, Guaratinguetá, Jacareí, Pindamonhangaba, 

São José dos  Campos, Taubaté. 
Itaquaquecetuba:  Guarulhos Norte, Guarulhos Sul, Itaquaquecetuba, 

Suzano, Mogi das Cruzes. 
Leste 3:  Leste 1, Leste 2, Leste 3, Leste 4, Leste 5. 
Marília:  Avaré, Bauru, Botucatu, Jaú, Lins, Marília, Piraju. 
Santo Anastácio:  Adamantina, Assis, Mirante do Paranapanema, Ourinhos, 

Presidente Prudente, Santo Anastácio, Tupã. 
Santos:  Miracatu, Registro, Santos, São Vicente. 
São Bernardo do Campo:  Diadema, Mauá, Santo André, São Bernardo do 

Campo. 
São José do Rio Preto: Barretos, Catanduva, José Bonifácio, São José do Rio 

Preto, Taquaritinga. 
Sorocaba:  Apiaí, Itararé, Itapeva, Itapetininga, Itu, São Roque, Sorocaba, 

Votorantim. 
Sul 3:  Centro Sul, Sul 1, Sul 2, Sul 3. 
Mais informações poderão ser encontradas no link: http:// 

cape.edunet.sp.gov.br/ (obs.: utilizar Internet Explorer como navegador) 
Caso, no processo de avaliação inicial realizado pelo professor 

especializado ou mesmo no decorrer do atendimento ao aluno público-alvo da Educação 
Especial na rede pública estadual, se fizer necessário uma reavaliação da equipe 
multiprofissional do CAPE Regional, essa providência deverá ocorrer mediante solicitação 
encaminhada à equipe de Educação Especial da Diretoria de Ensino de origem do aluno. 

6- PLANO DE ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO - PAI 
Após a realização da avaliação inicial do aluno, deverá ser elaborado o 

Plano de Atendimento Individual (PAI), conforme Anexo III desta Instrução. O PAI 
representa um instrumento para definição de metas e estratégias para atendimento dos 
alunos, a partir do processo inicial de avaliação. 
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Deve nortear as ações de acesso e de habilidades na Sala de Recursos, 
apontando o trabalho a ser desenvolvido com o aluno, a partir de suas potencialidades e 
necessidades. 

7- ADAPTAÇÕES DE ACESSO AO CURRÍCULO 
As adaptações de acesso ao currículo são recursos necessários para 

escolarização de alunos com deficiência visual com o objetivo de preservar a equivalência 
de oportunidades e de materiais didático-pedagógicos adequados ao desenvolvimento do 
currículo regular desenvolvido na classe comum. 

O trabalho de adaptação de acesso ao currículo para os alunos com 
deficiência visual deve resultar da interação entre o professor especializado da Sala de 
Recursos (ou Itinerante) e os professores de classe comum. 

Entende-se por currículo regular: 
a) para os anos iniciais do Ensino Fundamental: as expectativas de 

aprendizagem, sendo o ponto de partida para a adaptação de acesso a rotina semanal e as 
modalidades organizativas; 

b) para os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e das séries do 
Ensino Médio, o ponto de partida para a adaptação de acesso é o Currículo do Estado de 
São Paulo para as diferentes disciplinas e seus materiais de apoio. 

8- ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS PROFESSORES 
Dentre outras atribuições, o professor especializado na área de deficiência 

visual deverá: 
8.1- Atribuições específicas diretas 
8.1.1- elaborar o Plano de Atendimento Individual – PAI (Anexo III), para 

cada aluno que frequentar a Sala de Recursos de deficiência visual; 
8.1.2- favorecer experiências sensoriais e perceptivas (auditivas, olfativas, 

gustativas, táteis e cinestésicas); 
8.1.3- trabalhar com as atividades de vida autônoma; 
8.1.4- orientar a locomoção independente no ambiente escolar; 
8.1.5- orientar quanto à escrita cursiva para o aluno cego; 
8.1.6- ensinar leitura e escrita Braille; 
8.1.7- ensinar a digitação padronizada; 
8.1.8- promover situações que favoreçam o ajustamento pessoal e social; 
8.1.9- trabalhar com os equipamentos específicos e com os programas 

específicos de informática; 
8.1.10- desenvolver um programa de treinamento para a visão 

subnormal/baixa visão; 
8.1.11- ensinar as técnicas do soroban adaptado. 
8.2- Atribuições específicas indiretas 
8.2.1- preparo de material Braille; 
8.2.2- adaptação de material em relevo; 
8.2.3- ampliação de textos e provas; 
8.2.4- transcrições de textos e provas para o Braille; 
8.2.5- transcrição de Braille para tinta; 
8.2.6- gravação em MP3; 
8.2.7- utilização do Mecdaisy ou qualquer outro recurso tecnológico. 
9- AVALIAÇÃO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA VISUAL 
A avaliação do aluno com deficiência visual obedecerá aos mesmos 

critérios gerais, previstos no regimento escolar e nas normas vigentes da SEE que dispõem 
sobre o registro do rendimento escolar dos alunos das escolas da Rede Estadual. 

As notas atribuídas deverão refletir o desempenho escolar do aluno na 
ficha escolar. 

Os alunos com deficiência visual poderão, quando orientado pelo professor 
especializado ou pela equipe de Educação Especial da Diretoria de Ensino, realizar as 
avaliações: 
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* em período estendido; 
* de forma oral, com as respostas do aluno registradas pelo aplicador da 

avaliação; 
* em Braille; 
* com caracteres ampliados; 
* disponibilizadas em computador/notebook. 
10- HISTÓRICO ESCOLAR 
Os alunos com deficiência visual receberão o histórico escolar definido pela 

legislação vigente destinado a todos os alunos e terão certificação, seja ao final do Ensino 
Fundamental, seja ao final do Ensino Médio. 

11- TRANSFERÊNCIA 
Nos casos de transferência do aluno dentro da própria Rede, a escola de 

origem deverá encaminhar a avaliação oftalmológica, bem como todos os documentos e 
relatórios do aluno, seguindo as diretrizes e orientações oficiais da Secretaria da Educação 
para a nova unidade escolar. 

Os alunos transferidos de outras redes (particular, municipal ou de outros 
Estados), com indicação de deficiência visual, deverão apresentar a avaliação 
oftalmológica conforme Item 3 desta Instrução. 

 
ANEXO I 

Avaliação Inicial 
DADOS GERAIS 
Nome: ______________________________________ 
Data de nascimento: ___/___/______/ 
Idade: _______ 
Escola: _______________________________________ 
Ano/série: ________ Turno: ________ 
Tipo/grau de deficiência: 
() visão subnormal/baixa visão () cegueira 
PERCEPÇÃO VISUAL/TÁTIL 
() ampliado () Braille 
() contraste 
() lupa de mão 
() telelupa 
() computador () fonte nº _____especificar: 
() DOSVOX 
() NVDA 
() Jaws 
AUTO CUIDADO 
() independência/autonomia em relação à higiene pessoal  
(banhar-se, secar-se, lavar as mãos, etc.); 
() independência/autonomia em relação ao controle de esfíncter; 
() independência/autonomia no ato de vestir-se e alimentar-se. 
INDEPENDÊNCIA NA LOCOMOÇÃO 
() deslocamento com independência em casa, na escola, na rua; 
() independência e autonomia na utilização de transporte; 
() não se locomove com independência. 
HABILIDADE SENSÓRIO-MOTORA 
() imagem corporal; 
() esquema e equilíbrio corporal; 
() percepção e memória visual; 
() percepção e memória auditiva; 
() percepção gustativa, tátil, olfativa; 
() orientação temporal; 
() orientação espacial; 
() habilidade motora. 
LEITURA 
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() está no início da aprendizagem da leitura em Braille; 
() lê Braille com facilidade; 
() lê utilizando uma das mãos; 
() lê utilizando as duas mãos; 
() reconhece os sinais de pontuação: todos(); alguns(); 
() lê com auxílio óptico; 
() lê tamanho 24 sem auxílio óptico. 
ESCRITA 
usa reglete: sim() não() 
usa máquina braille: sim() não() 
usa computador: sim() não() 
usa computador com sintetizador de voz: sim() não() 
usa computador com ampliação de tela: sim() não() 
usa soroban: sim() não() 
____________________________ DATA: ___/___/____ 
Assinatura do(a) professor(a) 
 

ANEXO II 
Avaliação funcional 

 
DADOS GERAIS 
Nome: _______________________________________ 
Data de nascimento: _____/_____/_______ 
Idade: _______ 
Escola: _______________________________________ 
Ano/série: ________ Turno: ________ 
VISÃO SUBNORMAL/BAIXA VISÃO 
Entrevista com os pais 
Causa da visão subnormal/baixa visão: 
___________________________________________ 
Idade do início das dificuldades visuais: ______ 
Modo de progressão da perda de visão (estacionário ou evolutivo): 
__________________________________________ 
__Patologia: 
() hereditária () congênita () adquirida 
ASPECTOS FUNCIONAIS DA VISÃO 
1. utilizar materiais pedagógicos com contraste e jogos adaptados com texturas e 

cores de maior contraste; 
2. observar se o aluno prefere muita luz ou se tem fotofobia; 
3. realizar testes para ajustar o tamanho da fonte a ser utilizada. 
Observação: 
É importante salientar que essas atividades e avaliações devem ocorrer em 

contextos naturais e implicam recolher elementos relativos à forma como a pessoa utiliza a sua 
visão em ambientes com condições diferentes, ou seja, dentro da sala de  aula ou nas outras 
dependências da escola. 

_____________________________ DATA: ___/___/____ 
Assinatura do(a) professor(a) 
 

ANEXO III 
Plano de Atendimento Individual – PAI 

 
Mês / Ano: ___________________________ 
1- Identificação do Aluno: 
1.1- Nome do Aluno: 
___________________________________________ 
1.2- Data de Nascimento: _____/____/______ 
1.3- Ano/Série do aluno: _______ 
1.4- Escola de frequência em Sala Comum: 
___________________________________________ 
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1.5- Escola da Sala de Recursos: 
____________________________________________ 
1.6- Nome do Professor Especializado: ______________ 
1.5- Diretoria de Ensino: _________________________ 
2- Descrição das habilidades já desenvolvidas pelo aluno: 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
___________________________________________ 
3- Descrição das habilidades a serem desenvolvidas pelo aluno a 

curto/médio/longo prazo: 
____________________________________________ 
4- Descrição das habilidades a serem desenvolvidas nas salas de recursos: a curto, 

médio e longo prazo: 
____________________________________________ 
5- Atendimentos Educacionais Especializados: outros acompanhamentos de que o 

aluno participa fora da escola: 
____________________________________________ 
6- Levantamento de informações referentes aos interesses do aluno: 
____________________________________________ 
7- Estratégias: 
____________________________________________ 
8- Materiais e Recursos: 
____________________________________________ 
9- Observações Relevantes: 
____________________________________________ 
Data: _____/_____/______ 
__________________________ _________________ 

Professor Especializado Professor Coordenador 
 
________ 
NOTAS: 
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Lei nº 9.194/96 à pág. 52 do vol. 22/23; 
Decreto nº 3.298/99 à pág. 67 do vol. 26. 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Resolução SE nº 61/14 à pág. 133  do vol. LXXVIII; 
Deliberação CEE nº 68/07 à pág. 313 do vol. LXIII. 

 
____________________ 

 
 

INSTRUÇÃO CGEB DE 14 DE JANEIRO DE 2015 
Transtornos Globais do Desenvolvimento 

 
A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, 

considerando a necessidade de estabelecer procedimentos a serem observados na 
escolarização de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) matriculados na Rede 
Estadual de ensino, de que trata a Resolução  SE nº 61/2014, expede a seguinte Instrução: 

 
1- DEFINIÇÃO DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO 
O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-IV (APA, 

2002) utiliza o termo Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) para caracterizar os 
quadros com  prejuízos nas habilidades de interação social, de comunicação e de 
comportamento, e com presença de interesses e atividades estereotipados. Os TGDs 
englobam o Transtorno Autista, o Transtorno de Rett, o Transtorno Desintegrativo da 
Infância, o Transtorno de Asperger e o Transtorno Global do Desenvolvimento sem Outra 
Especificação. 
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Atualmente, a Associação Americana de Psiquiatria lançou o DSM-5 que 
discute critérios clínicos diferenciados e a elaboração de uma nova categoria diagnóstica 
para incluir o autismo Propõe excluir da condição de TGD o Transtorno Desintegrativo da 
Infância e a Síndrome de Rett. 

De acordo com o parágrafo 1º, do artigo 1º, da Lei federal nº 12.764/2012, 
que Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista, "é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela 
portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II: 

I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da 
interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não 
verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em 
desenvolver e manter relações  propriadas ao seu nível de desenvolvimento; 

II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e 
atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por 
comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de 
comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos." 

Assim, especificamente em relação à legislação e às orientações para a 
modalidade, a  Secretaria da Educação do Estado de São Paulo irá utilizar a denominação 
Transtorno do Espectro Autista (TEA). De acordo com o DSM-5, o Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), é subdividido em três níveis: 

* Nível III para casos que exigem apoio muito substancial, com: 
a) graves déficits na capacidade de comunicação social, verbal e não verbal; 
b) graves prejuízos no funcionamento, muito limitado em dar início a 

interações sociais, resposta mínima às propostas sociais de outros; 
c) inflexibilidade de comportamento, extrema dificuldade em lidar com a 

mudança ou outros comportamentos repetitivos/restritos que interferem 
significativamente no funcionamento, em todas as esferas; 

d) grande sofrimento/ dificuldade em alterar o foco ou ação. 
* Nível II para casos que exigem apoio substancial, com: 
a) déficits acentuados das habilidades de comunicação social, verbal e não 

verbal; 
b) prejuízos sociais aparentes, mesmo com apoio; 
c) limitação em dar início a interações sociais e respostas  reduzidas ou 

anormais a aberturas sociais de outros; 
d) inflexibilidade de comportamento, dificuldade em lidar com a mudança, 

ou outros  comportamentos repetitivos/restritos; 
e) sofrimento e/ou dificuldade em alterar o foco ou ação. 
* Nível I para casos que exigem apoio. Na ausência de apoios, podem 

apresentar: 
a) déficits na comunicação social, causando prejuízos visíveis; 
b) dificuldade em iniciar interações sociais e exemplos claros de resposta 

atípica ou mal sucedida de incursões sociais dos outros; 
c) interesse reduzido em interações sociais; 
d) inflexibilidade de comportamento; 
e) dificuldade em alternar atividades; 
f) problemas de organização e planejamento são obstáculos à 

independência. 
2- FORMAS DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO (APE) 
O Atendimento Pedagógico Especializado (APE), disponibilizado aos alunos 

com Transtorno do Espectro Autista (TEA), matriculados em classe comum, será garantido 
sob a forma de: 

2.1- Salas de Recursos; 
2.2- Itinerância; 
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2.3- Classe Regida por Professor Especializado (CRPE):,  para os alunos que 
não se beneficiarem da escolarização no ensino regular por exigirem apoio muito 
substancial. Trata-se de fase transitória, oferecido no contexto da educação inclusiva, a 
alunos até a idade de 17 anos; 

2.4 – Escolas Credenciadas e Conveniadas, de acordo com a legislação 
específica. 

3- MATRÍCULA 
A matrícula de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em 

unidades escolares da Rede Estadual de ensino seguirá os trâmites definidos para todos os 
alunos em idade escolar. A caracterização como alunos com TEA somente deverá ser 
registrada na ficha individual e no Sistema de Cadastro de Alunos, a partir da apresentação 
de avaliação inicial do aluno (Anexo I) e do laudo médico. 

3.1- MATRÍCULA EM SALA DE RECURSOS 
Para matrícula do aluno em Sala de Recursos, e garantia do respectivo 

atendimento, a avaliação inicial do aluno (Anexo I) e o laudo médico deverão fazer parte 
da documentação. 

3.1.1- MATRÍCULA EM CRPE – CLASSE REGIDA POR PROFESSOR 
ESPECIALIZADO 

Para matrícula do aluno em CRPE, deverá ser instruído um processo 
contendo a matrícula do aluno no sistema (print da tela), a avaliação inicial do aluno 
(Anexo I), o laudo médico e um relatório circunstanciado que comprove a necessidade de 
apoio muito substancial ou substancial, acompanhado das justificativas da necessidade 
desse atendimento. Atenção especial deve ser dispensada ao disposto no inciso II do artigo 
3º da Resolução SE 61/2014, bem como ao fluxo do processo a ser encaminhado, via 
Diretoria de Ensino, à  CGEB/DEGEB/CAESP/CAPE, que deverá conter parecer da Equipe 
de Educação Especial da Diretoria de Ensino, ratificado pelo Dirigente de Ensino. 

3.2- MATRÍCULA DE ALUNOS ORIUNDOS DE OUTRAS REDES PÚBLICAS DE 
ENSINO 

Alunos oriundos de outras redes públicas de ensino poderão ser 
matriculados no Atendimento Pedagógico Especializado – APE, em Sala de Recursos na 
Rede de Ensino do Estado de São Paulo desde que a rede de origem não oferte esse tipo de 
atendimento. 

4 – ORGANIZAÇÃO DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO 
ESPECIALIZADO – APE 

4.1. Tendo em vista o disposto na alínea "b", do inciso I, do artigo 3º, 
combinado com os incisos I, III, IV, V, VII, IX e X do artigo 9º, da Resolução SE 61/2014, 
sugere-se que o professor com aulas de Turmas de Sala de Recursos disponibilize 02 
(duas) aulas, das 10 (dez) aulas atribuídas, para a aplicação de avaliações, elaboração de 
relatórios e demais atendimentos pertinentes à atuação do professor especializado. 

4.2. Orienta-se que o horário do professor seja organizado de forma 
contínua, em aulas consecutivas (duplas ou triplas), para atendimento ao disposto na 
alínea "d", do inciso I, do artigo 3º, da Resolução SE 61/2014. 

5- AVALIAÇÃO INICIAL 
Para estabelecer parâmetros de Atendimento Pedagógico Especializado - 

APE aos alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) faz-se necessário que um 
professor especializado realize a avaliação inicial, conforme Anexos I e II desta Instrução, a 
ser realizada no ato da matrícula do aluno na Sala de Recursos, com reavaliação ao final de 
cada ano letivo. 

Para tanto, e à vista da natureza de ações descentralizadas que 
caracterizam a operacionalização da educação inclusiva, a equipe de Educação Especial da 
Diretoria de Ensino poderá contar com o suporte das equipes multiprofissionais dos CAPE 
Regionais, em que todas são constituídas por psicólogo, terapeuta ocupacional, 
fonoaudiólogo e psicopedagogo. Os  CAPEs Regionais, atualmente, se apresentam 
organizados em 15  unidades, a saber: 
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DIRETORIA SEDE ÁREA DE JURISDIÇÃO 
Araçatuba:  Andradina, Araçatuba, Birigui, Fernandópolis, Jales, Penápolis, 

Votuporanga. 
Caieiras:  Caieiras, Carapicuíba, Itapecerica da Serra, Itapevi, Osasco, 

Taboão da Serra. 
Campinas Oeste: Americana, Bragança Paulista, Campinas Leste, Campinas 

Oeste, Capivari, Jundiaí, Limeira, Mogi Mirim, Piracicaba, Sumaré, São João da Boa Vista. 
Centro Oeste:  Centro, Centro Oeste, Norte 1, Norte 2. 
Franca: Araraquara, Franca, Jaboticabal, Pirassununga, Ribeirão Preto, São 

Carlos, Sertãozinho, São Joaquim da Barra. 
Guaratinguetá:  Caraguatatuba, Guaratinguetá, Jacareí, Pindamonhangaba, 

São José dos Campos, Taubaté. 
Itaquaquecetuba:  Guarulhos Norte, Guarulhos Sul, Itaquaquecetuba, 

Suzano, Mogi das Cruzes. 
Leste 3:  Leste 1, Leste 2, Leste 3, Leste 4, Leste 5. 
Marília: Avaré, Bauru, Botucatu, Jaú, Lins, Marília, Piraju. 
Santo Anastácio:  Adamantina, Assis, Mirante do Paranapanema, Ourinhos, 

Presidente Prudente, Santo Anastácio, Tupã. 
Santos:  Miracatu, Registro, Santos, São Vicente. 
São Bernardo do Campo: Diadema, Mauá, Santo André, São Bernardo do 

Campo. 
São José do Rio Preto:  Barretos, Catanduva, José Bonifácio, São José do Rio 

Preto, Taquaritinga. 
Sorocaba:  Apiaí, Itararé, Itapeva, Itapetininga, Itu, São Roque, Sorocaba, 

Votorantim. 
Sul 3: Centro Sul, Sul 1, Sul 2, Sul 3. 
Mais informações poderão ser encontradas no link: http:// 

cape.edunet.sp.gov.br/ (obs.: utilizar Internet Explorer como navegador) 
Caso, no processo de avaliação inicial realizado pelo professor 

especializado ou mesmo no decorrer do atendimento ao aluno público-alvo da Educação 
Especial na rede pública estadual, se fizer necessário uma reavaliação da equipe 
multiprofissional do CAPE Regional, essa providência deverá ocorrer mediante solicitação 
encaminhada à equipe de Educação Especial da Diretoria de Ensino de origem do aluno. 

6- PLANO DE ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO – PAI 
Após a realização da avaliação inicial, deverá ser elaborado o Plano de 

Atendimento Individual (PAI), conforme Anexo II desta Instrução. O PAI representa um 
instrumento para definição de metas e estratégias para atendimento dos alunos, a partir 
do processo inicial de avaliação e deve nortear as ações de acesso e de habilidades na Sala 
de Recursos, apontando o trabalho a ser desenvolvido com o aluno, a partir de suas 
potencialidades e necessidades.  

7- ADAPTAÇÕES CURRICULARES E DE ACESSO AO CURRÍCULO 
7.1 – Adaptações curriculares: a adaptação do currículo regular implica no 

planejamento das ações pedagógicas dos docentes, de forma a possibilitar variações no 
objetivo, no conteúdo, na metodologia, nas atividades, na avaliação e na temporalidade  do 
processo de aprendizagem dos alunos com TEA. 

7.2 – Adaptações curriculares de acesso ao currículo: são modificações ou 
provisão de recursos espaciais, materiais, pessoais ou de comunicação que auxiliarão no 
desenvolvimento global dos alunos com TEA. 

7.3 – Entende-se por currículo regular: 
7.3.1 - para os anos iniciais do Ensino Fundamental: as expectativas de 

aprendizagem, sendo o ponto de partida para a adaptação de acesso a rotina semanal e as 
modalidades organizativas; 
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7.3.2 - para os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e das séries 
do Ensino Médio, o ponto de partida para a adaptação de acesso é o Currículo do Estado de 
São Paulo para as diferentes disciplinas e seus materiais de apoio. 

7.4 - Entende-se por currículo funcional natural uma proposta 
metodológica para atendimento de pessoas com dificuldades de comunicação, interação 
social, comportamento e aprendizagem. 

O trabalho de adaptação curricular e de acesso ao currículo para os alunos 
com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve resultar da interação entre o professor 
especializado da Sala de Recursos (ou Itinerante) e os professores da classe comum. 

Sugere-se no Anexo III um roteiro para registro da adaptação curricular 
realizada pelo professor da classe/aula regular. 

8- ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS PROFESSORES 
Além das atribuições previstas na Resolução SE 61/2014, o professor 

especializado na área de Transtorno do Espectro Autista (TEA) deverá: 
8.1- realizar a avaliação inicial dos alunos com Transtorno do Espectro 

Autista de acordo com o Anexo I desta Instrução; 
8.2- elaborar o Plano de Atendimento Individual – PAI (Anexo II) para cada 

aluno que frequentar a Sala de Recursos para Transtorno do Espectro Autista; 
8.3- identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de 

acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, 
considerando suas necessidades específicas; 

8.4- elaborar, quando professor especializado regente de uma CRPE, o 
currículo funcional para os alunos; 

8.5 – adequar e produzir materiais didático-pedagógicos; 
8.6. – desenvolver atividade de vida autônoma. 
9- AVALIAÇÃO DO ALUNO COM TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA 
A avaliação do aluno com TEA, na classe comum, obedecerá aos mesmos 

critérios gerais previstos no regimento escolar e nas normas vigentes da SEE, que dispõem 
sobre o registro do rendimento escolar dos alunos das escolas da Rede Estadual. 
Entretanto, deverá ter por base as adaptações que foram realizadas para o aluno. 

10- HISTÓRICO ESCOLAR 
Os alunos com Transtornos do Espectro Autista receberão o histórico 

escolar definido pela legislação vigente destinado a todos os alunos e terão certificação, 
seja ao final do Ensino Fundamental, seja ao final do Ensino Médio. 

Na expedição do certificado, entretanto, deverá ser registrada no campo 
"Observações" a seguinte informação: "Para a expedição do presente histórico escolar 
foram atendidas as condições estabelecidas na Resolução SE 61/2014". 

11- TERMINALIDADE ESPECÍFICA 
Os alunos com Transtorno do Espectro Autista com 17 anos, que 

frequentam Classes Regidas por Professor Especializado (CRPE) nas escolas da rede 
estadual de ensino, e que já se beneficiaram do currículo funcional oferecido, poderão 
receber o Certificado de Terminalidade Específica, conforme orientações constantes nos 
Anexos IV, V e VI desta instrução. 

Fazem jus à certificação apenas os alunos com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) que: 

* apresentam significativa defasagem entre idade e série/ ano; 
* exigem apoio muito substancial de nível III e substancial de nível II 

segundo DSM – 5, e que, portanto apresentam inflexibilidade nos comportamentos 
constantes e grande dificuldade para gerir sua vida; 

* revelam esgotadas todas as possibilidades de avanço no âmbito/escola e, 
portanto, no processo de escolarização. 

12- TRANSFERÊNCIA 
Nos casos de transferência de aluno entre unidades pertencentes à mesma 

rede de ensino, a escola de origem deverá encaminhar a avaliação inicial do aluno (Anexo 
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I), acompanhada de relatório que descreva os avanços do aluno em relação a essa 
avaliação, e do laudo médico. 

Os alunos transferidos de outras redes (particular, municipal ou de outros 
Estados), com laudo médico de Transtorno do Espectro Autista, terão garantido o 
Atendimento Pedagógico Especializado (APE) mediante avaliação inicial (Anexo I) 
conforme Item 3 desta Instrução. 

13- DOCUMENTAÇÃO 
Os alunos com transtornos do espectro autista devem possuir: 
13.1- Portfólio com os seguintes documentos: 
a) planejamento geral; 
b) roteiro para relatório da avaliação inicial do aluno – Anexo I; 
c) plano de Atendimento Individual (PAI) – Anexo II; 
d) registro de adaptação curricular; 
e) ficha de acompanhamento diário do aluno - Anexo III; 
f) registro de atendimento aos pais, professores e outros; 
g) registros das atividades. 
13.2- Prontuário com os seguintes documentos: 
a) ficha de identificação do aluno; 
b) cronograma de atendimento; 
c) frequência na Sala de Recursos – TEA; 
d) frequência da sala regular; 
e) laudo médico por neurologista ou psiquiatra. 
14- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
APA (American Psychiatric Association). (2002). DSMIV-TR: Manual 

estatístico de transtornos mentais. Porto Alegre, RS : Artmed. 
American Psichiatric Association. DSM-5 Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais – 5ª edição, 2014. 
BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. LDB 9.394, de 20-12-1996. 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação     Especial - 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva - Documento 
elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria Ministerial 555, de 5 de junho 
de 2007, prorrogada pela Portaria 948, de 09-10-2007. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política 
Nacional de Educação Especial. Brasília: MEC/ SEESP, 1994. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. 
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Brasília: MEC/SEESP, 
2001. 

Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista – Lei nº 12.764, de 27-12-2012. 

 
ANEXO I 

AVALIAÇÃO INICIAL DO ALUNO 
 
I- Dados Gerais: 
1- Mês e Ano: ___________/________ 
2- Nome do aluno:_____________________________ 
3- Data de nascimento: ____/____/_____ 
4- Endereço residencial: __________________________ 
5- Telefone de contato da família: _____________ 
6- Escola:__________________________________ 
7- Ano/Série: __________________ 
8- Diretoria de Ensino: _____________________________ 
9- Motivo do encaminhamento para avaliação: _______ 
________________________________________________ 
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________________________________________________ 
________________________________________________ 
  
II- Intervenção e interação afetiva, social e familiar 
1- Histórico do Aluno 
* descrição das características do aluno (sociabilidade e afetividade); 
* relacionamento com a família e grupos; 
* expectativas da família; 
* antecedentes de atendimento escolar; 
* antecedentes de atendimento de outra natureza (clínico e terapêutico). 
_____________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
2- Relacionamento do aluno na escola onde está matriculado (com os professores e 

colegas) 
_____________________________________________ 
________________________________________________ 
3- Relacionamento com seu grupo social 
_____________________________________________ 
________________________________________________ 
4- Interação do aluno com o professor especializado, em situação de avaliação 
_____________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
III- Avaliação pelo professor especializado 
1- Comunicação 
* habilidades para compreender e expressar informações por meio de 

comportamentos simbólicos ou não simbólicos; 
* comunicação por mensagens: verbais, gestuais, expressões corporais e faciais; 
* clareza da comunicação; 
* coerência e coesão na comunicação; 
* elaboração de frases com estrutura lógica de fatos (começo, meio e fim); 
* compreensão de respostas; 
* adequação do discurso a diferentes contextos. 
_____________________________________________ 
________________________________________________ 
2- Autocuidado 
* independência/autonomia em relação a higiene pessoal 
(banhar-se, secar-se, lavar as mãos, etc.); 
* independência/autonomia em relação ao controle do esfíncter; 
* independência/autonomia para vestir-se e alimentar-se. 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
3- Vida no lar 
* alimentação (abrir a geladeira, pegar o alimento, preparar a refeição ou 

esquentar); 
* realização de tarefas domésticas (limpar a casa, lavar louça, roupas, passar a 

ferro, fazer compras, preparar refeições etc.). 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
4- Habilidades sociais 
* relações familiares; 
* relações com o grupo (interações interpessoais); 
* relações com estranhos; 
* relações formais; 
* estabelecimento de vínculos; 
* liderança; 
* autodefesa; 
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* autocrítica. 
_____________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
5. Desempenho na comunidade 
* conhecimento de seus direitos; 
* conhecimento de seus deveres; 
* conhecimento dos recursos da comunidade (igreja, hospital, corpo de bombeiro, 

clube, etc.); 
* utilização dos recursos da comunidade com autonomia/independência; 
* desempenho de atividade na comunidade, com suporte ou não; 
* reconhecimento pelas atividades que desempenha. 
_____________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
6. Independência na locomoção 
* deslocamento com independência em casa, na escola, na rua; 
* utilização de transporte (carros, ônibus, trem, avião, etc.); 
* independência e autonomia na utilização dos transportes. 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
7. Saúde e Segurança 
* cuidado com a própria saúde: consciência, autonomia e  independência para 

cuidar da própria saúde; 
* administração de medicamentos; 
* preservação da sua vida e do outro. 
_____________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
8- Habilidades acadêmicas 
* interesse (foco de interesse, realização com competência/ autonomia); 
* atenção (tempo de atenção ao receber as comandas, impulsividade); 
* concentração (sustentação do foco, tempo de atenção para realização da 

atividade com independência, autonomia, buscando recursos internos); 
* compreensão e atendimento a ordens (simples e complexas); 
* qualidade da atividade desempenhada (atingiu o objetivo proposto com 

proficiência para habilidade avaliada); 
* habilidade sensório-motora: 
a. imagem corporal; 
b. esquema e equilíbrio corporal; 
c. percepção e memória visual; 
d. percepção e memória auditiva; 
e. percepção gustativa, tátil, olfativa; 
f. orientação temporal; 
g. orientação espacial; 
h. habilidade motora; 
* pensamento lógico; 
* expressão criativa; 
* linguagem e comunicação escrita; 
* raciocínio lógico-matemático: 
a. conhecimento de numerais (identifica, nomeia, associa o numeral à quantidade); 
b. identificação, comparação, pareamento, agrupamento, classificação, seriação; 
c. realização de operações matemáticas; 
d. resolução de problemas simples; 
e. resolução de problemas complexos. 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
9. Lazer 
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* manifestação de preferência por alguma atividade de lazer; 
* utilização de jogos, brincadeiras, danças, etc.; 
* entendimento de regras dos jogos, brincadeiras, danças etc. 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
IV. Conclusão 
Considerando a avaliação pedagógica, o aluno possui comprometimento nas 

seguintes áreas: 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
V- Observações do Professor Especializado e condutas a serem seguidas: 
* o professor especializado deverá descrever quais as habilidades que o aluno 

possui, com base no roteiro de avaliação pedagógica; 
* deverão constar as habilidades que o aluno precisará desenvolver, caso seja 

necessário o encaminhamento para o Atendimento Pedagógico Especializado; 
* indicar quantas vezes por semana e quantas horas o aluno deverá frequentar; 
* pontuar se o atendimento será individual ou em pequenos grupos. 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
VI- A Avaliação Pedagógica deverá ser validada pelos seguintes profissionais: 
* Professor Especializado avaliador; 
* Professor Coordenador responsável; 
* Diretor da unidade escolar; 
* PCNP de Educação Especial e 
* Supervisor de Ensino responsável pela Educação Especial 
____________________________                                           _______________________________ 
Professor Especializado                                            Professor Coordenador 
 

ANEXO II 
PLANO DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL - PAI 

 
Ano:_____________ Mês:_______________ 
Nome do Professor Especializado:_________ __________ 
Diretoria de Ensino: _________________________________  
_______Escola da Sala de Recursos: _____________ 
Nome do Aluno:________________________________ 
Data de Nascimento: ______/_______/_________/ 
Escola de frequência Sala Comum: __________________ 
Série/Ano do aluno: _____________ 
Informações Adicionais: 
* Descrição das potencialidades do aluno 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
* Descrição das habilidades a serem desenvolvidas pelo aluno: curto / médio / 

longo prazo 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
* Descrição das habilidades a serem desenvolvidas nas salas de recursos: a curto, 

médio e longo prazo 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
* Atendimentos Educacionais Especializados: outros acompanhamentos que o 

aluno participe fora da escola 
________________________________________________ 
* Levantamento de informações referentes aos interesses do aluno 
________________________________________________ 
  
* Estratégias 
________________________________________________ 
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* Materiais e Recursos 
________________________________________________ 
* Observações Relevantes: 
________________________________________________ 
Data: ............../.............../.......... 
  
 
Nome e Assinatura do(a) Professor(a) Especializado(a) 
 
______________________ 
Nome e Assinatura do(a) Professor(a) Coordenador(a) 

 
ANEXO III 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DO ALUNO 
 
(Para uso do Professor da Classe Comum – Elaboração semanal) 
1 - Informações Gerais 
Nome do aluno:________________________________ 
Escola:______________________________________ 
Ano/Série: ___________ 
Data do atendimento: ____/ ____/ ______ 
Quantidade de horas de atendimento: _______ 
2 – Ações desenvolvidas com o aluno 
Tipo de Atividade: 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
Objetivo: 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
Recursos: 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
Intervenção: 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
3 – Materiais preparados para o aluno e/ou professor da sala comum: 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
4 – Observações Relevantes: 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
Data: _____/_____/_____ 
 
______________________ 
Nome e Assinatura do(a) Professor(a) Especializado(a) 
 
______________________ 
Nome e Assinatura do(a) Professor(a) Coordenador(a) 
 

ANEXO IV 
Orientações gerais para expedição do Certificado de Terminalidade Específica 

 
1- O Certificado de Terminalidade Específica do Ensino Fundamental poderá ser 

expedido, somente, ao aluno com 17 (dezessete) anos completos. 
2- A expedição do Certificado de Terminalidade Específica será de competência do 

Diretor da Unidade Escolar em que o aluno estiver matriculado. Para tanto, um acervo de 
documentação individual do aluno deve ser analisado. Desse acervo deverão constar, além de um 
relatório circunstanciado, os seguintes documentos: 
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2.1- avaliação do aluno, de acordo com o Anexo I, e os registros periódicos e 
contínuos do atendimento realizado na CRPE; 

2.2- parecer favorável emitido pelos supervisores responsáveis pela Educação 
Especial e pela Unidade Escolar nas Diretorias Regionais de Ensino. 

3- Caberá ao professor especializado fazer: 
3.1- avaliação de acordo com o Anexo I; 
3.2- registros periódicos e contínuos do atendimento realizado na CRPE; 
3.3- avaliação pedagógica descritiva das habilidades e competências desenvolvidas 

pelo aluno, com parecer conclusivo. 
4- Caberá ao Diretor da Unidade Escolar: 
4.1- analisar e emitir parecer sobre o relatório final, que expresse o processo de 

aprendizagem desenvolvido pelo aluno indicado para Terminalidade Específica; 
4.2- expedir o Certificado de Terminalidade Específica. 
5- Caberá aos Supervisores responsáveis pela Educação Especial e pela Unidade 

Escolar: 
5.1- orientar o processo de avaliação do aluno, para expedição do Certificado de 

Terminalidade Específica; 
5.2- analisar toda documentação referente à vida escolar do aluno para concessão 

do Certificado de Terminalidade Específica; 
5.3- emitir parecer favorável à certificação de Terminalidade Específica. 
6- Caberá à Diretoria de Ensino, por meio da equipe responsável pela Educação 

Especial, emitir parecer sobre os documentos que serão anexados ao Certificado de Terminalidade 
Específica. 

ANEXO V 
RELATÓRIO INDIVIDUAL DO ALUNO INDICADO À TERMINALIDADE ESPECÍFICA 

 
Diretoria de Ensino: ____________________________ 
Unidade Escolar: ________________________________ 
Nome do Aluno: ________________________________ 
Data de nascimento: ____/____/______/ 
1- Proposta pedagógica oferecida ao aluno, considerando: 
a) os objetivos e conteúdos curriculares de caráter funcional e prático (consciência 

de si, posicionamento diante do outro, cuidados pessoais e de vida diária); 
b) relacionamento interpessoal; 
c) exercício da autonomia; 
d) conhecimento do meio social; 
e) habilidades e competências apresentadas pelo aluno; 
f) dificuldades apresentadas pelo aluno. 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
2 - Elementos de apoio oferecidos pela família, profissionais clínicos e outros. 
_____________________________________________ 
________________________________________________ 
3 - Proposta pedagógica desenvolvida para o aluno no apoio pedagógico 

especializado com a colaboração da família. 
________________________________________________ 
Nome e Assinatura do Professor Especializado na área da Deficiência Intelectual 
Nome e Assinatura do Supervisor de Ensino responsável pela Unidade Escolar 
Nome e Assinatura dos membros da equipe responsável pela Educação Especial na 

Diretoria de Ensino (Supervisor de Ensino e Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico) 
Obs.: Esse documento deverá ser um compilado das fichas de observação 

realizadas ao longo do processo educacional do aluno, de acordo com o artigo 12 da Resolução SE 
nº  61/2014. 

 
ANEXO VI 

CERTIFICADO DE TERMINALIDADE ESPECÍFICA 
 

O Diretor da (nome da Unidade Escolar) ______________, de acordo com o inciso VII do 
Artigo 24 e inciso II do artigo 59, da Lei federal nº 9.394/96, o Parágrafo único do artigo 12 da 
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Deliberação CEE nº 68/2007 e o Artigo 12 da Resolução SE nº 61/2014, certifica que 
   ____________________________ ________________________________ RG _______________, nascido em ___/ ___/ _____, 
concluiu o programa específico oferecido na Classe Regida por Professor Especializado, em regime 
de Terminalidade Específica, no ano letivo de ______. 

São Paulo,______ de____________ de__________ . 
_____________________________ 
Gerente de Organização Escolar (carimbo e assinatura) 
______________________________ 
Diretor da Unidade Escolar (carimbo e assinatura) 
 
________ 
NOTAS: 
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Lei nº 9.194/96 à pág. 52 do vol. 22/23; 
Decreto nº 3.298/99 à pág. 67 do vol. 26. 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Resolução SE nº 61/14 à pág. 133 do vol. LXXVIII; 
Deliberação CEE nº 68/07 à pág. 313 do vol. LXIII. 

 
____________________ 

 
 

INSTRUÇÃO CGEB, DE 14 DE JANEIRO DE  2015 
Deficiência Intelectual 

 
A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, 

considerando a necessidade de estabelecer procedimentos a serem observados na 
escolarização de alunos com deficiência intelectual matriculados na Rede Estadual de 
Ensino, de que trata a Resolução SE nº 61/2014, expede a seguinte Instrução: 

 
1- DEFINIÇÃO DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 
Oficialmente as deficiências se apresentam nos Decretos federais nºs 

3.298/1999 e 5.296/2004. 
Segundo a alínea" d", do §1º, do artigo 5º, do Decreto federal nº 5.296, de 

02-12-2004, são consideradas pessoas com deficiência intelectual as que apresentam: 
1.1 - funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 

manifestação antes dos dezoito anos; 
1.2 - limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, 

tais como: 
1.2.1. comunicação; 
1.2.2. cuidado pessoal; 
1.2.3. habilidades sociais; 
1.2.4. utilização dos recursos da comunidade; 
1.2.5. saúde e segurança; 
1.2.6. habilidades acadêmicas; 
1.2.7. lazer; e 
1.2.8. trabalho; 
Ainda, segundo a Associação Americana de Deficiência Intelectual e 

Desenvolvimento - AAIDD, "Deficiência intelectual é uma incapacidade caracterizada por 
limitações significativas  tanto no funcionamento intelectual (raciocínio, aprendizado, 
resolução de problemas) quanto no comportamento adaptativo, que cobre uma gama de 
habilidades sociais e práticas do dia a dia. Esta deficiência se origina antes da idade de 18." 

2- FORMAS DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO (APE) 
O Atendimento Pedagógico Especializado (APE), disponibilizado aos alunos 

com deficiência intelectual, matriculados em classe comum, será garantido sob a forma de: 
2.1- Sala de Recursos; 
2.2- Atendimento Itinerante; 
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2.3- Classes Regidas por Professor Especializado (CRPE) na rede estadual 
de ensino, para os alunos que não se beneficiarem da escolarização no ensino regular por 
apresentarem necessidade de apoio Pervasivo/Permanente oferecido a alunos até a idade 
de 17 anos. 

Segundo Almeida (2004), entende-se por apoio pervasivo/permanente 
aquele caracterizado pela constância e alta intensidade. É oferecido nos ambientes onde a 
pessoa vive e é de natureza vital para sustentação da vida do indivíduo. O apoio 
pervasivo/permanente tipicamente envolve mais membros do staff e é mais intensivo por 
tempo limitado ou apoio amplo em ambientes específicos. 

2.4- Escolas das Instituições Conveniadas/Parceiras com a Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo, de acordo com a legislação específica. 

3- MATRÍCULA 
A matrícula de alunos com deficiência intelectual em unidades escolares da 

Rede Estadual de Ensino seguirá os trâmites definidos para todos os alunos em idade 
escolar. A caracterização como alunos com deficiência intelectual somente deverá ser 
registrada na ficha individual do aluno e no Sistema de Cadastro de Alunos, a partir da 
apresentação de avaliações inicial (Anexo I) e psicológica do aluno. 

3.1- MATRÍCULA EM SALA DE RECURSOS 
Para matrícula do aluno em Sala de Recursos, a avaliação inicial do aluno 

(Anexo I) e a avaliação psicológica também deverão compor a documentação a fim de se 
garantir esse atendimento. 

3.1.1- MATRÍCULA EM CRPE – CLASSE REGIDA POR PROFESSOR 
ESPECIALIZADO 

Para matrícula do aluno em CRPE, deverá ser instruído um processo 
contendo a avaliação inicial do aluno (Anexo I), a avaliação psicológica, um relatório 
circunstanciado que comprove a necessidade de apoio pervasivo/permanente e a 
matrícula do aluno no sistema (print da tela), justificando a necessidade desse 
atendimento. Atenção especial deve ser dispensada ao disposto no inciso II do artigo 3º da 
Resolução SE 61/2014, bem como ao fluxo do processo a ser encaminhado, via Diretoria 
de Ensino, à CGEB/DEGEB/CAESP/CAPE, que deverá conter parecer da Equipe de 
Educação Especial da Diretoria de Ensino, ratificado pelo Dirigente de Ensino. 

3.2- MATRÍCULA DE ALUNOS ORIUNDOS DE OUTRAS REDES PÚBLICAS DE 
ENSINO 

Alunos oriundos de outras redes públicas de ensino podem efetuar 
matrícula no Atendimento Pedagógico Especializado – APE, em Sala de Recursos na Rede 
de Ensino do Estado de São Paulo, desde que a rede de origem não oferte esse tipo de 
atendimento. 

4- ORGANIZAÇÃO DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO 
ESPECIALIZADO – APE 

4.1, Tendo em vista o disposto na alínea "b", do inciso I, do artigo 3º, 
combinado com os incisos I, III, IV, V, VII, IX e X do artigo 9º, da Resolução SE 61/2014, 
sugere-se que o professor com aulas de Turmas de Sala de Recursos disponibilize 02 
(duas) aulas, das 10 (dez) aulas atribuídas, para a aplicação de avaliações, elaboração de 
relatórios e demais atendimentos pertinentes à atuação do professor especializado. 

4.2. Orienta-se que o horário do professor seja organizado de forma 
contínua, em aulas consecutivas (duplas ou triplas), para atendimento ao disposto na 
alínea "d", do inciso I, do artigo 3º, da Resolução SE 61/2014. 

5- AVALIAÇÃO INICIAL 
Para estabelecer parâmetros de Atendimento Pedagógico Especializado - 

APE aos alunos com deficiência intelectual faz-se necessário que um professor 
especializado realize a avaliação inicial, conforme Anexos I e II desta Instrução, a ser 
realizada no ato da matrícula do aluno na Sala de Recursos,  com reavaliação ao final de 
cada ano letivo. 
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Para tanto, e à vista da natureza de ações descentralizadas que 
caracterizam a operacionalização da educação inclusiva, a equipe de Educação Especial da 
Diretoria de Ensino poderá contar com o suporte das equipes multiprofissionais dos CAPE 
Regionais, em que todas são constituídas por psicólogo, terapeuta ocupacional, 
fonoaudiólogo e psicopedagogo. Os CAPEs Regionais, atualmente, se apresentam 
organizados em 15 unidades, a saber: 

DIRETORIA SEDE/ÁREA DE JURISDIÇÃO 
Araçatuba:  Andradina, Araçatuba, Birigui, Fernandópolis, Jales, Penápolis, 

Votuporanga. 
Caieiras:  Caieiras, Carapicuíba, Itapecerica da Serra, Itapevi, Osasco, 

Taboão da Serra. 
Campinas Oeste: Americana, Bragança Paulista, Campinas Leste, Campinas 

Oeste, 
Capivari, Jundiaí, Limeira, Mogi Mirim, Piracicaba, Sumaré, São João da Boa 

Vista. 
Centro Oeste:  Centro, Centro Oeste, Norte 1, Norte 2. 
Franca: Araraquara, Franca, Jaboticabal, Pirassununga, Ribeirão Preto, São 

Carlos, Sertãozinho, São Joaquim da Barra. 
Guaratinguetá: Caraguatatuba, Guaratinguetá, Jacareí, Pindamonhangaba, 

São José dos Campos, Taubaté. 
Itaquaquecetuba:  Guarulhos Norte, Guarulhos Sul, Itaquaquecetuba, 

Suzano, Mogi das Cruzes. 
Leste 3:  Leste 1, Leste 2, Leste 3, Leste 4, Leste 5. 
Marília:  Avaré, Bauru, Botucatu, Jaú, Lins, Marília, Piraju. 
Santo Anastácio: Adamantina, Assis, Mirante do Paranapanema, Ourinhos, 

Presidente Prudente, Santo Anastácio, Tupã. 
Santos:  Miracatu, Registro, Santos, São Vicente. 
São Bernardo do Campo:  Diadema, Mauá, Santo André, São Bernardo do 

Campo. 
São José do Rio Preto: Barretos, Catanduva, José Bonifácio, São José do Rio 

Preto, Taquaritinga. 
Sorocaba:  Apiaí, Itararé, Itapeva, Itapetininga, Itu, São Roque, Sorocaba, 

Votorantim. 
Sul 3:  Centro Sul, Sul 1, Sul 2, Sul 3. 
Mais informações poderão ser encontradas no link: http:// 

cape.edunet.sp.gov.br/ (obs.: utilizar Internet Explorer como navegador) 
Caso, no processo de avaliação inicial realizado pelo professor 

especializado ou mesmo no decorrer do atendimento ao aluno público-alvo da Educação 
Especial na rede pública estadual, se fizer necessário uma reavaliação da equipe 
multiprofissional do CAPE Regional, essa providência deverá ocorrer mediante solicitação 
encaminhada à equipe de Educação Especial da Diretoria de Ensino de origem do aluno. 

6- PLANO DE ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO – PAI 
Após a realização da avaliação inicial do aluno, deverá ser elaborado o 

Plano de Atendimento Individual (PAI), conforme Anexo II desta Instrução. O PAI 
representa um instrumento para definição de metas e estratégias para atendimento dos 
alunos, a partir do processo inicial de avaliação e deve nortear as ações de acesso e de 
habilidades na Sala de Recursos, apontando o trabalho a ser desenvolvido com o aluno, a 
partir de suas potencialidades e necessidades. 

7- ADAPTAÇÃO CURRICULAR 
A adaptação do currículo regular implica no planejamento das ações 

pedagógicas dos docentes, de forma a possibilitar variações no objetivo, no conteúdo, na 
metodologia, nas atividades na avaliação e na temporalidade. Essas ações constituem 
possibilidades educacionais, a serem realizadas pelos professores de ensino regular nas 
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classes comuns. Sugere-se no Anexo III desta instrução, um roteiro para registro da 
adaptação curricular realizada pelo professor da classe/aula regular. 

Entende-se por currículo regular: 
a) para os anos iniciais do Ensino Fundamental: as expectativas de 

aprendizagem, sendo o ponto de partida para a adaptação de acesso a rotina semanal e as 
modalidades organizativas; 

b) para os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e das séries do 
Ensino Médio, o ponto de partida para a adaptação de acesso é o Currículo do Estado de 
São Paulo para as diferentes disciplinas e seus materiais de apoio.  

Entende-se por currículo funcional natural uma proposta metodológica 
para atendimento de pessoas com dificuldades de comunicação, interação social, 
comportamento e aprendizagem. 

8- ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS PROFESSORES 
Além das atribuições previstas na Resolução SE nº 61/2014, o professor 

especializado na área de deficiência intelectual deverá: 
8.1- realizar a avaliação pedagógica inicial dos alunos indicados para o 

atendimento especializado na área da deficiência intelectual, de acordo com o Anexo I 
desta instrução; 

8.2- elaborar o Plano de Atendimento Individual – PAI (Anexo II), para cada 
aluno que frequentar a Sala de Recursos para deficiência intelectual; 

8.3- elaborar, quando professor especializado regente de uma CRPE, o 
currículo funcional para os alunos. 

9- AVALIAÇÃO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 
A avaliação do aluno com deficiência intelectual, na classe comum, 

obedecerá aos mesmos critérios gerais previstos no regimento escolar e nas normas 
vigentes da SEE, que dispõem sobre o registro do rendimento escolar dos alunos das 
escolas da Rede Estadual. Entretanto, deverá ter por base as adaptações curriculares que 
foram realizadas para o aluno. 

10- HISTÓRICO ESCOLAR 
Os alunos com deficiência intelectual receberão o histórico escolar definido 

pela legislação vigente destinado a todos os alunos e terão certificação, seja ao final do 
Ensino Fundamental, seja ao final do Ensino Médio. 

Na expedição do certificado, entretanto, deverá ser registrada no campo 
"Observações", a seguinte informação: "Para a expedição do presente histórico escolar 
foram atendidas as condições estabelecidas na Resolução SE nº 61/2014". 

11- TERMINALIDADE ESPECÍFICA 
Os alunos com deficiência intelectual, com 17 anos, que frequentam Classes 

Regidas por Professor Especializado (CRPE) nas escolas da rede estadual de ensino, e que 
já se  beneficiaram do currículo funcional oferecido pela CRPE, poderão receber o 
Certificado de Terminalidade Específica, conforme orientações constantes nos Anexos IV, 
V e VI desta instrução. 

Fazem jus à certificação apenas os alunos com deficiência intelectual que: 
11.1 apresentam significativa defasagem entre idade e série/ano; 
11.2 demandam apoio pervasivo/permanente, constante e de alta 

intensidade para gerir a própria vida; 
11.3 revelam esgotadas todas as possibilidades de avanço no 

âmbito/escola e, portanto, no processo de escolarização. 
12- TRANSFERÊNCIA 
Nos casos de transferência do aluno entre unidades pertencentes à mesma 

rede de ensino, a escola de origem deverá encaminhar a avaliação inicial do aluno (Anexo 
I), acompanhada de relatório que descreva os avanços do aluno em relação a essa 
avaliação, e a avaliação psicológica. 
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Os alunos transferidos de outras redes (particular, municipal ou de outros 
Estados), com indicação de deficiência intelectual, deverão passar pela avaliação inicial e 
apresentar a avaliação psicológica conforme Item 3 desta Instrução. 

13- REGISTROS ANTERIORES 
Para o aluno informado no Sistema de Cadastro de Alunos com deficiência 

intelectual, em data anterior à publicação desta Instrução, a avaliação inicial e avaliação 
psicológica, conforme os itens 1 e 3 desta Instrução, deverão ser solicitadas pela escola em 
que o aluno se encontre matriculado. 

14- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
AAIDD – American Association on Intellectual and Developmental 

Disabilities www.aamr.org Retardo Mental: definição, classificação e sistemas de 
apoio/American Association on Mental Retardation; tradução Magda França Lopes. 10ed. 
– Porto Alegre: Artmed, 2006. 

CARVALHO, Rosita Edler. Temas em Educação Especial, RJ – Editora WVA 
2000. 

CIF: Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 
Centro colaborador da Organização Mundial da Saúde para a família de classificações 
internacionais em português, coordenação de tradução Cássia Maria Bucchalla. - 1ed,1 
reimpressão.São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008. 

MEC/SEEPP Avaliação para identificação das necessidades educacionais 
especiais – subsídios para os sistemas de ensino, na reflexão de seus atuais – modelo de 
avaliação. Ministério da Educação -1999. 

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS – Adaptações Curriculares – 
Ministério da Educação – Brasília, 1999. 

SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Núcleo de Apoio Pedagógico 
Especializado-CAPE. Deficiência intelectual: realidade e ação. Secretaria da Educação. 
Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado-CAPE. Organização: Maria Amélia Almeida. São 
Paulo: SE, 2012. 

 
ANEXO I 

AVALIAÇÃO INICIAL 
I- Dados Gerais 
1- Mês e Ano: ___________/________ 
2-Nome do aluno: _______________________________ 
3- Data de nascimento: ____/____/________ 
4- Endereço residencial: ________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
5- Telefone de contato da família: _____________ 
6- Escola: _____________________________________ 
7- Ano/Série: __________________ 
8- Diretoria de Ensino: ___________________________ 
9- Motivo do encaminhamento para avaliação: _________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
II- Intervenção e interação afetiva, social e familiar 
1- Histórico do Aluno 
* descrição das características do aluno (sociabilidade e afetividade); 
* antecedentes de atendimento escolar; 
* antecedentes de atendimento de outra natureza (clínico e terapêutico). 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
2- Relacionamento do aluno na escola, onde está matriculado (com os professores 

e colegas) 
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________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
3- Relacionamento com seu grupo social 
_____________________________________________ 
________________________________________________ 
4- Interação do aluno com o professor especializado, em situação de avaliação 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
III- Avaliação pelo professor especializado 
1- Comunicação 
* habilidades para compreender e expressar informações por meio de 

comportamentos simbólicos ou não simbólicos; 
* comunicação por mensagens: verbais, gestuais, expressões corporais e faciais; 
* clareza da comunicação; 
* coerência e coesão na comunicação; 
* elaboração de frases com estrutura lógica de fatos (começo, meio e fim); 
* compreensão de respostas; 
* adequação do discurso a diferentes contextos. 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
2- Autocuidado 
* independência/autonomia em relação à higiene pessoal  
(banhar-se, secar-se, lavar as mãos, etc.); 
* independência/autonomia em relação ao controle do esfíncter; 
* independência/autonomia para vestir-se e alimentar-se. 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
3- Vida no lar 
* alimentação (abrir a geladeira, pegar o alimento, preparar a refeição ou 

esquentar); 
* realização de tarefas domésticas (limpar a casa, lavar louça, roupas, passar a 

ferro, fazer compras, preparar refeições, etc.). 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
4- Habilidades sociais 
* relações familiares; 
* relações com o grupo; 
* relações com estranhos; 
* relações formais; 
* estabelecimento de vínculos; 
* liderança; 
* autodefesa; 
* autocrítica. 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
5. Desempenho na comunidade 
* conhecimento de seus direitos; 
* conhecimento de seus deveres; 
* conhecimento dos recursos da comunidade (Igreja, Hospital, Corpo de 

Bombeiros, Clube, etc.); 
* utilização dos recursos da comunidade com autonomia/ independência; 
* desempenho de atividade na comunidade, com suporte ou não; 
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* reconhecimento pelas atividades que desempenha. 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
6- Independência na locomoção 
* deslocamento com independência em casa, na escola, na rua; 
* utilização de transporte (carro, ônibus, metrô, trem, outros); 
* independência e autonomia na utilização dos transportes. 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
7- Saúde e Segurança 
* cuidado com a própria saúde: consciência, autonomia e independência para 

cuidar da própria saúde; 
* administração de medicamentos; 
* preservação da sua vida e do outro. 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
8- Habilidades acadêmicas 
* interesse (foco de interesse, realização com competência/ autonomia); 
* atenção (tempo de atenção ao receber as comandas, impulsividade); 
* concentração (sustentação do foco, tempo de atenção para realização da 

atividade com independência, autonomia, buscando recursos internos); 
* compreensão e atendimento a ordens (simples e complexas); 
* qualidade da atividade desempenhada (atingiu o objetivo proposto com 

proficiência para habilidade avaliada); 
* habilidade sensório-motora: 
a. imagem corporal; 
b. esquema e equilíbrio corporal; 
c. percepção e memória visual; 
d. percepção e memória auditiva; 
e. percepção gustativa, tátil, olfativa; 
f. orientação temporal; 
g. orientação espacial; 
h. habilidade motora. 
* pensamento lógico; 
* expressão criativa; 
* linguagem e comunicação: escrita; 
* raciocínio lógico-matemático: 
a. conhecimento de numerais: identifica, nomeia, associa o numeral à quantidade; 
b. identificação, comparação, pareamento, agrupamento, classificação, seriação; 
c. realização de operações matemáticas; 
d. resolução de problemas simples; 
e. resolução de problemas complexos. 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
9- Lazer 
* manifestação de preferência por alguma atividade de lazer; 
* utilização de jogos, brincadeiras, danças, etc.; 
* entendimento de regras dos jogos, brincadeiras, danças etc. 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
Para responder os itens IV e V, levar em consideração: Segundo a AAIDD 

(Associação Americana sobre Deficiência Intelectual e de Desenvolvimento), na última definição do 
11° Manual deficiência intelectual: - Definição, Classificação e Níveis de Suporte, "deficiência 
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intelectual é uma incapacidade caracterizada por limitações significativas tanto no funcionamento 
intelectual (raciocínio, aprendizado, resolução de problemas), quanto no comportamento 
adaptativo, que cobre uma gama de habilidades sociais e práticas do dia a dia. Esta deficiência se 
origina antes da idade de 18anos". 

Segundo o 9º Manual "Deficiência intelectual: - Definição, Classificação e Níveis de 
Suporte", nomeiam-se: 

10 (dez) habilidades do comportamento adaptativo: 
1. comunicação; 
2. auto cuidado; 
3. vida no lar; 
4. habilidades sociais; 
5. desempenho na comunidade; 
6. independência na locomoção; 
7. saúde e segurança; 
8. habilidades acadêmicas funcionais; 
9. lazer; 
10. trabalho. 
IV- Considerando a Avaliação Pedagógica realizada e a definição acima, conclui-se 

que: 
O aluno apresenta comprometimento nas seguintes habilidades do 

comportamento adaptativo: 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
V- Observações do Professor Especializado e condutas a serem seguidas: 
* o professor especializado deverá descrever quais as habilidades que o aluno 

possui, com base no roteiro de avaliação pedagógica; 
* deverão constar as habilidades que o aluno precisará desenvolver, caso seja 

necessário o encaminhamento para o atendimento pedagógico especializado; 
* indicar quantas vezes por semana e quantas horas o aluno deverá frequentar; 
* pontuar se o atendimento será individual ou em pequenos grupos. 
VI- A Avaliação Pedagógica deverá ser validada pelos seguintes profissionais: 
* Professor Especializado avaliador; 
* Professor Coordenador responsável; 
* Diretor da unidade escolar; 
* PCNP de Educação Especial; 
* Supervisor de Ensino responsável pela Educação Especial. 
______________________________           _______________________________ 
Professor Especializado                Professor Coordenador 
 

 
ANEXO II 

PLANO DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL – PAI 
 

* IDENTIFICAÇÃO: 
Nome do Professor Especializado:____________________ 
Diretoria de Ensino ______________________________ 
Escola da Sala de Recursos:__________________________ 
Aluno_______________________________________ 
__________________ Data de Nascimento___/___/_____ 
Escola da Classe Comum _________________________ 
Série/Ano_____________________ 
Intensidade e necessidades de apoio: 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
Indicar quantas vezes por semana o aluno receberá atendimento especializado e o 

respectivo horário:_____________________________________________ 
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Descrição das habilidades que o aluno já desenvolveu com base no Anexo I: 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
Descrição das habilidades a serem desenvolvidas nas Salas de Recursos: a curto, 

médio e longo prazo: 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
Estratégias/atividades: 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
_______________________________________________ 
Observações relevantes: 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
Data: ....../...../.......... 
____________________________                      ______________________________ 
Professor Especializado                       Professor Coordenador 
 

ANEXO III 
REGISTRO DE ADAPTAÇÃO CURRICULAR 

 
(Para uso do Professor da Classe Comum – Elaboração semanal) 
de ____/_____/_____ a ____/____/____ 
* IDENTIFICAÇÃO 
NOME:_______________________________________ 
DATA DE NASC.___/___/_____ 
SÉRIE/ANO:________________ 
PROFESSOR:________________________________ 
DISCIPLINA_________________________________ 
PERÍODO: 
matutino ( ) vespertino ( ) noturno ( ) integral ( ) 
* DESCRIÇÃO 
Expectativa de aprendizagem trabalhada na aula: 
_____________________________________________ 
________________________________________________ 
Expectativa para o aluno com Deficiência intelectual: 
_____________________________________________ 
________________________________________________ 
Estratégia/atividade trabalhada na aula: 
_____________________________________________ 
________________________________________________ 
Estratégia/atividade para o aluno com Deficiência intelectual 
_____________________________________________ 
________________________________________________ 
Data: ............../.............../.......... 
________________                _________________________________ 
Professor                         Professor Coordenador 
 

ANEXO IV 
Orientações gerais para expedição do Certificado de Terminalidade Específica 

 
1- O Certificado de Terminalidade Específica do Ensino Fundamental poderá ser 

expedido, somente, ao aluno com 17 (dezessete) anos completos. 
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2- A expedição do Certificado de Terminalidade Específica será de competência do 
Diretor da Unidade Escolar em que o aluno estiver matriculado. Para tanto, um acervo de 
documenta- ção individual do aluno deve ser analisado. Desse acervo deverão constar, além de um 
relatório circunstanciado, os seguintes documentos: 

2.1- avaliação do aluno, de acordo com o Anexo I, e os registros periódicos e 
contínuos do atendimento realizado na CRPE; 

2.2- parecer favorável emitido pelos supervisores responsáveis pela Educação 
Especial e pela Unidade Escolar nas Diretorias Regionais de Ensino. 

3- Caberá ao professor especializado fazer: 
3.1- avaliação de acordo com o Anexo I; 
3.2- registros periódicos e contínuos do atendimento realizado na CRPE; 
3.3- avaliação pedagógica descritiva das habilidades e competências desenvolvidas 

pelo aluno, com parecer conclusivo; 
4- Caberá ao Diretor da Unidade Escolar: 
4.1- analisar e emitir parecer sobre o relatório final, que expresse o processo de 

aprendizagem desenvolvido pelo aluno indicado para Terminalidade Específica; 
4.2- expedir o Certificado de Terminalidade Específica. 
5- Caberá aos Supervisores responsáveis pela Educação Especial e pela Unidade 

Escolar: 
5.1- orientar quanto ao processo de avaliação do aluno, para expedição do 

Certificado de Terminalidade Específica; 
5.2- analisar toda documentação referente à vida escolar do aluno, para concessão 

do Certificado de Terminalidade Específica; 
5.3- emitir parecer favorável à certificação de Terminalidade Específica. 
6- Caberá à Diretoria de Ensino, por meio da equipe responsável pela Educação 

Especial, emitir parecer sobre os documentos que serão anexados ao Certificado de Terminalidade 
Específica. 

ANEXO V 
RELATÓRIO INDIVIDUAL DO ALUNO INDICADO À TERMINALIDADE ESPECÍFICA 

Diretoria de Ensino: ____________________ 
Unidade Escolar:_______________________ 
Nome do Aluno:_______________________ 
Data de nascimento: ____/____/______/ 
1- Proposta pedagógica oferecida ao aluno, considerando: 
a) os objetivos e conteúdos curriculares de caráter funcional e prático (consciência 

de si, posicionamento diante do outro, cuidados pessoais e de vida diária); 
b) relacionamento interpessoal; 
c) exercício da autonomia; 
d) conhecimento do meio social; 
e) habilidades e competências apresentadas pelo aluno; 
f) dificuldades apresentadas pelo aluno; 
_____________________________________________ 
________________________________________________ 
_________________________________ 
2 - Elementos de apoio oferecidos pela família, profissionais clínicos e outros. 
_____________________________________________ 
________________________________________________ 
_________________________________ 
3 - Proposta pedagógica desenvolvida para o aluno no apoio pedagógico 

especializado com a colaboração da família. 
_____________________________________________ 
________________________________________________ 
_________________________________ 
Nome e Assinatura do Professor Especializado na área da Deficiência Intelectual 
Nome e Assinaturas do Supervisor de Ensino responsável pela Unidade Escolar 
Nome e Assinaturas dos membros da equipe responsável pela Educação Especial 

na Diretoria de Ensino (Supervisor de Ensino e Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico) 
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Obs.: Esse documento deverá ser um compilado das fichas de observação 
realizadas ao longo do processo educacional do aluno, de acordo com o Artigo 12 da Resolução SE 
61/2014. 

 
ANEXO VI 

CERTIFICADO DE TERMINALIDADE ESPECÍFICA 
 
O Diretor da (nome da Unidade Escolar):___________________________________, 
de acordo com o inciso VII do Artigo 24 e inciso II do Artigo 59 da Lei federal nº 

9.394/96, o Parágrafo único do Artigo 12 da Deliberação CEE nº 68/2007 e o Artigo 12 da 
Resolução SE n° 61/2014, certifica que ______________________________, RG _______________, nascido em ___/ 
___/ _____, concluiu o programa específico oferecido na Classe Regida por Professor Especializado, 
em regime de Terminalidade Específica, no ano letivo de ______. 

 
São Paulo,______ de____________ de__________ . 
 
_____________________________ 
Gerente de Organização Escolar (carimbo e assinatura) 
 
______________________________ 
Diretor da Unidade Escolar (carimbo e assinatura) 
 
________ 
NOTAS: 
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG: 
Lei nº 9.194/96 à pág. 52 do vol. 22/23; 
Decreto nº 3.298/99 à pág. 67 do vol. 26. 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG: 
Resolução SE nº 61/14 à pág. 133 do vol. LXXVIII; 
Deliberação CEE nº 68/07 à pág. 313 do vol. LXIII. 

 
___________________________________ 

 
 

INSTRUÇÃO CGEB DE 14 DE JANEIRO DE 2015 

Deficiência Física 
 

A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, 
considerando a necessidade de estabelecer procedimentos a serem observados na 
escolarização de alunos com deficiência física, matriculados na Rede Estadual de ensino, 
de que trata a Resolução SE 61/2014, expede a seguinte Instrução: 

 
1- DEFINIÇÃO DE DEFICIÊNCIA FÍSICA 
As deficiências se apresentam definidas nos Decretos federais nºs 

3.298/1999 e 5.296/2004.  Segundo a alínea "a", do §1º, do artigo 5º, do Decreto federal 
nº 5.296, de 02-12-2004, são consideradas pessoas com deficiência física aquelas que 
apresentam alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de 
paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia 
cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, à exceção das 
deformidades estéticas e das que não produzam dificuldades para o desempenho de 
funções. 

Segundo o MEC, "Deficiência Física se refere ao comprometimento do 
aparelho locomotor que compreende o Sistema Osteoarticular, o Sistema Muscular e o 
Sistema Nervoso. As doenças ou lesões que afetam quaisquer desses Sistemas 
isoladamente ou em conjunto podem produzir grandes limitações físicas de grau e 
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gravidades variáveis, segundo os segmentos corporais afetados e o tipo de lesão ocorrida." 
(2006, p.28) 

2- FORMAS DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO (APE) 
O Atendimento Pedagógico Especializado (APE) disponibilizado aos alunos 

com deficiência física, matriculados em classe comum, será garantido sob a forma de: 
2.1- Sala de Recursos; 
2.2- Atendimento Itinerante. 
Observação: Em consonância com os objetivos do Atendimento Pedagógico 

Especializado (APE) e com a finalidade de proporcionar o apoio necessário aos alunos 
público-alvo da Educação Especial, conforme previsto no inciso IV do Artigo 10 da 
Resolução SE 61/2014, a escola poderá contar com cuidador profissional, oferecido pela 
Secretaria de Educação, cujas atribuições se encontram descritas na Cláusula Primeira, 1, 
do Termo de Ajustamento de Conduta dos Cuidadores. Em outras palavras , esse 
profissional ou prestador de serviços, devidamente capacitado, proporcionará o 
atendimento e o apoio necessários a alunos com deficiência, cujas limitações lhes 
acarretem dificuldade de caráter permanente ou temporário no cotidiano escolar, e que 
não conseguem, com independência e autonomia, realizar, dentre outras, atividades 
relacionadas à alimentação, higiene bucal e íntima, utilização de banheiro, locomoção, 
administração de medicamentos constantes de prescrição médica (mediante autorização 
escrita dos responsáveis, salvo na hipótese em que esta atividade for privativa de 
enfermeiro, nos termos da legislação). Para obtenção da autorização do atendimento por 
cuidador, além da necessidade comprovada do aluno, o responsável legal deverá 
preencher e assinar uma autorização, na conformidade do modelo previsto no Anexo III. 
Caso não aceite esse apoio, o responsável deverá manifestá-lo por carta escrita de próprio 
punho assinada e datada, apontando as justificativas, motivos, razões ou circunstâncias de 
sua renúncia, devendo esse documento compor o prontuário do aluno. 

3- MATRÍCULA 
A matrícula de alunos com deficiência física em unidades escolares da Rede 

Estadual de Ensino seguirá os trâmites definidos para todos os alunos em idade escolar. A 
caracterização dos mesmos como alunos com deficiência física se configurará a partir da 
apresentação de avaliação médica, com laudo assinado e carimbado pelo respectivo 
profissional. 

3.1- MATRÍCULA DE ALUNOS ORIUNDOS DE OUTRAS REDES PÚBLICAS DE 
ENSINO 

Alunos oriundos de outras redes públicas de ensino poderão ser 
matriculados no Atendimento Pedagógico Especializado – APE, em Sala de Recursos na 
Rede de Ensino do Estado de    São Paulo desde que a rede de origem não ofereça esse tipo 
de atendimento. 

4- ORGANIZAÇÃO DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO 
ESPECIALIZADO – APE 
4.1 Tendo em vista o disposto na alínea "b", do inciso I, do artigo 3º, 

combinado com os incisos I, III, IV, V, VII, IX e X do artigo 9º, da Resolução SE nº 61/2014, 
sugere-se que o professor com aulas de Turmas de Sala de Recursos disponibilize 02 
(duas) aulas, das 10 (dez) aulas atribuídas, para a aplicação de avaliações, elaboração de 
relatórios e demais atendimentos pertinentes à atuação do professor especializado. 

4.2 Orienta-se que o horário do professor seja organizado de forma 
contínua, em aulas consecutivas (duplas ou triplas), para atendimento ao disposto na 
alínea "d", do inciso I, do artigo 3º da Resolução SE nº 61/2014. 

5- AVALIAÇÃO INICIAL 
Para estabelecer parâmetros de Atendimento Pedagógico Especializado - 

APE aos alunos com deficiência física faz-se necessário que um professor especializado 
realize a avaliação inicial, conforme Anexos I e II desta Instrução, a ser realizada no ato da 
matrícula do aluno na Sala de Recursos, com reavaliação ao final de cada ano letivo. 
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Para tanto, e à vista da natureza de ações descentralizadas que 
caracterizam a operacionalização da educação inclusiva, a equipe de Educação Especial da 
Diretoria de Ensino poderá contar com o suporte das equipes multiprofissionais dos CAPE 
Regionais, em que todas são constituídas por psicólogo, terapeuta ocupacional, 
fonoaudiólogo e psicopedagogo. Os CAPEs Regionais, atualmente, se apresentam 
organizados em 15 unidades, a saber: 

DIRETORIA SEDE               ÁREA DE JURISDIÇÃO 
Araçatuba:  Andradina, Araçatuba, Birigui, Fernandópolis, Jales, Penápolis, 

Votuporanga. 
Caieiras:  Caieiras, Carapicuíba, Itapecerica da Serra, Itapevi, Osasco, 

Taboão da Serra. 
Campinas Oeste: Americana, Bragança Paulista, Campinas Leste, Campinas 

Oeste,          
Capivari, Jundiaí, Limeira, Mogi Mirim, Piracicaba, Sumaré, São João da Boa 

Vista. 
Centro Oeste:  Centro, Centro Oeste, Norte 1, Norte 2. 
Franca: Araraquara, Franca, Jaboticabal, Pirassununga, Ribeirão Preto, São 

Carlos, Sertãozinho, São Joaquim da Barra. 
Guaratinguetá: Caraguatatuba, Guaratinguetá, Jacareí, Pindamonhangaba, 

São José dos Campos, Taubaté. 
Itaquaquecetuba: Guarulhos Norte, Guarulhos Sul, Itaquaquecetuba, 

Suzano, Mogi das Cruzes. 
Leste 3: Leste 1, Leste 2, Leste 3, Leste 4, Leste 5. 
Marília: Avaré, Bauru, Botucatu, Jaú, Lins, Marília, Piraju. 
Santo Anastácio: Adamantina, Assis, Mirante do Paranapanema, Ourinhos, 

Presidente Prudente, Santo Anastácio, Tupã. 
Santos: Miracatu, Registro, Santos, São Vicente. 
São Bernardo do Campo: Diadema, Mauá, Santo André, São Bernardo do 

Campo. 
São José do Rio Preto: Barretos, Catanduva, José Bonifácio, São José do Rio 

Preto, Taquaritinga. 
Sorocaba:  Apiaí, Itararé, Itapeva, Itapetininga, Itu, São Roque, Sorocaba, 

Votorantim. 
Sul 3: Centro Sul, Sul 1, Sul 2, Sul 3. 
Mais informações poderão ser encontradas no link: http:// 

cape.edunet.sp.gov.br/ (obs.: utilizar Internet Explorer como navegador). 
Caso, no processo de avaliação inicial realizado pelo professor 

especializado ou mesmo no decorrer do atendimento ao aluno público-alvo da Educação 
Especial na rede pública estadual, se fizer necessário uma reavaliação da equipe 
multiprofissional do CAPE Regional, essa providência deverá ocorrer mediante solicitação 
encaminhada à equipe de Educação Especial da Diretoria de Ensino de origem do aluno. 

6- PLANO DE ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO - PAI 
Após a realização da avaliação inicial do aluno, deverá ser elaborado o 

Plano de Atendimento Individual (PAI), conforme Anexo II desta Instrução. 
O PAI representa um instrumento para definição de metas e estratégias 

para atendimento dos alunos, a partir do processo inicial de Avaliação. 
Deve nortear as ações de acesso e de habilidades na Sala de Recursos, 

apontando o trabalho a ser desenvolvido com o aluno, a partir de suas potencialidades e 
necessidades. 

7- ADAPTAÇÕES DE ACESSO AO CURRÍCULO 
A adaptação de acesso ao currículo trabalhado na classe comum implica no 

planejamento das ações pedagógicas dos docentes. Entende-se por adaptação do acesso ao 
currículo a utilização de tecnologia assistiva, no ambiente escolar. 
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Tecnologia Assistiva, segundo Bersch (2006, p.2), "deve ser entendida 
como um auxílio que promoverá a ampliação de uma habilidade funcional deficitária ou 
possibilitará a realização da função desejada e que se encontra impedida por circunstância 
de deficiência". 

São exemplos de Tecnologia Assistiva: 
7.1- uso da comunicação Alternativa ou Suplementar de Baixa e Alta 

Tecnologia, tais como: 
1) baixa tecnologia: cartões e as pranchas de comunicação em forma de 

pastas, livros, fichários e pasta – arquivo; 
2) alta tecnologia: comunicadores, dispositivos móveis, computadores, 

softwares, aplicativos de comunicação alternativa, teclados especiais, mouses, trackballs, 
joysticks, apontadores de cabeça, canetas especiais para o acesso à tela touchscreen, entre 
outros; 

7.2- adequações dos materiais didático-pedagógicos, tais como 
engrossadores de lápis, tesouras adaptadas, entre outros; 

7.3- adequações de Mobiliário conforme especificações de um profissional 
habilitado. 

A Unidade Escolar poderá solicitar à Diretoria de Ensino a visita técnica de 
profissional especializado do CAPE para a avaliação do aluno e a orientação quanto aos 
recursos de tecnologia assistiva mais adequados. 

8- ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS PROFESSORES 
8.1- Professor da classe comum 
a) Caberá ao professor de sala comum, com auxilio do professor 

especializado, a elaboração do Plano de Adaptação (quando couber), com definição das 
estratégias a serem implementadas ao aluno com deficiência física, com vistas ao acesso ao 
currículo. 

8.2 - Professor especializado na área de deficiência física:  
a) realizar a avaliação pedagógica inicial dos alunos com deficiência física, 

de acordo com o Anexo I desta Instrução; 
b) elaborar o Plano de Atendimento Individual – PAI (Anexo     II), para 

cada aluno que frequentar a Sala de Recursos de deficiência física; 
c) identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade 

que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas 
necessidades específicas; 

d) ofertar o ensino de linguagens e códigos de comunicação e sinalização 
específicos; 

e) orientar e promover o uso de tecnologias assistivas; 
f) adequar e produzir materiais didático-pedagógicos. 
9- AVALIAÇÃO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA FÍSICA 
A avaliação do aluno com deficiência física na classe comum obedecerá aos 

mesmos critérios gerais previstos no regimento escolar e nas normas vigentes da SEE, que 
dispõem sobre o registro do rendimento escolar dos alunos das escolas da Rede Estadual. 
Entretanto, deverá ser realizada levando-se em conta as adaptações de acesso ao currículo 
que foram realizadas para o aluno. 

O aluno com deficiência física deverá ter sua participação garantida em 
todas as aulas e atividades que compõem o currículo escolar, salvo nos casos em que haja 
atestado médico restringindo essa participação. 

10- HISTÓRICO ESCOLAR 
Os alunos com deficiência física receberão o histórico escolar destinado a 

todos os alunos e terão certificação, seja ao final do Ensino Fundamental, seja ao final do 
Ensino Médio. 

11- TRANSFERÊNCIA 
Nos casos de transferência do aluno dentro da própria Rede, a escola de 

origem deverá encaminhar, para a unidade escolar de destino, a avaliação inicial do aluno 
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(Anexo I), acompanhada de um relatório que descreva os avanços do aluno em relação a 
essa avaliação, acrescida do laudo médico. 

12- REGISTROS ANTERIORES 
Para o aluno informado no Sistema de Cadastro de Alunos com deficiência 

física, em data anterior à publicação desta Instrução, a avaliação pedagógica inicial e o 
laudo médico, conforme os itens 1 e 3 desta Instrução, deverão ser solicitados pela escola 
em que o aluno se encontra matriculado. 
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2014 e disponível em: HTTP://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/ 
ensaios%20pedagogicos.pdf BRASIL. MEC/Seed/Seesp. Atendimento educacional 
especializado: deficiência física. Brasília    

2006. Disponível para download em: HTTP://portal.mec.gov.br/ 
seeso/arquivos/pdf/aee_df.pdf. Acesso em: 14-07-2014 

 SÂO Paulo (estado). Secretaria de Educação e Ministério Público. Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) – Cuidador. 
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noticias/2013/marco_2013/2013%2003%2018%20tac%20CUIDADOR_0.pdf. Acesso em: 
14-07-2014. 

ANEXO I 
AVALIAÇÃO INICIAL DO ALUNO 
Data: _______/ ________/__________ 
1- Identificação do aluno 
Nome do aluno: _________________________________________________ 
Data de nascimento: _____/ _____/ _______ 
Ano/Série: ________________ 
Endereço residencial: _____________________________________________ 
Telefones de contato da família: __________________________________ 
Escola: _______________________________________________________ 
Diretoria de Ensino: ____________________________________________ 
2- Histórico do aluno: 
2.1- Descrição das características do aluno (motora): 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
2.2- Relacionamento com a família e grupos: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
2.3- Expectativas da família: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
2.4- Antecedentes de atendimento, caso já tenha frequentado outra escola: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
2.5- Antecedentes de atendimento de outra natureza (clínicos e terapêuticos): 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/
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_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
3- Relacionamento do aluno na escola onde está matriculado (com os professores e 

colegas): 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
4- Relacionamento do aluno com o professor da sala comum e com o professor 

especializado: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
5- Relacionamento com seu grupo social: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
6- Avaliação pelo professor especializado - Áreas: 
6.1- Comunicação: 
6.1.1- Comunicação por mensagens: verbais, gestuais, expressões corporais, faciais 

ou comunicação alternativa: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
6.1.2- Clareza da comunicação: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
6.2- Autocuidado: 
6.2.1- Independência/autonomia em relação à higiene pessoal (banhar-se, secar-

se, lavar as mãos, etc.): 
_____________________________________________ 
6.2.2- Independência/autonomia em relação ao controle de esfíncter; (usa fralda, 

usa cateter, tem a necessidade de um cuidador): 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
____________________________________________ 
6.3- Atividades Básicas de Vida Diária/Vida no Lar: 
Alimentação – (se ele se alimenta sozinho ou não, se é feita via sonda) 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
6.4- Independência na locomoção: 
6.4.1- Deslocamento com independência: utiliza cadeira de rodas, andadores, 

muletas e/ou necessita de apoio de um cuidador: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
6.4.2- Utilização de transporte (carro ônibus, trem): 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
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_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
6.4.3- Independência e autonomia na utilização dos transportes: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
7- Habilidades acadêmicas: 
7.1- Interesse (foco de interesse, realização com competência/autonomia): 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
7.2- Habilidades Motoras: 
7.2.1- Imagem corporal: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
7.2.2- Esquema e equilíbrio corporal: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
7.2.3- Orientação temporal: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
7.2.4- Orientação espacial: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
7.2.5- Habilidade motora: fina e global: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
7.2.6- Movimentação de Membros Superiores e Inferiores: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
7.2.7- Sustentação de Cabeça e Tronco: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
8- Observações do Professor e condutas a serem seguidas 
8.1- O professor especializado deverá descrever quais as habilidades que o aluno 

possui, com base no roteiro de avaliação: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
8.2- Fazer constar as habilidades que o aluno deverá desenvolver: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
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8.3- Indicar quantas vezes por semana e quantas horas o aluno deverá frequentar a 
Sala de Recursos: 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
8.4- Pontuar se o atendimento será individual ou em pequenos grupos, conforme 

Resolução: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Data: _____/ _____/ _______ 
 
________________________________________ 
Nome e assinatura do professor responsável 
 

ANEXO II 
PLANO DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL – PAI 

 
Mês / Ano: ___________________________ 
1- Identificação do Aluno: 
1.1- Nome do Aluno: 
_____________________________________________ 
1.2- Data de Nascimento: _____/____/______ 
1.3- Ano/Série do aluno: _______ 
1.4- Escola de frequência em Sala Comum: 
_____________________________________________ 
1.5- Escola da Sala de Recursos: 
_____________________________________________ 
__________________ 
1.6- Nome do Professor Especializado: _______________ 
________________________________________________ 
1.5- Diretoria de Ensino: _________________________ 
___________ 
2- Descrição das habilidades desenvolvidas pelo aluno: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
3- Descrição das habilidades a serem desenvolvidas pelo aluno a 

curto/médio/longo prazo: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
4- Descrição das habilidades a serem desenvolvidas nas salas de recursos a curto, 

médio e longo prazo: 
_____________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
5- Atendimentos Educacionais Especializados: outros acompanhamentos de que o 

aluno participa fora da escola: 
_____________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
6- Levantamento de informações referentes aos interesses do aluno: 
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______________________________________________ 
7- Estratégias: 
_____________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
8- Materiais e Recursos: 
_____________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
9- Observações Relevantes: 
_____________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
Data: _____/_____/______ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
____________________________                                     _____________________________ 
Professor Especializado                                        Professor Coordenador 
 

ANEXO III 
AUTORIZAÇÃO PARA CUIDADOR 

 
Eu, __________________________________________ ________________, portador(a) do RG nº 

____________________,Responsável pelo(a) aluno(a) ______________________, Matriculado(a) na Escola 
Estadual __________________, venho, por meio desta, autorizar que o(a) mesmo(a) seja atendido(a) por 
um CUIDADOR na Escola Estadual ________ _______________________________________________________, a partir 
desta data. 

São Paulo, _____ de ________________ de _________ 
 
 _____________________________________ 
Assinatura do(a) Responsável pelo(a) aluno(a) 
 
_______ 
NOTAS: 
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Lei nº 9.194/96 à pág. 52 do vol. 22/23; 
Decreto nº 3.298/99 à pág. 67 do vol. 26. 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG: 
Resolução SE nº 61/14 à pág. 133 do vol. LXXVIII; 
Deliberação CEE nº 68/07 à pág. 313 do vol. LXIII. 

 
_______________________________ 

 
 

INSTRUÇÃO CGEB DE 14 DE JANEIRO DE 2015 
Surdez/Deficiência Auditiva 

 
A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, 

considerando a necessidade de estabelecer procedimentos a serem observados na 
escolarização de alunos com surdez/deficiência auditiva, matriculados na Rede Estadual 
de Ensino, de que trata a Resolução SE nº 61/2014, expede a seguinte Instrução: 

 
1. DEFINIÇÃO DE SURDEZ/DEFICIÊNCIA AUDITIVA 
As deficiências se apresentam definidas nos Decretos federais 

nºs3.298/1999 e 5.296/2004. Segundo a alínea "b", do §1º, do artigo 5º, do Decreto 
federal nº 5.296, de 02 de dezembro, de 2004, são consideradas pessoas com 
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surdez/deficiência auditiva as que apresentam perda auditiva bilateral, igual ou acima de 
quarenta e um decibéis (41 dB) ou mais, aferida por audiometria na média das frequências 
de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. Esta perda pode estar ou não associada a outras 
deficiências. 

2. FORMAS DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO (APE) 
O Atendimento Pedagógico Especializado (APE) disponibilizado aos alunos 

com  surdez/deficiência auditiva, matriculados em classe comum, será garantido sob a 
forma de: 

2.1- Sala de Recursos; 
2.2- Atendimento Itinerante e 
2.3- Professor Interlocutor de Libras/Língua Portuguesa para apoio na 

interlocução do conteúdo curricular em sala de aula regular ou em outras atividades 
pedagógicas, inclusive externas. 

3. MATRÍCULA 
A matrícula de alunos com surdez/deficiência auditiva em unidades 

escolares da Rede Estadual de ensino seguirá os trâmites definidos para todos os alunos 
em idade escolar. A caracterização dos mesmos como alunos com surdez/deficiência 
auditiva somente se configurará a partir da apresentação da avaliação realizada por meio 
da audiometria. 

3.1- MATRÍCULA EM SALA DE RECURSOS 
No encaminhamento do aluno para o Atendimento Pedagógico 

Especializado - APE, em Sala de Recursos na Rede de Ensino do Estado de São Paulo, a 
audiometria deverá compor a documentação escolar a fim de se garantir esse 
atendimento. 

3.2- MATRÍCULA DE ALUNOS ORIUNDOS DE OUTRAS REDES PÚBLICAS DE 
ENSINO 

Alunos oriundos de outras redes públicas de ensino poderão ser 
matriculados no Atendimento Pedagógico Especializado – APE, em Sala de Recursos na 
Rede de Ensino do Estado de São Paulo desde que a rede de origem não oferte esse tipo de  
atendimento. 

4- ORGANIZAÇÃO DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO 
ESPECIALIZADO – APE 

4.1 Tendo em vista o disposto na alínea “b” do inciso I do artigo 3º, 
combinado com os incisos I, III, IV, V, VII, IX e X do artigo 9º, da Resolução SE nº 61/2014, 
sugere-se que o professor com aulas de Turmas de Sala de Recursos disponibilize 02 
(duas) aulas, das 10 (dez) aulas atribuídas, para a aplicação de avaliações, elaboração de 
relatórios e demais atendimentos pertinentes à atuação do professor especializado. 

4.2 Orienta-se que o horário do professor seja organizado de forma 
contínua, em aulas consecutivas (duplas ou triplas), para atendimento ao disposto na 
alínea "d", do inciso I, do artigo 3º, da Resolução SE nº 61/2014. 

5- AVALIAÇÃO INICIAL 
Para estabelecer parâmetros de Atendimento Pedagógico Especializado - 

APE aos alunos que apresentam surdez/deficiência auditiva faz-se necessário que um 
professor especializado realize a avaliação inicial, conforme Anexos I e II desta Instrução, a 
ser realizada no ato da matrícula do aluno na Sala de Recursos  com reavaliação ao final de 
cada ano letivo. 

Para tanto, e à vista da natureza de ações descentralizadas que 
caracterizam a operacionalização da educação inclusiva, a equipe de Educação Especial da 
Diretoria de Ensino poderá contar com o suporte das equipes multiprofissionais dos 
CAPEs Regionais, em que todas são constituídas por psicólogo, terapeuta ocupacional, 
fonoaudiólogo e psicopedagogo. Os CAPE Regionais, atualmente, se apresentam 
organizados em 15 unidades, a saber: 
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DIRETORIA    SEDE              ÁREA DE JURISDIÇÃO 
Araçatuba:  Andradina, Araçatuba, Birigui, Fernandópolis, Jales, Penápolis, 

Votuporanga. 
Caieiras:  Caieiras, Carapicuíba, Itapecerica da Serra, Itapevi, Osasco, 

Taboão da Serra. 
Campinas Oeste:  Americana, Bragança Paulista, Campinas Leste, Campinas 

Oeste,Capivari, Jundiaí, Limeira, Mogi Mirim, Piracicaba, Sumaré, São João da Boa Vista. 
Centro Oeste:  Centro, Centro Oeste, Norte 1, Norte 2. 
Franca:  Araraquara, Franca, Jaboticabal, Pirassununga, Ribeirão Preto, São 

Carlos, Sertãozinho, São Joaquim da Barra. 
Guaratinguetá:  Caraguatatuba, Guaratinguetá, Jacareí, Pindamonhangaba, 

São José dos Campos, Taubaté. 
Itaquaquecetuba:  Guarulhos Norte, Guarulhos Sul, Itaquaquecetuba, 

Suzano, Mogi das Cruzes. 
Leste 3:  Leste 1, Leste 2, Leste 3, Leste 4, Leste 5. 
Marília:  Avaré, Bauru, Botucatu, Jaú, Lins, Marília, Piraju. 
Santo Anastácio:  Adamantina, Assis, Mirante do Paranapanema, Ourinhos, 

Presidente Prudente, Santo Anastácio, Tupã. 
Santos:  Miracatu, Registro, Santos, São Vicente. 
São Bernardo do Campo:  Diadema, Mauá, Santo André, São Bernardo do 

Campo. 
São José do Rio Preto:  Barretos, Catanduva, José Bonifácio, São José do Rio 

Preto, Taquaritinga. 
Sorocaba:  Apiaí, Itararé, Itapeva, Itapetininga, Itu, São Roque, Sorocaba, 

Votorantim. 
Sul 3:  Centro Sul, Sul 1, Sul 2, Sul 3. 
Mais informações poderão ser encontradas no link: http:// 

cape.edunet.sp.gov.br/ (obs.: utilizar Internet Explorer como navegador). 
Caso, no processo de avaliação inicial realizado pelo professor 

especializado ou mesmo no decorrer do atendimento ao aluno público alvo da Educação 
Especial na rede pública estadual, se fizer necessário uma reavaliação da equipe 
multiprofissional do CAPE Regional, essa providência deverá ocorrer mediante solicitação 
encaminhada à equipe de Educação Especial da Diretoria de Ensino de origem do aluno. 

6- ADAPTAÇÕES DE ACESSO AO CURRÍCULO 
As adaptações de acesso ao currículo são recursos necessários à 

escolarização de alunos com surdez/deficiência auditiva com o objetivo de preservar a 
equivalência de oportunidades e de materiais didático-pedagógicos adequados ao 
desenvolvimento do currículo regular desenvolvido na classe comum. 

O trabalho de adaptação de acesso ao currículo para os alunos com 
surdez/deficiência auditiva deve resultar da interação entre o professor especializado da 
Sala de Recursos (ou Itinerante) e os professores de classe comum. 

Entende-se por currículo regular: 
a) para os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental: as expectativas 

de aprendizagem, sendo o ponto de partida para a adaptação de acesso, a rotina semanal e 
as modalidades organizativas; 

b) para os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e das séries do 
Ensino Médio, o ponto de partida para a adaptação de acesso é o Currículo do Estado de 
São Paulo para as diferentes disciplinas e seus materiais de apoio. 

7- PLANO DE ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO - PAI 
O Plano de Avaliação Individual – PAI (Anexo III) representa um 

instrumento para definição de metas e estratégias para atendimento dos alunos, a partir 
do processo inicial de Avaliação. O PAI deve nortear as ações de acesso e de habilidades na 
Sala de Recursos, apontando o trabalho a ser desenvolvido com o aluno, a partir de suas 
potencialidades e necessidades. 
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8- DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS PROFESSORES 
8.1- PROFESSOR ESPECIALIZADO 
Dentre outras atribuições específicas, o professor especializado na área de 

surdez/deficiência auditiva, da Sala de Recursos ou do Atendimento Itinerante, deverá: 
8.1.1- elaborar o Plano de Atendimento Individual (PAI), para cada aluno 

que frequentar a Sala de Recursos de surdez/ deficiência auditiva; 
8.1.2- orientar os professores da classe comum, durante as aulas, a 

acomodar o aluno na posição mais adequada da sala, para facilitar a visualização do 
professor, professor interlocutor e a lousa; 

8.1.3- atender aos alunos nos aspectos da linguagem, estimulando a 
comunicação e dissipando as dificuldades impeditivas de aprendizagem pelos quais os 
alunos são encaminhados. 

Para tanto, deverá trabalhar: 
8.1.3.1- o Ensino da Língua Brasileira de Sinais – Libras  como primeira 

língua (L1); 
8.1.3.2- o Ensino da Língua Portuguesa, na modalidade escrita, como 

segunda língua (L2); 
8.1.4- produzir e adequar materiais didáticos e pedagógicos, de acordo com 

as necessidades do aluno, utilizando o apoio visual e em Libras, entre outros; 
8.1.5- oferecer apoio pedagógico ao aluno contribuindo com o 

desenvolvimento de sua aprendizagem; 
8.1.6- realizar avaliação individual e contínua por meio de relatório 

circunstanciado e ficha de observação periódica para compor o relatório bimestral dos 
alunos com surdez/deficiência auditiva, considerando as habilidades e competências que 
foram desenvolvidas na Sala de Recursos, durante o ano letivo; 

8.1.7- orientar a equipe escolar quanto aos procedimentos e estratégias de 
ensino para apoio da inserção dos alunos com surdez/deficiência auditiva nas classes 
comuns; 

8.1.8- oferecer apoio técnico pedagógico aos professores das classes 
comuns; 

8.1.9- fornecer orientações e prestar atendimento aos responsáveis pelos 
alunos bem como à comunidade escolar. 

8.2- ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO PROFESSOR INTERLOCUTOR 
Além do contido na Resolução SE 38/2009, o Professor Interlocutor 

deverá: 
8.2.1- fazer a interpretação para os alunos surdos/deficientes auditivos em 

grupos de até 4 (quatro), por sala; 
8.2.2- conhecer antecipadamente o conteúdo das aulas; 
8.2.3- organizar antecipadamente as palavras e os apoios visuais; 
8.2.4- apresentar todo o conteúdo em Libras, com o apoio de recursos 

visuais e/ou tecnológicos; 
8.2.5- posicionar-se em frente ao(s) aluno(s) com surdez/ deficiência 

auditiva e interpretar conforme comunicação, por eles adquirida; 
8.2.6- transmitir ao professor as dúvidas dos alunos com 

surdez/deficiência auditiva, garantindo, assim, a mediação entre eles; 
8.2.7- interpretar, também, a interação dos colegas com o professor e 

outros eventos em que a unidade escolar participe; 
8.2.8- interpretar a avaliação em Libras, zelando pela coerência entre os 

conceitos e o objetivo estabelecido; 
8.2.9- realizar adaptações de acesso ao currículo, antecipadamente, 

juntamente com o professor da classe/aula comum, bem como trabalhar na 
complementação dos conceitos; 

8.2.10- solicitar ao professor da classe/aula comum a explicação do 
conceito por ele apresentado e não entendido pelo aluno, sempre que este precisar. 
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9- AVALIAÇÃO DO ALUNO COM SURDEZ/DEFICIÊNCIA 
AUDITIVA 
A avaliação do aluno com surdez/deficiência auditiva obedecerá aos 

mesmos critérios gerais, previstos no regimento escolar e nas normas vigentes da SEE que 
dispõem sobre o registro do rendimento escolar dos alunos das escolas da Rede Estadual. 
As notas atribuídas deverão refletir o desempenho escolar do aluno na ficha escolar. 

A escrita em Português dos alunos com surdez/deficiência auditiva deve 
ser aprimorada a cada ano letivo; deve-se observar que o professor deverá avaliá-los, 
também, por meio da Libras. As respostas à avaliação podem, nesse caso, ser gravadas e 
apresentadas em Libras pelo aluno ou mediadas pelo interlocutor. 

10- HISTÓRICO ESCOLAR 
Os alunos com surdez/deficiência auditiva receberão o histórico escolar 

definido pela legislação vigente destinado a todos os alunos e terão certificação, seja ao 
final do Ensino Fundamental como ao final do Ensino Médio. 

11- TRANSFERÊNCIA 
Nos casos de transferência do aluno dentro da própria Rede, a escola de 

origem deverá encaminhar a avaliação audiométrica, o relatório pedagógico e o relatório 
contendo os tipos de apoio para a nova unidade escolar. 

Os alunos transferidos de outras redes (particular, municipal ou de outros 
Estados), com indicação de surdez/deficiência auditiva, deverão, igualmente, apresentar a 
avaliação audiométrica. 

12- REGISTROS ANTERIORES A ESTA INSTRUÇÃO 
Para o aluno informado no Sistema de Cadastro de Alunos com 

surdez/deficiência auditiva, em data anterior à publicação desta Instrução, a avaliação 
audiométrica, conforme os itens 1 e 3 desta Instrução, deverá ser solicitada pela escola na 
qual o aluno se encontre matriculado. 
 

ANEXO I 
DADOS INDIVIDUAIS DO ALUNO COM SURDEZ/DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

 
Nome: _______________________________________ 
Data de nascimento: ___/___/______/ Idade: _______ 
Escola: ______________________________________ 
ano/série: ________ período: ________ 
Tipo de deficiência: 
Surdez () Deficiência Auditiva () 
Grau de surdez/deficiência auditiva: 
leve () moderada () severa () profunda () 
Laudo/Perda Auditiva em dB, tipo de perda 
____________________________________________ 
1 - Serviços oferecidos ao aluno: 
Sala de Recursos () 
Itinerância () 
Sem apoio especializado () 
Professor interlocutor () 
Apoio para letramento no contra turno () 
Comunidade surda e/ou apoio em Libras () 
Fonoaudióloga ou psicopedagogo () 
2 - Recursos auditivos 
Aparelho de amplificação sonora AASI () 
Aparelho FM () 
Implante coclear () 
Nenhum () 
3 - Faz uso de Libras? 
Sim () Não () 
Se "SIM", há quanto tempo? _____________________ 
Qual sua fluência em Libras? 
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Boa () Mediana () Insuficiente () 
Justifique: 
____________________________________________ 
4 - Faz uso da Oralização? 
Sim () Não () 
Se "SIM", há quanto tempo? _____________________ 
Qual sua fluência na Oralização? 
Boa () Mediana () Insuficiente () 
Justifique: 
____________________________________________ 
5 - Compreende os textos usados na sua classe? 
Sim () Não () 
Qual sua Compreensão? 
Boa () Mediana () Insuficiente 
Justifique: 
6 - Escreve com coerência? 
Sim () Não () 
Qual sua Coerência? 
Boa () Mediana () Insuficiente () 
Justifique: 
____________________________________________ 
7 - Lê e compreende? 
Sim () Não () 
Qual a compreensão de sua leitura? 
Boa () Mediana () Insuficiente () 
Justifique? ___________________________________ 
8- Aspecto Cognitivo 
2.1- Memória (consegue reter os conhecimentos por um tempo maior) () 
2.2- Atenção (atenta aos temas ou às atividades da sala de aula) () 
2.3-Transferência de Conhecimento (consegue realizar generalização do 

aprendizado em outras situações) () 
2.4- Resolução de Problemas (consegue por meios próprios ou utilizando-se das 

operações matemáticas) () 
2.5 -Motivação (precisa estar motivado para realizar atividades) () 
9 - História de vida 
Dados relevantes de desenvolvimento educacional, familiar e social 
_____________________________________________ 
Data: _____/ _____/ _______ 
________________________________________ 
Nome e assinatura do professor responsável 
 

ANEXO II 
AVALIAÇÃO FUNCIONAL DADOS GERAIS 

 
Nome: ______________________________________ 
Data de nascimento: ___/___/______/ Idade: _______ 
Escola: ______________________________________ 
ano/série: ________ período: ________ 
Tipo de deficiência: 
Surdez () Deficiência Auditiva () 
Grau de surdez/deficiência auditiva: 
leve () moderada () severa () profunda () 
Nome e grau de parentesco de quem informou os dados: 
____________________________________________ 
ENTREVISTA COM OS PAIS OU PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
1- Aspecto Auditivo 
1.1- Causa da perda auditiva: 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
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____________________________________________ 
1.2- Idade do início das dificuldades auditivas: 
____________________________________________ 
1.3- Modo de progressão da perda auditiva: 
estacionário () evolutivo () 
1.4- Patologia: 
hereditária () congênita () adquirida () 
2 - Recursos auditivos 
Aparelho de amplificação sonora AASI () - Há quanto tempo? ____________ 
Aparelho FM () - Há quanto tempo? ____________ 
Implante coclear () - Há quanto tempo? ____________ 
Nenhum () – Descreva o motivo pelo qual o aluno não usa recurso auditivo? 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
3 - Assinalar, caso possua familiar com surdez 
Pai () Mãe () Outro () ____________________________ 
4 – Há alguém na residência que se comunica em Libras? 
Sim () Não () 
Se " Sim ", indique o grau de parentesco ____________ 
5 - Comunicação: 
Quais as formas/habilidades da comunicação: 
5.1 - Oralização () 
5.2 - Libras () 
5.3 - Sinais emergentes caseiros () 
5.4 – Vocalização () 
5.5 - Objetos de referência () 
5.6 - Clareza da comunicação () 
5.7 - Coerência e coesão na comunicação () 
5.8 - Elaboração de frases com lógica de fatos (começo, meio e fim) () 
5.9 - Compreensão de perguntas e respostas () 
5.10 - Adequação do discurso a diferentes contextos () 
5.11 - Outros ():____________________________________________ 
6 - Canais de Aprendizagem 
Canais de aprendizagem utilizados para se apropriar da informação existente no 

meio ambiente: 
6.1 - Libras () 
6.2 - Leitura labial () 
6.3 - Português escrito () 
6.4 - Outros (): 
____________________________________________ 
Data: _____/ _____/ _______ 
____________________________________________ 
Nome e assinatura do professor responsável 
 

ANEXO III 
PLANO DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL – PAI 

 
Mês / Ano: ___________________________ 
1- Identificação do Aluno: 
1.1- Nome do Aluno:____________________________ 
1.2- Data de Nascimento: _____/____/______ 
1.3- Ano/Série do aluno: _______ 
1.4- Escola de frequência em sala comum: 
____________________________________________ 
1.5- Escola da Sala de Recursos: 
____________________________________________ 
1.6- Nome do Professor Especializado: ______________ 
1.5- Diretoria de Ensino: _________________________ 
2- Descrição das habilidades desenvolvidas pelo aluno: 
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____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
3- Descrição das habilidades a serem desenvolvidas pelo aluno em 

curto/médio/longo prazo: 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
4- Descrição das habilidades a serem desenvolvidas nas salas de recursos: em 

curto, médio e longo prazo: 
____________________________________________ 
5- Atendimentos Educacionais Especializados: outros acompanhamentos de que o 

aluno paticipa fora da escola: 
____________________________________________ 
6- Levantamento de informações referentes aos interesses do aluno: 
  
____________________________________________ 
7- Estratégias: 
____________________________________________ 
8- Materiais e Recursos: 
___________________________________________ 
9- Observações Relevantes: 
____________________________________________ 
Data: _____/_____/______ 
_____________________ _______________________ 
Professor Especializado 
Professor Coordenador 
 
_______ 
NOTAS: 
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Lei nº 9.194/96 à pág. 52 do vol. 22/23; 
Decreto nº 3.298/99 à pág. 67 do vol. 26. 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:: 
Resolução SE nº 61/14 à pág. 133 do vol. LXXVIII; 
Deliberação CEE nº 68/07 à pág. 313 do vol. LXIII. 

 
____________________ 

 
 

COMUNICADO CGEB PUBLICADO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2015 
Orienta as autoridades em epígrafe e os professores de Educação Física das Escolas da Rede 

Pública Estadual de Ensino de São Paulo com relação ao que determina o artigo 9º da 
Resolução SE nº  2, de 14-01-2014, alterada pela Res. SE nº 74, de 30-12-2014 

 
Aos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de Ensino e Diretores das 

Escolas Estaduais. 
 
A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Educação Básica- CGEB, 

visando orientar as autoridades em epígrafe e os professores de Educação Física das 
Escolas da Rede Pública Estadual de Ensino de São Paulo com relação ao que determina o 
artigo 9º da Resolução SE nº 2, de 14-01-2014, alterada pela Res. SE nº 74, de 30-12-2014, 
comunica: 

- Todos os professores que tiverem aulas de turmas de Atividades 
Curriculares Desportivas - ACD - mantidas em 2014 ou novas, a serem atribuídas em 
março de 2015 deverão apresentar à direção da Unidade Escolar, até 20 de março/2015:  

A - Plano anual de trabalho; 
B - Horário das aulas, observando que as mesmas deverão ocorrer no turno 

diverso àquele em que os alunos estudam, podendo ocorrer inclusive no período noturno 
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e/ou aos sábados, conforme artigo 3º da Resolução SE nº 2, de 14-01-2014, alterada pela 
Res. SE nº 74, de 30-12-2014; 

C - Lista completa dos alunos da turma contendo nome, RA, RG, data de 
nascimento e classe de origem, mediante a qual a CATEGORIA da turma deverá ser “RE” ou 
RATIFICADA pela Secretaria da Escola. 

Observações: 
- A lista inicial de alunos matriculados na turma poderá, nesse momento de 

planejamento e de definição de categoria das turmas, ser acrescida de novos integrantes, 
de forma a defini-la com o mínimo de vinte (20) alunos, conforme previsto no artigo 2º da 
resolução em questão ; 

- Após o recebimento do mencionado planejamento anual, as Unidades 
Escolares deverão atualizar no sistema de cadastro de alunos (GDAE), todos os dados 
relativos às turmas de ACD atribuidas (horário, categoria, alunos);  

- Até 27 de março/2015, a Direção da Unidade Escolar deverá encaminhar 
à Diretoria Regional de Ensino - D.R.E. - Núcleo Pedagógico - cópias de todos os Planos das 
respectivas turmas de ACD atribuídas, acompanhadas das listas atualizadas, expedidas 
pelo sistema de cadastro de alunos (GDAE), para fins de acompanhamento do Supervisor 
de Ensino responsável pela Escola e pelo Professor Coordenador de Núcleo Pedagógico - 
PCNP - de Educação Física, conforme prevê o parágrafo 2º do artigo 9º da Res. SE nº 2 de 
14-01-2014 alterada pela Res. SE nº 74 de 30-12-2014; 

- Até 10 de abril/2015, mediante os dados constantes nos Planos 
apresentados pelas Unidades Escolares, a D.R.E.deverá atualizar o site da CGEB com 
relação à situação inicial das turmas de ACD em 2015. 

- Novas turmas poderão ser homologadas conforme o artigo 6º da referida 
Resolução.  (24-2-2015). 

 
_______ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Resolução SE nº 2/14 à pág. 101 do vol. LXXVII; 
Resolução SE nº 74/14 à pág. 174  do vol. LXXVIII. 

 
_____________________________ 

 
 

ATOS DIVERSOS CONJUNTOS 
 

COMUNICADO CONJUNTO CIMA-CGEB, DE 23 DE JANEIRO DE 2015 
Avaliação da Aprendizagem em Processo - Oitava Edição - Primeiro semestre de 

2015 
 
A Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional em 
conjunto com a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, considerando a 
importância de: 
- subsidiar as atividades de planejamento escolar do início do ano letivo; 
- apoiar as ações de acompanhamento do desenvolvimento das propostas 
pedagógicas das unidades escolares; 
- diagnosticar, por meio de instrumento padronizado, os aspectos da 
aprendizagem dos alunos que necessitam de atenção imediata, atendendo o 
disposto na Resolução SE nº 73/2014; 
- subsidiar as escolas e docentes, com orientações para elaboração de pautas 
conjuntas e individuais que resultem em planos de ação para os processos de 
recuperação da aprendizagem, comunicam que: 
1 - As ações da Avaliação da Aprendizagem em Processo - AAP- ocorrerão no 
primeiro semestre de 2015 com a aplicação de avaliações de Língua Portuguesa e 
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de Matemática a alunos da rede estadual regular, dos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º 
anos do Ensino Fundamental e das 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio. 
2- As avaliações da AAP, de caráter exclusivamente diagnóstico, se constituem em 
instrumentos investigativos da aprendizagem dos alunos, em termos de suas 
competências e habilidades. O material objetiva subsidiar a progressão das 
aprendizagens ainda não consolidadas por meio da elaboração e execução de 
planos que apoiem o professor no desenvolvimento do currículo em sala de aula. 
3- As avaliações da AAP a serem aplicadas terão a seguinte constituição: 
3.1 - No Ensino Fundamental - do 2º ao 5º ano  
a) Língua Portuguesa: 2º ano - 4 questões abertas e 1 objetiva, 3º ano - 6 questões 
abertas e 1 objetiva, 4º e 5º ano- 10 questões objetivas; 
b) Matemática: 2º e 3º ano - 10 questões abertas, 4º e 5º ano - 10 questões 
objetivas; 
c) Produção Textual: 4º ano- escrever/inventar o final de uma história, 5º ano - 
produção de carta ao leitor. 
3.2. - No Ensino Fundamental - do 6º ao 9º ano  
a) Língua Portuguesa - 10 questões objetivas; 
b) Matemática - 10 questões objetivas e 1 questão aberta; 
c) Produção Textual: 6º ano - conto, 7º ano- relato de experiência, 8º ano - notícia, 
9º ano - texto de opinião. 
3.3 - No Ensino Médio - 1ª a 3ª série 
a) Língua Portuguesa - 10 questões objetivas;  
b) Matemática - 10 questões objetivas e 1 questão aberta; 
c) Produção Textual: artigo de opinião 
4- Considerado o objetivo da avaliação da aprendizagem em processo, a aplicação 
e a correção das provas da AAP devem ser realizadas, a exemplo das demais 
atividades didático pedagógicas desenvolvidas com os respectivos alunos, pelos 
professores das correspondentes classes/disciplinas envolvidas e, 
preferencialmente, em aulas duplas, no caso do 6º ano do EF em diante, e em dias 
diferentes para Língua Portuguesa, Matemática e Produção Textual. Embora seus 
resultados devam ser quantificados, ressaltamos que, enquanto instrumento 
diagnóstico e pelas características dos materiais de apoio que a acompanham, as 
análises qualitativas devem ser preponderantes neste processo para garantir a 
efetividade do mesmo. 
5 - As Produções Textuais: 
a) Do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental, são constituídas por um texto 
produzido com base em uma sequência de atividades, orientadas pelo professor, 
que poderá utilizar mais de uma aula para o cumprimento da ação; 
b) Da 1ª à 3ª séries do Ensino Médio, são constituídas por textos de estímulo e uma 
temática norteadora para a produção escrita. 
6- As unidades escolares programarão as atividades correspondentes à AAP, 
referentes à aplicação e correção das provas, na primeira e na segunda semana de 
fevereiro de 2015.  
A análise dos resultados e as propostas de ações pedagógicas deverão ser 
efetuadas nas reuniões de planejamento (de 18 a 20-02-2015), conforme 
Calendário Escolar. 
6.1- As escolas do Ensino Integral adotarão o mesmo calendário da rede 
respeitando as datas do Acolhimento.  
6.2 - Para organizar a aplicação das provas, atentar ao cronograma mencionado no 
item 11 da presente instrução. 
7 - O material de aplicação da AAP (provas) será entregue impresso nas Unidades 
Escolares, organizado por ano/série, em caixas identificadas com o título 
“Avaliação da Aprendizagem em Processo”, contendo os seguintes itens: 
7.1- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 2º ano do Ensino Fundamental; 
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7.2- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 3º ano do Ensino Fundamental; 
7.3- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 4º ano do Ensino Fundamental 
(juntamente com a prova de Produção Textual); 
7.4- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 5º ano do Ensino Fundamental 
(juntamente com a prova de Produção Textual); 
7.5- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 6º ano do Ensino Fundamental; 
7.6- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 7º ano do Ensino Fundamental; 
7.7- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 8º ano do Ensino Fundamental; 
7.8- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 9º ano do Ensino Fundamental; 
7.9- Provas de Língua Portuguesa para turmas da 1ª série do Ensino Médio; 
7.10- Provas de Língua Portuguesa para turmas da 2ª série do Ensino Médio; 
7.11- Provas de Língua Portuguesa para turmas da 3ª série do Ensino Médio; 
7.12- Provas de Matemática para turmas do 2º ano do Ensino Fundamental; 
7.13- Provas de Matemática para turmas do 3º ano do Ensino Fundamental; 
7.14- Provas de Matemática para turmas do 4º ano do Ensino Fundamental; 
7.15- Provas de Matemática para turmas do 5º ano do Ensino Fundamental; 
7.16- Provas de Matemática para turmas do 6º ano do Ensino Fundamental; 
7.17- Provas de Matemática para turmas do 7º ano do Ensino Fundamental; 
7.18- Provas de Matemática para turmas do 8º ano do Ensino Fundamental; 
7.19- Provas de Matemática para turmas do 9º ano do Ensino Fundamental; 
7.20- Provas de Matemática para turmas da 1ª série do Ensino Médio; 
7.21- Provas de Matemática para turmas da 2ª série do Ensino Médio; 
7.22- Provas de Matemática para turmas da 3ª série do Ensino Médio; 
7.23- Provas de Produção Textual para turmas do 6º ano do Ensino Fundamental; 
7.24- Provas de Produção Textual para turmas do 7º ano do Ensino Fundamental; 
7.25- Provas de Produção Textual para turmas do 8º ano do Ensino Fundamental; 
7.26- Provas de Produção Textual para turmas do 9º ano do Ensino Fundamental; 
7.27- Provas de Produção Textual para turmas da 1ª série do Ensino Médio; 
7.28- Provas de Produção Textual para turmas da 2ª série do Ensino Médio; 
7.29- Provas de Produção Textual para turmas da 3ª série do Ensino Médio. 
8 - As provas mencionadas no item 7 do presente comunicado foram impressas a 
partir de quantitativo coletado pelo Sistema de Cadastro de Alunos da Secretaria, 
obedecendo a data base de 30-09-2014, com acréscimo de 5% e arredondamento 
quantitativo a maior. 
8.1 - Serão entregues, nas Diretorias de Ensino, exemplares de todas as provas 
mencionadas no item 7, na quantidade equivalente a 10% do número total de 
alunos, a título de reserva técnica, para suprir eventuais falta de material e para 
suporte das atividades de apoio, acompanhamento pedagógico das avaliações e 
eventuais atendimentos específicos regionais.  
8.2 - As provas em braile e em caracteres ampliados, impressas pelo Núcleo de 
Apoio Pedagógico Especializado - CAPE, serão entregues nas Diretorias de Ensino. 
9 - Para complementação das provas da AAP, foi produzido, para cada um dos 
subitens, descritos no item 7 do presente comunicado, o respectivo material 
“Comentários e Recomendações Pedagógicas”, referente à Avaliação da 
Aprendizagem em Processo - Oitava Edição 2015 - destinado aos professores, 
contendo: 
a) Matriz de Referência utilizada na elaboração dos itens das provas; 
b) Orientações necessárias à aplicação das propostas de produção textual e alguns 
itens específicos das provas de matemática; 
c) Comentários e sugestões de trabalho pedagógico.  
10 - O material constante do item 9 do presente comunicado foi impresso na 
quantidade de um por turma/ano/série/disciplina, a partir de quantitativo 
coletado pelo Sistema de Cadastro de Alunos da Secretaria, com data base de 30-
09-2014, para atendimento às equipes docentes e técnicas das escolas. 
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10.1 - Serão entregues em cada Diretoria de Ensino 50(cinquenta) unidades de 
cada exemplar do material constante do item 9 para suporte das atividades de 
apoio e acompanhamento pedagógico das avaliações. 
11 - A entrega dos materiais da 8ª edição da AAP, mencionados nos itens 7, 8, 9 e 
10, ocorrerá na última semana de janeiro e na primeira semana de fevereiro de 
2015, sendo fundamental que as Diretorias e, especialmente as escolas, se 
organizem, para o recebimento dos mesmos em suas unidades. Oportunamente 
será enviado pela CIMA/DAVED, para as Diretorias, por meio eletrônico, o 
cronograma detalhado. 
12 - Na ocorrência de problemas com a entrega (divergências/atrasos), enviar e-
mail para ddm@fde.sp.gov.br, com cópia para a respectiva Diretoria e para 
avaliacao-cima@educacao.sp.gov.br. 
13 - Os resultados das provas da 8ª edição da AAP do 2º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental e da 1ª à 3ª série do Ensino Médio, deverão ter seus dados incluídos 
na plataforma da Secretaria Digital no SARA, considerando que a ferramenta já 
está implantada e possibilita sua imediata utilização para monitoramento pelos 
professores nas suas classes, gestores nas suas escolas, Diretorias nas suas regiões. 
13.1- A CIMA/DAVED reenviará por e-mail, para todas as Diretorias, tutorial do 
SARA com orientações para utilização do sistema, para posterior encaminhamento 
às unidades escolares, especialmente as que atendem do 2º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental, que utilizavam, anteriormente, outro sistema.  
14 - As diferentes atividades a serem desenvolvidas no contexto dessas avaliações, 
devem ser planejadas, executadas e acompanhadas pelas equipes das Diretorias de 
Ensino e pelas Escolas, destacando as ações dos Supervisores de Ensino, 
Professores Coordenadores dos Núcleos Pedagógicos, Diretores, Professores 
Coordenadores e Docentes das unidades escolares, de acordo com as respectivas 
atribuições. 
 

_______ 
NOTA: 
A Resolução SE nº 73/14 encontra-se à pág. 317 do vol. LXXVIII. 

 
____________________ 

 
 

COMUNICADO CONJUNTO COFI/CISE, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015 
Programa PDDE Educação Básica – 2015 

 
Aos Dirigentes Regionais de Ensino, Diretores do Centro de Administração, 
Finanças e Infraestrutura – CAF, Supervisores de Ensino e Diretores de Escola, 
responsáveis pelo PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola – 2015 (2ª parcela 
de 2014)  
 
As Coordenadoras da Coordenadoria de Orçamento e Finanças - COFI e da 
Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares - CISE, considerando: 
- o volume de recursos financeiros repassados pelo MEC/FNDE às Associações de 
Pais e Mestres - APMs das escolas públicas estaduais e os Saldos reprogramados 
do ano anterior;  
- o disposto na Resolução CD/FNDE nº 10, de 18 de abril de 2013, alterada pela 
Resolução CD/FNDE nº 21, de 13 de outubro de 2014, 
Comunicam que a utilização dos recursos do PDDE Educação Básica deve atender 
às demandas solicitadas pelas próprias unidades escolares, cujos itens, elencados 
por prioridade, são os que se seguem: 
Categoria Econômica Custeio 
Consertos, instalações e manutenção preventiva: 
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* central de água gelada 
* bebedouro 
* ventilador 
* quadro escolar verde quadriculado (lousa), quando fixo na parede 
* mobiliário 
* ferragens e outros itens de serralheria 
* equipamentos da quadra de esportes 
* extintores, hidrantes, mangueiras e acessórios 
* bombas d’água, boias, cavaletes, instalações hidráulicas 1 
* tela e vedantes para cozinha/refeitório 2 
* tela anti e contra nidificação 2 
Aquisição/reposição: 
* materiais hidráulicos (torneiras, válvulas, bóias, sifões, conexões, etc) 1 
* materiais elétricos (lâmpadas, reatores, disjuntores, tomadas, interruptores, fios, 
condutores, cabos, etc) 
* sacos para coleta diária de amostras alimentares da merenda 2 
* utensílios de cozinha 
* vidros 
Limpeza: 
* calhas, rufos, condutores e canaletas 
* ralos e drenos 
* fossa séptica 
* caixa de gordura 2 
* capinagem 3 
* caixa d’água 3 (somente poderá ser executado nos meses relativos a férias e 
recesso escolar) 
Outros materiais de consumo e serviços diversos, somente após priorização dos 
itens descritos neste Comunicado. 
Observações: 
1 – Deve-se priorizar equipamentos e acessórios hidráulicos, para evitar 
vazamentos e viabilizar o fornecimento de água. 
2 – Excetuam-se as escolas participantes da gestão centralizada, atendidas com 
serviços terceirizados de manipulação e preparo de merenda, em que tais serviços 
são de responsabilidade da empresa. 
3 - Os serviços de capinagem e de limpeza e impermeabilização de caixa d’água 
deverão ser executados, prioritariamente, com recursos de manutenção 
preventiva. Os recursos do PDDE poderão ser utilizados somente em escolas onde 
os de manutenção preventiva não sejam suficientes. 
Categoria econômica Capital 
Aquisição de: 
* bombas hidráulicas 
* equipamentos para cozinha (fogão, refrigerador ou freezer) 
* outros equipamentos para cozinha (liquidificador, batedeira industrial, exaustor, 
etc) 
* bebedouro e/ou central de água gelada  
As aquisições/serviços deverão ser aprovadas pela direção da escola, pelo 
Conselho da APM e pelo Conselho Escolar, devidamente registradas em ata, 
respeitando-se as categorias econômicas de custeio e capital (no caso de dúvida 
consultar a DER). 
As escolas que ainda apresentam saldos do PDE ESCOLA deverão utilizar o saldo 
para aquisições e serviços mencionados no PDDE – Educação Básica, posto que 
esse recurso não poderá ser reprogramado para o exercício seguinte. 
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A escola/APM deverá informar ao Dirigente Regional e Diretor do CAF o que foi 
programado para as aquisições/serviços e a DER deverá acompanhar e orientar 
durante todo o processo, inclusive no que se refere à Prestação de Contas. 

_______ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Resolução CD/FNDE nº 10/13, à pág. 174 do vol. 40; 
Resolução CD/FNDE nº 21/14 à pág. 310 do vol. 41. 

 
________________________ 

 
 

PORTARIA CONJUNTA CGEB/CGRH, DE 27 DE MARÇO DE 2015 
Fixa datas e prazos para a instituição do Projeto Aventuras Currículo+, de que trata a 

Resolução SE nº 11, de 17-03-2015 
 
Os Coordenadores das Coordenadorias de Gestão da Educação Básica e de 

Gestão de Recursos Humanos considerando a necessidade de estabelecer datas, prazos e 
diretrizes para o desenvolvimento do Projeto Aventuras Currículo+para o primeiro 
semestre de 2015, expedem a presente Portaria. 

 
“Artigo 1º - Serão consideradas válidas, até 6.4.2015, para fins de 

participação no Projeto Aventuras Currículo+, as inscrições: 
I – dos alunos que tenham sido efetuadas no Sistema de Cadastro de 

Alunos; 
II – dos docentes que tenham atendido aos requisitos e às declarações 

previstas pelo artigo 7º da Resolução SE nº 11/2015.” (NR) 
 
Artigo 2º - A atribuição de aulas aos docentes inscritos no Projeto, deverá 

ser efetuada, de forma manual, na unidade escolar em que se encontrem em exercício, e na 
Diretoria de Ensino aos candidatos à contratação. 

 
Artigo 3º - A divulgação da classificação dos docentes inscritos no Projeto, 

dar-se-á em 06/04/2015. 
 
Artigo 4º - A atribuição de aulas do Projeto far-se-á em duas fases: 
I - na unidade escolar, (Fase 1) – 07/04/2015 – manhã e 08/04/2015 – 

manhã; 
II - na Diretoria de Ensino (Fase 2) - 07/04/2015 – tarde e 08/04/2015 - 

tarde. 
Parágrafo único – Decorridas todas as fases previstas, as Diretorias 

Regionais de Ensino que comprovadamente ainda apresentarem déficit de docentes 
habilitados/qualificados para atuar no Projeto, poderão, atribuir, em 09/04/2015, no 
período da manhã, para candidatos à contratação inscritos no cadastro emergencial. 

 
Artigo 5º - Caberá ao Diretor de Escola e à equipe gestora das unidades 

escolares apresentar, no dia 11/04/2015, o Projeto Aventuras Currículo+ a toda 
comunidade escolar, com ênfase na apresentação aos pais e responsáveis dos alunos 
selecionados, bem como aos próprios alunos que aderiram ao referido Projeto.  

 
Artigo 6º - A orientação técnica aos docentes com aulas atribuídas no 

Projeto, será a distância, via Ambiente Virtual de Aprendizagem, no período de 15 a 
22/04/2015. 

Parágrafo único – No período de que trata o caput deste artigo, os Diretores 
de Escola e demais integrantes da equipe gestora deverão, conjuntamente, efetuar a 
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preparação das unidades escolares para o início das aulas do Projeto Aventuras 
Currículo+. 

 
“Artigo 7º - As aulas do Projeto Aventuras Currículo+ deverão iniciar, 

obrigatoriamente, em 23/4/2015, e serem encerradas em 2/7/2015.” (NR) 
 
Artigo 8º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
______ 
NOTA: 
A Resolução SE nº 11/15 encontra-se à pág. 153 deste volume. 

 
____________________ 

 
 

RESOLUÇÃO CONJUNTA SE/CMIL Nº 1, DE 19 DE MAIO DE 2015 
Dispõe sobre a oferta de curso de defesa civil, na modalidade de ensino a distância, a alunos 

do Ensino Fundamental II, do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos 
 
O Secretário da Educação e o Chefe da Casa Militar do Gabinete do 

Governador, à vista de representação da Coordenadora da Escola Virtual do Estado de São 
Paulo – EVESP/SE e do Coordenador Estadual de Defesa Civil – CEDEC/SP da CMIL, 
considerando: 

a importância da prevenção contra riscos à integridade dos alunos nos 
mais diversos ambientes cotidianamente frequentados como, por exemplo, a própria casa, 
a praia, o campo de futebol, o clube de recreação, o trabalho, dentre outros;  

a implementação de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade do 
ensino, por meio de recursos tecnológicos avançados, em ambiente de aprendizagem 
complementar;  

os resultados satisfatórios obtidos desde o lançamento do curso, em 2013, 
sobre proteção e defesa civil, com a participação efetiva de agentes da Defesa Civil do 
Estado e da Pasta da Educação;  

o êxito alcançado pela EVESP/SE na implantação de cursos online como, 
por exemplo, o de Inglês, alinhado à proposta de ampliação dos Centros de Estudos de 
Línguas – CELs; 

a necessidade de integração de esforços para o desenvolvimento da 
educação integral dos alunos nos seus mais diferentes aspectos, intelectual, físico, cívico, 
ético, social e outros; 

a alteração pela Lei nº 12.608/12 do art. 26 da Lei nº 9.394/96, que 
estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional, passando a vigorar acrescido do 
seguinte § 7º: “os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os princípios da 
proteção e defesa civil e a educação ambiental de forma integrada aos conteúdos 
obrigatórios.”. 

a importância da parceria com outras instituições, que desenvolvam ações 
educacionais, para complementação e enriquecimento do processo ensino-aprendizagem 
a que se submetem os alunos das escolas públicas estaduais e municipais resolvem: 

 
Artigo 1º - O Curso “Defesa Civil: A Aventura”, planejado e elaborado em 

conjunto pela Escola Virtual do Estado de São Paulo – EVESP/SE e Coordenadoria Estadual 
de Defesa Civil – CEDEC/SP da CMIL, destinado a alunos do ensino fundamental II, do 
ensino médio e da educação de jovens e adultos, das escolas públicas da rede estadual de 
ensino, tem por finalidade desenvolver ações de preparação a riscos de desastres a que 
possam estar sujeitos os educandos, nos mais diversos ambientes por eles frequentados 
cotidianamente. 
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Parágrafo único – O curso de que trata o caput deste artigo será ministrado 
a distância, tendo por conteúdo proteção e defesa civil, inteiramente customizado, com 
plataforma lúdica, dinâmica e colorida, por meio de módulos compostos por vídeos, 
atividades, exercícios, games, especialmente concebidos para retratar situações cotidianas 
vivenciadas pelos alunos. 

 
Artigo 2º - O Curso de Defesa Civil: a Aventura poderá ser disponibilizado a 

alunos das redes estadual, municipal e particular, inclusive de outros estados da 
federação, mediante celebração de convênio com o Estado de São Paulo. 

 
Artigo 3º - Os convênios a que alude o artigo 2º desta resolução observarão 

a minuta padrão que acompanha o presente anexo. 
 
Artigo 4º - Cabe à EVESP e à CEDEC/SP promover a mais ampla divulgação 

do Curso: “Defesa Civil: A Aventura”, nas escolas e nas diretorias de ensino que integram a 
rede estadual de ensino, informando sobre objetivos, conteúdo, metodologia, avaliação e 
demais aspectos do curso a ser oferecido. 

 
Artigo 5º - Esta resolução conjunta entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
_____ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG: 
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23; 
Lei nº 12.608/12 à pág. 54 do vol. 39. 
 

___________________________ 
 
 

COMUNICADO CGRH/CGEB, DE 28 DE MAIO DE 2015 
Dispõe sobre as orientações  relativas ao Projeto Apoio à Aprendizagem - PAA e do Professor 

Auxiliar- PA 
 
Aos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de Ensino e Diretores de 

Centros e Diretores de Escolas Estaduais  
As Coordenadoras das Coordenadorias de Gestão de Recursos Humanos e 

de Gestão da Educação Básica, visando orientar as autoridades em epígrafe nas atribuições 
do Projeto Apoio à Aprendizagem - PAA e do Professor Auxiliar- PA e, na observância dos 
princípios norteadores que fundamentam as diretrizes do processo anual de atribuição de 
classes e aulas, comunicam que as funções dos docentes nos referidos Projetos são 
distintas e com atribuições diferenciadas. 

Nesse sentido, quanto ao Projeto Apoio à Aprendizagem – PAA previsto 
pela Resolução SE 71, de 29-12-2014, informamos que: 

1) a atuação do docente como PAA, nas classes de 6º ao 9º ano do ensino 
fundamental e das séries do ensino médio, dar-se-á em um único turno especifico, com 
carga horária de 19 aulas semanais, e se efetivará como atendimento às demandas 
pedagógicas decorrentes da substituição dos demais professores da unidade, por ocasião 
de suas ausências ocasionais e em outros impedimentos legais (licenças e afastamentos); 

2) O apoio escolar (recuperação/reforço), quando necessário é exclusivo 
das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática das classes de 7º, 8º e 9º anos do ensino 
fundamental e das séries do ensino médio e a escola deverá recorrer ao PAA para essa 
atuação no contraturno, configurando-se, neste caso, aumento de carga horária até o limite 
máximo de 32 aulas semanais; 
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3) Nos 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental e nas séries do ensino médio 
não cabe a figura do Professor Auxiliar – PA;  

4) A escola deverá recorrer prioritariamente ao PAA para atuar como 
eventual em turno diverso, desde que exista essa necessidade, respeitado o limite máximo 
de 32 aulas semanais; 

5) A unidade escolar e a Diretoria de Ensino deverão ser criteriosas na 
organização da atribuição do PAA, assegurando atendimento às demandas pedagógicas 
dos 6º ao 9º anos do ensino fundamental e das séries do ensino médio, bem como a 
atuação no apoio escolar e como docente eventual.  

Com relação ao Professor Auxiliar - PA previsto pela Resolução SE 73, de 
29-12-2014, informamos que: 

1) Os mecanismos de apoio (recuperação/reforço), nos 3º, 4º, 5º e 6º anos 
do ensino fundamental, quando necessário, somente em Língua Portuguesa e Matemática, 
deverão ser efetuados pelo Professor Auxiliar – PA, no tempo que se fizer necessário à 
superação das dificuldades dos alunos;  

2) As aulas de Professor Auxiliar serão atribuídas a docentes devidamente 
habilitados/qualificados em Língua Portuguesa, Matemática e ao docente Pedagogo, desde 
que inscritos no processo anual de atribuição de classes e aulas;  

3) As aulas de Professor Auxiliar não poderão ser atribuídas a candidatos à 
contratação ou docentes contratados (Categoria O). 

 
__________________________________ 

 
 

INSTRUÇÃO CONJUNTA CGRH/CGEB, DE 16 DE JUNHO DE 2015 
Procedimentos referentes à reposição de dias letivos e/ou aulas relativa ao período de 13 de 

março a 12-06-2015 
 
As Coordenadorias de Gestão de Recursos Humanos – CGRH e de Gestão da 

Educação Básica – CGEB, visando a orientar as autoridades educacionais, professores, pais 
e comunidades escolares sobre a reposição de aulas relativa ao período de 13 de março a 
12-06-2015, baixam as seguintes instruções: 

I – Cada unidade escolar deverá dimensionar as ausências dos docentes em 
número de dias e/ou aulas não ministradas no referido período e elaborar Plano de 
Reposição que deverá ser aprovado pelo Conselho de Escola. 

II – As unidades escolares deverão notificar os alunos e os pais sobre a 
reposição de dias letivos e/ou de aulas utilizando todos os meios possíveis, inclusive os 
colegiados da escola, bem como afixar, em local visível, as datas e os horários 
estabelecidos nos respectivos Planos de Reposição. 

III – Na elaboração do Plano de Reposição as unidades escolares deverão 
indicar as habilidades e os conteúdos relativos aos bimestres que deverão ser assegurados 
aos alunos. 

IV – O Supervisor de Ensino deverá analisar o referido Plano de Reposição 
frente ao registro de aulas das disciplinas constantes da respectiva Matriz Curricular, não 
ministradas durante o citado período e emitir o seu Parecer. 

V – Ao Dirigente Regional de Ensino caberá, com base no Parecer do 
Supervisor de Ensino: 

a) analisar e homologar os Planos de Reposição encaminhados pelas 
respectivas unidades escolares; 

b) avaliar a pertinência e viabilidade do Plano; 
c) acompanhar o desenvolvimento das atividades propostas; 
d) elaborar relatórios bimestrais das aulas repostas, por unidade escolar, 

apontando conteúdos/habilidades desenvolvidas, e saldo de aulas a repor; 
e) encaminhar os relatórios à CGEB/CGRH/ SAREG quando solicitados. 
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VI – Para fins de reposição, inclusive em caso de cursos semestrais, 
poderão ser utilizados o contraturno, as semanas do mês de julho e os dias que a unidade 
escolar não tiver previsto atividades regulares em seu calendário homologado de 2015, e 
constatada a impossibilidade de realizar a reposição, a escola deverá programar essas 
atividades aos sábados, como última alternativa. 

VII – O docente que repuser os dias e/ou aulas não ministradas nas 
semanas do mês de julho usufruirá a segunda parcela de férias de 2015 ao término do ano 
letivo. 

VIII – O docente, que tenha se ausentado ao longo do período em questão, 
não está obrigado a efetuar a respectiva reposição, mas se a pretender, deverá comunicar, 
formalmente, junto ao(s) Diretor da(s) respectiva(s) unidade(s) escolar(es), sua 
disponibilidade em repor os dias e/ou aulas não ministradas, pelas quais terá assegurada 
a compensação financeira.  

IX – O docente a que se refere o inciso anterior, cujas aulas tiverem sido 
ministradas, ao longo do citado período, por professor eventual, poderá vir a ter a 
compensação financeira das faltas descontadas, caso venha a ministrar aulas previstas 
pelo Plano de Reposição em eventuais impedimentos de outro docente. 

X – Caberá à Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, orientar as 
Diretorias de Ensino, com relação: 

a) aos procedimentos a serem adotados para fins de pagamento das 
reposições efetuadas; 

b) à extinção, no encerramento do ano letivo de 2015, das possibilidades de 
compensação financeira previstas nos termos da presente instrução. 

XI – Esta Instrução entra em vigor, a partir da data de sua publicação. 
 

________________________ 
 
 

TEXTOS REPUBLICADOS NA ÍNTEGRA COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS 
 

DELIBERAÇÃO CEE Nº 97/2010 
Fixa normas para credenciamento e recredenciamento de instituições de ensino e 

autorização de cursos e programas de educação a distância, no ensino fundamental e médio 
para jovens e adultos e na educação profissional técnica de nível médio, no sistema de ensino 

do Estado de São Paulo 
 
O Conselho Estadual de Educação, no uso de suas atribuições e com 

fundamento no artigo 80 da Lei federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no Decreto 
nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, no artigo 2º da Lei estadual 10.403/71 e na 
Indicação CEE nº 97/2010,  

Delibera: 
 
I - Da Concepção e Características da Educação a Distância. 
Art. 1º Nos termos do Decreto nº 5.622/05, educação a distância, é uma 

modalidade educacional, na qual a mediação didático-pedagógica, nos processos de ensino 
e de aprendizagem, ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e 
comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em 
lugares ou tempos diversos. 

§ 1º A educação a distância organiza-se segundo metodologia, gestão e 
avaliação próprias, devendo ser prevista a obrigatoriedade de momentos presenciais para 
avaliação dos estudantes e, quando for o caso, para estágio obrigatório e atividades 
relacionadas a laboratórios de ensino.  
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§ 2º Os cursos e programas de educação a distância devem ser 
programados com base nos respectivos cursos da modalidade presencial, inclusive quanto 
ao tempo de integralização. 

 
Art. 2º São características fundamentais a serem observadas em todo curso 

ou programa de educação a distância: 
I - organização que flexibilize tempo e espaço na atividade pedagógica; 
II - utilização de recursos de tecnologias de informação e comunicação e 

suas metodologias, para o desenvolvimento das atividades educativas; 
III - acompanhamento sistemático dos processos de ensino e de 

aprendizagem; 
IV - sistemática de avaliação da aprendizagem;  
V - interatividade, inclusive com a utilização de meios e tecnologias de 

informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades 
educativas em lugares ou tempos diversos. 

 
Art. 3º Para os fins desta deliberação, deve-se observar os seguintes 

conceitos: 
I – sede: unidade central, responsável pela oferta e gestão dos cursos e 

programas, pela regularidade de todos os atos escolares praticados pela instituição, pela 
documentação escolar e pela expedição de declarações, históricos, certificados e diplomas 
de conclusão; 

II – polo: unidade operacional de apoio presencial, vinculada à sede da 
instituição, utilizada para o desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e 
administrativas, relativas aos cursos e programas de educação a distância;  

III – credenciamento: ato administrativo, de competência do Conselho 
Estadual de Educação, que habilita a instituição de ensino, pública ou privada, a atuar em 
educação a distância, por prazo determinado; 

IV – recredenciamento: - ato administrativo, de competência do Conselho 
Estadual de Educação, que renova o credenciamento da instituição; 

V – descredenciamento: ato administrativo, de competência do Conselho 
Estadual de Educação, que cancela o credenciamento da instituição para atuar em 
educação a distância;  

VI – autorização: ato administrativo, de competência do Conselho Estadual 
de Educação, que permite à instituição credenciada o oferecimento de determinado curso 
e programa de educação a distância, no ensino fundamental e médio para jovens e adultos 
e na educação profissional técnica de nível médio, dentro dos limites do Estado de São 
Paulo. 

Parágrafo único. Os polos devem ter funcionamento autorizado pelo 
Conselho Estadual de Educação e deverão estar previstos no projeto pedagógico, com 
justificativa para atendimento de uma demanda social transitória, podendo ser 
autorizados em caráter temporário, para funcionar em locais cedidos por empresas, pela 
comunidade, em escolas de outra mantenedora ou em outras instituições, públicas ou 
privadas, por meio de parcerias ou convênios, nos termos previstos na presente 
Deliberação.  

 
Art. 4º Compete ao Conselho Estadual de Educação, nos limites do Estado 

de São Paulo: 
I - credenciar, recredenciar e descredenciar instituições para oferta de 

cursos e programas de educação a distância, no ensino fundamental e médio para jovens e 
adultos e na educação profissional técnica de nível médio; 

II - autorizar a abertura de cursos e programas de educação a distância, no 
ensino fundamental e médio para jovens e adultos e na educação profissional técnica de 
nível médio, no âmbito do sistema de ensino do Estado de São Paulo; 
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III - autorizar a criação de novos polos por instituição de ensino, não 
previstos no ato de credenciamento. 

Parágrafo único. Cabe à Câmara de Educação Básica, nos limites das 
competências legais do Conselho Estadual de Educação, apreciar os pedidos de 
credenciamento e recredenciamento de instituições e de autorização de cursos e 
programas, e sobre eles se manifestar, emitindo parecer que será objeto de deliberação do 
Conselho Pleno. 

 
Art. 5º Os pedidos de credenciamento, de recredenciamento de Instituições 

- sede e polos incluídos no pedido - e de autorização de cursos ou programas na 
modalidade a distância, deverão atender aos referenciais de qualidade definidos pelo 
Ministério da Educação e pelo CEE e serão previamente analisados por Comissão de 
Especialistas, indicada pela Câmara de Educação Básica, com aprovação do Conselho Pleno 
do CEE. (NR)  

§ 1º - A Comissão de Especialistas será constituída por profissionais com 
experiência em educação a distância e na área em que o curso e programa será oferecido. 
(RENUMERADO)  

§ 2º - No caso das instituições que contam com supervisão própria, para 
fins de credenciamento e recredenciamento de sede e polos, incluídos no pedido, fica 
dispensada a análise prévia da Comissão de Especialistas indicada pela Câmara de 
Educação Básica. (ACRÉSCIMO) 

“§ 3º - A Comissão de Especialistas será sempre custeada pela instituição 
requerente.” (NR) 

Art. 6º A Comissão de Especialistas verificará in loco as condições da 
instituição interessada na oferta de cursos e programas de educação a distância e 
procederá à análise da proposta pedagógica e da capacidade tecnológica, elaborando 
relatório circunstanciado e conclusivo sobre o pedido, conforme padrões estabelecidos 
pelo Conselho, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a visita de verificação. 

Parágrafo único. No caso de pedido de recredenciamento, caberá à 
Comissão de Especialistas: 

I - proceder à análise comparativa entre o relatório do credenciamento e os 
dados aferidos na avaliação de recredenciamento, indicando possíveis discrepâncias, bem 
como melhorias observadas, especialmente quanto aos resultados obtidos pelos alunos em 
avaliações externas; 

II - manifestar-se de forma conclusiva, indicando ou não restrições quanto 
ao recredenciamento, bem como à eventual concessão de prazo para atendimento dos 
requisitos especificados. 

II - Do Credenciamento, da Autorização, do Recredenciamento e da 
Fiscalização e Avaliação das Instituições e de Cursos e Programas de Educação a Distância. 

 
Art. 7º O credenciamento se destina a instituições de ensino que 

comprovem capacidade administrativa, pedagógica, econômica, financeira e experiência 
educacional de pelo menos 02(dois) anos. 

 
Art. 8º O credenciamento da instituição será concomitante à autorização de 

seu primeiro curso e terá prazo de validade de até cinco anos. 
Parágrafo único. Durante a vigência do credenciamento, a instituição 

poderá solicitar autorização para implementação de novos cursos e programas. 
 
Art. 9º O pedido de credenciamento da instituição deverá ser formalizado 

junto ao Conselho Estadual de Educação, por meio de requerimento dirigido ao seu 
Presidente, devendo atender os seguintes requisitos: 

I - justificativa para o pedido; 
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II - habilitação jurídica, regularidade fiscal, capacidade econômico-
financeira e plano de investimento de curto e médio prazo, conforme dispõe a legislação 
em vigor; 

III - histórico institucional acompanhado de dados de identificação da 
instituição e qualificação dos dirigentes da sede e dos pólos, quando for o caso; 

IV - plano de desenvolvimento escolar, que contemple a oferta de cursos e 
programas de educação a distância; 

V - projeto pedagógico dos cursos e programas que serão ofertados; 
VI - corpo docente com as qualificações exigidas na legislação em vigor e, 

preferencialmente, com formação para o trabalho em educação a distância; 
VII - descrição das parcerias e modo de funcionamento, apresentando 

termos de convênios com outras instituições, quando houver; 
VIII - descrição detalhada dos serviços de suporte e infraestrutura 

adequados à realização do projeto pedagógico, relativamente às instalações físicas, 
infraestrutura tecnológica, atendimento remoto aos estudantes e professores e 
laboratórios de ensino, quando for o caso; 

IX - regimento escolar específico para educação a distância.  
 
Art. 10. A criação de novos polos condiciona-se à prévia autorização do 

Conselho Estadual de Educação, após análise da Comissão de Especialistas, nos termos do 
Artigo 5º. (NR) 

§ 1º O prazo de autorização de funcionamento dos polos será de até cinco 
anos, com possibilidade de renovação pelo Conselho Estadual de Educação. (NR) 

§ 2º O ato de autorização do pólo será tornado sem efeito, ex oficio, caso 
não seja instalado no prazo de um ano.  

§ 3º - As instituições com supervisão própria ficam eximidas da análise 
prévia da Comissão de Especialista indicada pela Câmara de Educação Básica. 
(ACRÉSCIMO) 

Parágrafo único – No caso de descredenciamento ou encerramento das 
atividades da instituição de ensino na unidade federativa de origem, os polos instalados 
em São Paulo terão sua autorização imediatamente encerrada. (ACRÉSCIMO)  

 
Artigo 10 A – No sistema de ensino do Estado de São Paulo, o pedido de 

autorização para a criação de polos de instituições autorizadas e credenciadas em outra 
unidade da Federação deverá atender aos seguintes requisitos: (ACRÉSCIMO)  

I – comprovação de que o pedido a que se refere o caput deste Artigo está 
em conformidade com o projeto pedagógico da instituição de ensino; (ACRÉSCIMO)  

II – comprovação de autorização do respectivo Conselho de Educação para 
criação de polos em unidade federativa diversa devidamente publicada em Diário Oficial; 
(ACRÉSCIMO)  

III – apresentação de informações acerca de processo e forma de avaliação 
final dos alunos, de expedição de histórico escolar, de conclusão de etapa e modalidade, e 
de diplomas ou certificados de conclusão, com as especificações cabíveis, observada a 
legislação em vigor. (ACRÉSCIMO)  

§ 1º – As informações do inciso III deste Artigo deverão ser amplamente 
divulgadas aos alunos no ato de matrícula e constar em todo material de divulgação das 
atividades de polo. (ACRÉSCIMO)  

§ 2º - Aplicam-se à criação de polos, tratada neste Artigo, as demais 
disposições desta Deliberação, no que couber. (ACRÉSCIMO)  

 
Artigo 10 B – Os órgãos próprios do sistema de ensino do Estado de São 

Paulo supervisionarão, na forma da lei, os polos, cursos e ações realizadas no seu território 
por instituições de ensino com sede em outra unidade da Federação. (ACRÉSCIMO)  
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Artigo 10 C – O prazo de autorização de funcionamento dos polos será de 
até cinco anos, com possibilidade de renovação. (ACRÉSCIMO)  

 
Art. 11. Uma vez indeferido o pedido inicial de credenciamento, a 

instituição somente poderá requerê-lo depois de decorridos dois anos. 
 
Art. 12. O Projeto Pedagógico a ser encaminhado ao Conselho Estadual de 

Educação deverá atender, no mínimo, os seguintes requisitos: 
I - obedecer às diretrizes nacionais e estadual; 
II - prever atendimento apropriado a estudantes portadores de 

necessidades especiais; 
III – identificar a equipe multidisciplinar, com as respectivas funções, que 

vai responder pelo desenvolvimento e acompanhamento do curso e programa, bem como 
pela coordenação, supervisão e acompanhamento dos pólos, quando houver; 

IV - definir a relação de alunos, professores ou tutores, para 
acompanhamento individualizado, avaliação, atividades de orientação, reforço e 
recuperação do processo de aprendizagem;  

V. conceituar a concepção pedagógica dos cursos e programas, 
contemplando o seguinte: 

a) matriz curricular com ementas detalhadas e definição de competências e 
habilidades a serem alcançadas e avaliadas em cada área e etapa do processo; 

b) número de vagas;  
c) critérios de avaliação do estudante, prevendo preponderância das 

avaliações presenciais sobre as avaliações periódicas a distância; 
d) descrição das atividades presenciais obrigatórias, tais como estágios 

curriculares, defesa presencial de trabalho de conclusão de curso e das atividades em 
laboratórios de ensino, bem como a forma de acompanhamento da realização das 
atividades, quando for o caso; 

e) relação de cursos e programas presenciais e a distância, já autorizados e 
em funcionamento, quando for o caso;  

f) plano de curso, obedecendo às Diretrizes Curriculares Nacionais e de 
acordo com o Catálogo Nacional, no caso dos cursos de educação profissional técnica de 
nível médio; 

g) apresentação do material didático para o primeiro semestre e módulos 
correspondentes e protótipos para a seqüência do (s) semestres (s) ou módulos 
proposto(s). 

 
Art. 13. A instituição credenciada para ministrar cursos e programas de 

educação a distância deverá iniciar a oferta no prazo de um ano, a partir da data de 
publicação do respectivo ato de autorização. 

 
Art. 14. Os cursos e programas autorizados, nos termos desta Deliberação, 

deverão ter o ato prévio de sua instalação publicado pela Diretoria de Ensino, à qual a 
instituição está jurisdicionada, a quem compete comunicar a este Colegiado o início das 
atividades, assim como exercer as funções de supervisão.  

 
Art. 15 - O pedido de recredenciamento deverá ser requerido pela 

instituição: 
a) com antecedência mínima de seis meses do término do seu prazo de 

vigência;  
b) instruído com os mesmos requisitos solicitados no Artigo 9º desta 

Deliberação, exceto quanto a apresentação do Projeto Pedagógico do curso; 
c) com a apresentação do material didático completo.  
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Art. 16. A partir da análise da documentação mencionada no artigo anterior 
e dos relatórios da Comissão de Especialistas e da Supervisão de Ensino, encarregada da 
fiscalização, será emitido Parecer pela Câmara de Educação Básica deste Conselho, com 
proposta para: 

I – recredenciamento, por novo período de até cinco anos; 
II - recredenciamento temporário, não superior a um ano, com suspensão 

de novas matrículas nesse período, enquanto não forem cumpridos os requisitos 
necessários; 

III - indeferimento do pedido de recredenciamento.  
Parágrafo único. – Pedidos de recredenciamento indeferidos somente 

poderão ser objeto de novo pedido, depois de decorridos dois anos. 
 
Art. 17. As instituições de ensino deverão apresentar, sempre que 

solicitadas, documentos e informações ao Conselho e aos órgãos de supervisão por ele 
designados. 

 
Art. 18. Caberá ao Conselho, para salvaguarda do interesse público e 

proteção dos alunos, adotar as providências necessárias para a suspensão de novas 
matrículas, mediante relatório fundamentado da Câmara de Educação Básica. 

 
Art. 19. Identificadas deficiências, irregularidades ou descumprimento das 

condições originalmente estabelecidas, mediante avaliação dos cursos e programas das 
instituições credenciadas, o Conselho determinará, em ato próprio, observado o 
contraditório e ampla defesa: 

I – a instalação de diligência, sindicância ou processo administrativo; 
II – a suspensão da autorização de cursos e programas e de novas 

matrículas; 
III – a desativação de cursos e programas;  
IV – o descredenciamento. 
§ 1º Das determinações de que trata o caput, caberá pedido de 

reconsideração ao Conselho Estadual de Educação, no prazo de trinta dias, a contar da 
data da publicação do ato no Diário Oficial do Estado. 

§ 2º Em qualquer das hipóteses previstas no caput, poderá ser determinada 
pelo Conselho, como medida cautelar, a suspensão de novos ingressos de alunos, até a 
decisão final. 

III - Da Vida Escolar. 
Art. 20. A avaliação do desempenho do estudante para fins de promoção, 

conclusão de estudos e obtenção de diplomas ou certificados dar-se-á no processo, 
conforme disposto no Projeto Pedagógico aprovado por este Colegiado. 

 
Art. 21. Os diplomas e certificados de cursos e programas de educação a 

distância, expedidos por instituições credenciadas e registrados na forma da lei, terão 
validade nacional. 

§ 1º A emissão e o registro de diplomas de cursos e programas a distância 
deverão obedecer à legislação educacional pertinente. 

§ 2º. Os certificados ou diplomas de cursos e programas de educação a 
distância, no ensino fundamental e médio para jovens e adultos e na educação profissional 
técnica de nível médio só poderão ser emitidos por instituições devidamente 
credenciadas, que ofereçam cursos e programas devidamente autorizados por este 
Conselho. 

 
Art. 22. A sede da instituição, credenciada para oferta de educação a 

distância, é responsável pela expedição de históricos e certificados de conclusão de curso e 
programa, a quem cabe garantir os registros das avaliações dos alunos. 
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Art. 23. A instituição poderá aferir e reconhecer, mediante avaliação, 

conhecimentos e habilidades obtidos em processos formativos escolares ou 
extraescolares, obedecidas às diretrizes nacionais e estadual. 

Parágrafo único. A certificação parcial ou total em cursos e programas de 
educação a distância de jovens e adultos habilita ao prosseguimento de estudos em caráter 
regular ou supletivo.  

 
Art. 24. Os certificados e diplomas de cursos e programas de educação a 

distância, emitidos por instituições estrangeiras, para que gerem efeitos no território 
nacional, deverão ser revalidados de acordo com as disposições legais pertinentes. 

 
Art. 25. A sistemática de avaliação deve ser disciplinada no Regimento 

Escolar e compatibilizada com o Projeto Pedagógico da instituição. 
 
IV - Das Disposições Gerais. 
Art. 26. Os convênios e acordos de cooperação, celebrados para fins de 

oferta de cursos e programas de educação a distância, entre instituições estrangeiras e 
instituições devidamente credenciadas e jurisdicionadas ao sistema de ensino do Estado 
de São Paulo, deverão ser previamente submetidos à análise e homologação do Conselho 
Estadual de Educação, para que os diplomas e certificados tenham validade nacional. 

 
Art. 27. O Conselho organizará e manterá um sistema de informações 

aberto ao público, com os seguintes dados: 
I - instituições credenciadas; 
II - cursos e programas autorizados; 
III - resultados dos processos de supervisão e avaliação; 
IV - instituições descredenciadas; 
V - cadastro de especialistas. 
 
Art. 28. As instituições credenciadas poderão solicitar autorização para 

oferta de ensino regular fundamental e médio a distância, de acordo com as normas em 
vigor, sendo o ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em 
situações emergenciais. 

Parágrafo único. A oferta referida no caput contemplará a situação 
daqueles que: 

I - estejam impedidos, por motivos de saúde, de acompanhar o ensino 
presencial; 

II - sejam portadores de necessidades especiais e requeiram serviços 
especializados de atendimento; 

III - encontram-se no exterior, por qualquer motivo; 
IV - vivam em localidades desprovidas de rede regular de atendimento 

escolar presencial; 
V - foram compulsoriamente transferidos para regiões de difícil acesso, 

incluindo missões em regiões de fronteira; 
VI - estejam em situação de privação de liberdade. 
 
Art. 29. As instituições deverão fazer constar em todos os seus documentos 

institucionais, anúncios e matérias de divulgação nos veículos de comunicação de massa, 
referência aos atos de credenciamento e autorização e respectivas datas de validade, de 
seus cursos e programas a distância, disponibilizando essas informações em ambiente 
virtual, quando houver.  
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Art. 30. Os documentos que instruem o processo de credenciamento, 
recredenciamento e autorização dos cursos e programas de educação a distância, deverão 
permanecer arquivados na sede da instituição e disponíveis em ambiente virtual para 
consulta da Comissão de Especialistas e da Supervisão de Ensino. 

 
Art. 31. O pedido de encerramento de cursos e programas de educação a 

distância, deverá ser previamente comunicado ao Conselho Estadual de Educação e à 
Diretoria de Ensino competente, assegurados o direito dos alunos à continuidade e 
término dos estudos. 

 
Art. 32. No caso de mudança de endereço da sede deverão ser apresentados 

documentos que comprovem as mesmas condições da anterior. 
 
Art. 33 - A transferência de mantenedora deve ser comunicada ao Conselho 

Estadual de Educação. 
 
Art. 34. Nos casos de pedido de reconsideração ou recursos de solicitações 

indeferidas, a Comissão de Especialistas, quando exigida a verificação in loco, será 
constituída por membros diferentes dos que deram razão ao indeferimento. 

 
V - Das Disposições Transitórias. 
Art. 35. Findo o prazo de credenciamento vigente, as instituições de ensino 

que já oferecem cursos e programas de educação a distância, deverão proceder à 
solicitação de recredenciamento, nos termos desta Deliberação, com antecedência de 180 
dias. 

 
Art. 36. As questões suscitadas na transição entre o regime anterior e o que 

ora se institui, não previstas nesta Deliberação, serão resolvidas pelo Conselho Estadual de 
Educação.  

 
Art. 37. Os processos em tramitação no Conselho, instruídos com 

fundamento na Deliberação CEE nº 41/04, deverão ser adequados a esta Deliberação. 
 
Art. 38. Esta Deliberação entra em vigor na data da publicação de sua 

homologação, revogando-se as disposições em contrário, em especial as Deliberações CEE 
nºs 09/1999, 14/2001, 41/2004, 43/2004 e respectivas Indicações. 

 
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 

 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a 

presente Deliberação. 
 
Sala “Carlos Pasquale”, em 24 de fevereiro de 2010. 
ARTHUR FONSECA FILHO 
Presidente 
 

ANEXO: 
 

INDICAÇÃO CEE Nº 97/2010 CEB Aprovada em 24/02/2010 
 
ASSUNTO: Educação a distância 
INTERESSADO: Conselho Estadual de Educação 
RELATORA: Consª Ana Luisa Restani 
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PROCESSOS CEE Nºs: 542/1995 (Vols. I e II) e 178/01 
CONSELHO PLENO 
1. RELATÓRIO 
1.1 HISTÓRICO 

Este Colegiado vem, desde 1995, editando normas para a educação a 
distância, no sistema de ensino do Estado de São Paulo. Até a presente data, as normas 
para credenciamento, recredenciamento e autorização de funcionamento de cursos de 
educação a distância foram as Deliberações CEE nºs 14/01, 41/04, 43/04, e as Indicações 
CEE nºs 04/01, 42/04 e 44/04, em atendimento às disposições da Lei Federal nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996 (LDB). 

O Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, dispõe em seu artigo 11, 
que compete às autoridades dos Sistemas de Ensino Estadual e do Distrito Federal, 
promover os atos de credenciamento de instituições, para oferta de cursos a distância, no 
nível básico, no âmbito da respectiva unidade da Federação, nas modalidades Educação de 
Jovens e Adultos, Educação Especial e Educação Profissional. 

Para atender às novas disposições federais, em razão das inovações que 
vêm ocorrendo, especialmente em relação a educação a distância, a Presidência deste 
Conselho constituiu Comissão Especial, com a finalidade de estudar e propor projeto de 
Indicação e Deliberação sobre o assunto. 

Em reunião inicial, a Comissão Especial fixou os seguintes pontos: 
• Fundamentar-se em documento de 2006, constante do Processo CEE nº 

542/35/1995, elaborado por um grupo de conselheiros e especialistas em educação a 
distância.  

• Incluir dispositivos para equacionar situações surgidas desde 2004, na 
vigência da Deliberação CEE nº 41/04.  

 
1.2 APRECIAÇÃO 

Este Colegiado desde há muito se preocupa com a educação a distância. Em 
1995, por meio da Portaria CEE/GP nº 03, foi constituída Comissão Especial de Estudos 
sobre o tema, que resultou na Deliberação CEE nº 05, alterada pela Deliberação CEE nº 
10/96, que dispôs sobre a autorização de funcionamento e a supervisão de ensino 
supletivo a distância. Em 1997, a Deliberação CEE nº 06, disciplinou a realização de 
exames para avaliação de desempenho de alunos matriculados em curso supletivo a 
distância. 

A partir de dezembro de 1996, com a entrada em vigor da LDB, a educação 
a distância, no Brasil, passou a ser regulada pelo disposto no artigo 80, in verbis: 

“O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de 
programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de 
educação continuada”. 

§ 1º - A educação a distância, organizada com abertura e regimes especiais, 
será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. 

§ 2º - A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e 
registro de diplomas relativos a cursos de educação a distância. 

§ 3º - As normas para a produção, controle e avaliação de programas de 
educação a distância e a autorização para sua implementação, caberão aos respectivos 
sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. 

§ 4º - A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que 
incluirá: 

I – custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens;  

II – concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; 
III – reserva de tempo mínimo, sem ônus, para o Poder Público, pelos 

concessionários de canais comerciais.  
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O artigo referido foi regulamentado pelo Decreto Federal nº 2.494/98, 
alterado pelo Decreto nº 2.561/98, ambos revogados pelo Decreto nº 5.622, de 19 de 
dezembro de 2005.  

Com a entrada em vigor do Decreto federal nº 2.494/98, este Colegiado 
constituiu, novamente, Comissão Especial, para estudos, dos quais resultou a Deliberação 
CEE nº 11/98.  

A referida Deliberação dispôs sobre credenciamento de instituições e 
autorização de funcionamento de cursos a distância de ensino fundamental e médio para 
jovens e adultos e profissional de nível técnico, no sistema de ensino do Estado de São 
Paulo. 

No ano de 2000, o Conselho Nacional de Educação, por sua vez, se 
manifestou sobre a matéria, por meio da Resolução CNE/CEB nº 01, que estabeleceu, em 
seu artigo 10 que, no “caso de cursos semi-presenciais e a distância, os alunos poderão ser 
avaliados para fins de certificados de conclusão, em exames supletivos presenciais 
oferecidos por instituições especificamente autorizadas, credenciadas e avaliadas pelo 
poder público, dentro das competências dos respectivos sistemas, conforme a norma 
própria sobre o assunto e sob o princípio do regime de colaboração”. 

Em 2001, a Deliberação CEE nº 14 dispôs sobre o funcionamento dos 
Cursos de Educação a Distância e Atendimento Individualizado e de Presença Flexível no 
Estado de São Paulo, estabelecendo que, a partir de 20-04-2001, os alunos matriculados 
em cursos de ensino fundamental e médio a distância, autorizados com fundamento nas 
Deliberações CEE nºs 11/98 e 09/99, somente poderiam receber os certificados de 
conclusão, após comprovação de realização de exame presencial em instituições 
credenciadas para esse fim. 

Posteriormente, em decorrência de dúvidas e diferentes interpretações da 
Deliberação CEE nº 11/98, os ilustres Conselheiros Neide Cruz e Pedro Salomão José 
Kassab propuseram projeto de Indicação e Deliberação, que resultou na Deliberação CEE 
nº 41/04, disciplinando o credenciamento de instituições e a autorização de 
funcionamento de cursos, assim como Deliberação nº 43/04, que tratava especificamente 
do recredenciamento. 

Em 2005, o Decreto Federal nº 5.622, conforme já referido, regulamentou o 
artigo 80 da LDB e, a partir de então, houve necessidade de atualizar as normas de 
educação a distância no sistema de ensino do Estado de São Paulo.  

O Decreto conceitua e caracteriza as finalidades da educação a distância, 
estabelecendo a preponderância da avaliação presencial dos estudantes em relação às 
avaliações a distância, define as regras do credenciamento de instituições de ensino para a 
oferta de educação de jovens e adultos, educação especial e educação profissional técnica 
de nível médio na educação básica; explicita melhor o critério para o credenciamento no 
Programa de Desenvolvimento Institucional - PDI, principalmente em relação aos polos 
descentralizados de atendimento;  prevê, ainda, o atendimento de pessoas com 
necessidades educacionais especiais e institucionaliza documento oficial com referenciais 
de qualidade para a educação a distância.  

A Portaria Normativa MEC nº 2, de 10 de janeiro de 2007, explicitou a 
competência dos Conselhos Estaduais de Educação para credenciar, recredenciar e 
autorizar cursos e programas.  

O Parecer CNE/CEB 41/2002, que define as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação a Distância, na Educação  e Jovens e Adultos e para a Educação 
Básica, na etapa do Ensino Médio, resgata a sua história no Brasil e discorre sobre sua 
fundamentação legal, conceitos básicos, pressupostos para sua implementação etc, não 
havendo necessidade de maior detalhamento sobre esses conceitos. 

Tendo em vista estes aspectos, principalmente a regulamentação nacional 
referida e os posicionamentos deste Colegiado sobre a matéria, propõe-se o presente 
projeto de Deliberação, que está estruturado em cinco títulos. 

 I – Da concepção e características da educação a distância. 
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II – Do credenciamento, da autorização, do recredenciamento e da 
fiscalização e avaliação das instituições e de cursos e programas de educação a distância. 

III – Da vida escolar. 
IV – Das disposições gerais. 
V – Das disposições transitórias. 
No Título I, além do conceito de educação a distância e sua caracterização, 

são definidos os significados de: sede, polos, credenciamento, recredenciamento, 
descredenciamento, autorização de cursos e autorização de instalação e funcionamento de 
cursos e programas. 

No Título II estão explicitadas as exigências relativas ao credenciamento, 
recredenciamento e descredenciamento, bem como as normas relativas à autorização e 
funcionamento de cursos e programas. 

Note-se que, nos pedidos de credenciamento, tanto a sede como os polos 
têm que ser vistoriados in loco por Comissão de Especialistas. Após credenciamento 
emitido pelo CEE caberá à Diretoria de Ensino publicar Portaria para instalação e 
funcionamento do(s) curso(s) autorizado(s).  

Para efeitos de clareza, foi inserido no Título III normas sobre a vida 
escolar dos estudantes. 

Nas Disposições Gerais, estão fixadas as normas referentes à publicidade 
dos atos dessa modalidade de ensino; além disso, estão previstas as exigências para 
mudança de endereço, transferência de mantenedora e encerramento de cursos e 
programas.  

Finalmente, nas Disposições Transitórias, estão descritas as situações em 
que há necessidade de compatibilização com a nova regulamentação. 

Cabe lembrar que o Decreto nº 5.622/2005, especialmente em seu artigo 
8º, preconiza o regime de colaboração e define que o Ministério da Educação organizará e 
manterá sistema de informação aberto ao público, disponibilizando dados nacionais 
referentes à educação a distância.  

Embora a colaboração entre União e Estados ainda não tenha se efetivado 
com clareza, pretende-se valer de medidas que contribuam para o aperfeiçoamento da 
Educação a distância, assim como da colaboração referida, uma vez que, se o regime de 
colaboração é importante na área da educação, certamente ele é fundamental quando se 
discute a sua normatização na educação a distância, cujos limites geográficos praticamente 
inexistem.  

Ao longo do tempo as questões relativas à educação a distância vêm 
merecendo, por parte dos Conselheiros, várias reuniões de estudo, pesquisas, discussões, 
elaboração de documentos e de instrumentos de avaliação dos cursos, inclusive a 
promoção de encontros e de seminários, com a participação de especialistas da área, 
representantes de instituições que mantém cursos de educação a distância, tanto da rede 
pública,  como da rede privada, assim como de supervisores da Secretaria de Estado da 
Educação. 

Não se pode negar que, se de um lado o Conselho se defronta com 
denúncias que vão desde a existência de “escritórios” que burlam a supervisão, enganam 
os alunos incautos ou beneficiam aqueles que buscam facilidades, prejudicando as 
instituições sérias que possuem projeto e propósito educacional claro, de outro, o 
Conselho reconhece que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) são uma 
realidade, que deve ser colocada à disposição da população, que cada vez mais busca 
conciliar estudo, trabalho e vida familiar por meio de cursos a distância. 

Assim, com a presente norma e outras medidas complementares, pretende-
se discutir e expedir orientações, elaborar e implementar instrumentos de avaliação com 
indicadores de qualidade que poderão ser utilizados sob a forma de autoavaliação 
institucional. Tais documentos já foram “desenhados” por Comissões anteriores, com base 
nos instrumentos elaborados pelo MEC e adaptados para a realidade dos cursos de 
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educação a distância para jovens e adultos e devem ser atualizados para atender à nova 
norma. 

Os instrumentos de avaliação dos cursos têm um papel fundamental, seja 
na orientação da própria supervisão ou da Comissão de Especialistas, para utilização no 
processo de análise do projeto e demais condições por ocasião do credenciamento, 
recredenciamento ou de autorização de novos cursos.  

Os resultados de avaliação dos cursos superiores de educação a distância 
promovidos pelo MEC demonstram ser essa uma modalidade de ensino válida que começa 
a ganhar credibilidade na sociedade. A Deliberação CEE nº 77/2008, ao possibilitar o uso 
dos recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação, em até 20% da carga horária 
anual no ensino médio, por exemplo, representa o reconhecimento deste Colegiado das 
diferentes possibilidades que se abrem para a educação brasileira com o uso da educação 
a distância nos cursos presenciais. 

No entanto, cabe ao Poder Público garantir a fiscalização e a qualidade dos 
cursos oferecidos. Portanto, a Deliberação a ser submetida ao Conselho Pleno não se 
esgota em si mesma. Há necessidade de se aprimorar o apoio à Supervisão de Ensino e às 
Comissões de Especialistas na análise dos projetos e visitas in loco, o que se pretende fazer 
sob a forma de Indicações e da aprovação de instrumentos de acompanhamento, controle 
e avaliação contínua do processo de ensino e aprendizagem das instituições credenciadas; 
medidas que visam coibir abusos e outras que pretendem apoiar projetos sérios serão 
adotadas em estreita colaboração com a Secretaria de Estado da Educação, como por 
exemplo, a exigência do cadastro de alunos matriculados, aliado ao sistema de 
gerenciamento dos alunos concluintes (GDAE). 

O uso de recursos tecnológicos por parte do próprio Conselho, previsto no 
artigo 27 da Deliberação, certamente contribuirá  para agilizar os procedimentos e 
permitir um acompanhamento e controle mais eficiente dos cursos e programas existentes 
e dos alunos matriculados. 
 
2. CONCLUSÃO 

Propomos à consideração superior do Conselho Estadual de Educação, a 
presente Indicação e o anexo projeto de Deliberação.  

São Paulo, 1º de fevereiro de 2010. 
 
a) Consª. Ana Luisa Restani 
Relatora 

 
3. DECISÃO DA CÂMARA 
 

A Câmara de Educação Básica adota, como sua Indicação, o Voto da 
Relatora. 

Presentes os Conselheiros: Ana Luisa Restani, Fernando Leme do Prado, 
Francisco José Carbonari, Hubert Alquéres, Maria Auxiliadora Albergaria Pereira Raveli, 
Maria Helena Guimarães de Castro, Sérgio Tiezzi Júnior, Severiano Garcia Neto, Suely Alves 
Maia e Suzana Guimarães Trípoli.  

 
Sala da Câmara de Educação Básica, em 10 de fevereiro de 2010. 
 
a) Cons. Francisco José Carbonari 
Presidente da CEB 
 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a 

presente Indicação. 
Sala “Carlos Pasquale”, em 24 de fevereiro de 2010. 
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ARTHUR FONSECA FILHO 
Presidente 
________ 
NOTAS: 
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG: 
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23; 
Decreto nº 2.494/98 à pág. 99 do vol. 25; 
Decreto nº 5.622/05 à pág. 447 do vol. 33; 
Resolução CNE/CEB nº 1/00 à pág. 145 do vol. 27; 
Parecer CNE/CEB nº 41/02 à pág. 384 do vol. 29. 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG: 
Lei nº 10.403/71 à pág. 450 do vol. 2; 
Deliberação CEE nº 14/01 à pág. 100 do vol. LI; 
Deliberação CEE nº 5/95 à pág. 161 do  vol. XXXIX; 
Deliberação CEE nº 10/96 à pág. 126 do vol. XLII; 
Deliberação CEE nº 6/97 à pág. 137 do vol. XLIV; 
Deliberação CEE nº 9/98 à pág. 413 do vol. XLVI; 
Deliberação CEE nº 11/98 à pág. 417 do vol. XLVI; 
Deliberação CEE nº 9/99 à pág. 140 do vol. XLVIII; 
Deliberação CEE nº 14/01 à pág. 100 do vol. LI; 
Deliberação CEE nº 41/04 à pág. 137 do vol. LVII; 
Deliberação CEE nº 43/04 à pág. 149 do vol. LVIII; 
Deliberação CEE nº 77/08 à pág. 239 do vol. LXVI; 
Deliberação CEE nº 133/15 à pág. 181 deste volume. 
Indicação CEE nº 4/01 à pág. 102 do vol. LI; 
Indicação CEE nº 42/04 à pág. 142 do vol. LVII; 
Indicação CEE nº 44/04 à pág. 152 do vol. LVIII. 

 
____________________ 

 
 

DELIBERAÇÃO CEE Nº 111/2012 
Fixa Diretrizes Curriculares Complementares para a Formação de Docentes para a Educação 
Básica nos Cursos de Graduação de Pedagogia, Normal Superior e Licenciaturas, oferecidos 

pelos estabelecimentos de ensino superior vinculados ao sistema estadual 
 
O Conselho Estadual de Educação de São Paulo, no uso de suas atribuições, 

em conformidade com o disposto no inciso XIX do artigo 2º, da Lei estadual nº 
10.403/1971, com fundamento no inciso V, art. 10 e inciso II, art. 52 da Lei nº 9.394/96, e, 
considerando as alterações aprovadas nas Deliberações CEE 126/2014 e 132/2015 e, 
ainda, o que consta nas Indicações CEE nºs 78/2008, 112/2012, 127/2014 e 132/15, 

DELIBERA: 
 
TÍTULO I 
DA FORMAÇÃO DOCENTE 
 
Art. 1º - A formação de docentes para a educação básica far-se-á nos Cursos 

de Pedagogia, Normal Superior e de Licenciatura de acordo com o que dispõem as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Licenciatura, as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 
superior, e nos termos desta Deliberação. (NR) 

 
Art. 2º - Para os fins da formação de docentes, a educação básica será 

dividida em quatro etapas, a saber: 
I - educação infantil; 
II - anos iniciais do ensino fundamental 
III - anos finais do ensino fundamental 
IV – ensino médio 
Art. 3º – A formação de professores poderá ser feita num mesmo curso 

para: 
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I – educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental , 
compreendendo do 1º ao 5º ano; (NR)  

II – anos finais do ensino fundamental, compreendendo do 6º ao 9º ano, e 
ensino médio. 

Parágrafo único – REVOGADO. 
 
CAPÍTULO I 
DA FORMAÇÃO DOCENTE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL (NR) 
Art. 4º - A carga total dos cursos de formação de que trata este capítulo 

terá, conforme a legislação em vigor, no mínimo 3.200 (três mil e duzentas) para o Curso 
de Pedagogia e 2.800 (duas mil e oitocentas) horas para o Curso Normal Superior, assim 
distribuídas: 

I – 800 (oitocentas) horas para formação científico-cultural; 
II - 1.600 (mil e seiscentas) horas para formação didático pedagógica 

específica para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental; (NR) 
III - 400 (quatrocentas) horas para estágio supervisionado;  
IV – 400 (quatrocentas) horas do Curso de Pedagogia para a formação de 

docentes para as demais funções previstas na Resolução CNE/CP nº 01/2006. 
 
Art. 5º - A formação científico-cultural tem por objetivo ampliar e 

aprofundar conhecimentos relativos a áreas relacionadas ao trabalho pedagógico na 
educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental e incluirá no currículo: (NR) 

I – estudos da Língua Portuguesa falada e escrita, da leitura, produção e 
utilização de diferentes gêneros de textos, indispensáveis para o trabalho em sala de aula e 
para o registro e comunicação de sua experiência docente; 

II – estudos de Matemática necessários tanto para as atividades de ensino 
como para o uso e produção de indicadores e estatísticas educacionais; 

III- estudos de História sobre a constituição das grandes divisões sócio-
políticas tanto do Brasil como do mundo globalizado;  

IV – estudos de Geografia, indispensáveis para o trabalho em sala de aula, 
que propiciem a compreensão da presença e do papel da natureza e sua relação com a 
ação dos indivíduos e grupos sociais na construção do espaço geográfico; 

V – estudos de Ciências Naturais incluindo a compreensão da evolução da 
vida, do corpo humano e seu crescimento, da saúde e da doença; 

VI - utilização das Tecnologias da Comunicação e Informação (TICs) como 
recurso pedagógico e para o desenvolvimento pessoal e profissional; (NR) 

VII – ampliação e enriquecimento geral incluindo experiências curriculares 
diversificadas que propiciem acesso, conhecimento e familiaridade com linguagens 
culturais, artísticas, corporais e científicas, indispensáveis para o trabalho em sala de aula. 
(NR) 

 
Art. 6º - A formação didático-pedagógica compreende um corpo de 

conhecimentos educacionais, pedagógicos e didáticos com o objetivo de garantir aos 
futuros professores de pré-escola e dos anos iniciais do ensino fundamental competências 
especificamente voltadas para a prática da docência e da gestão do ensino: 

I - compreensão da História da Educação e da evolução sócio-filosófica das 
ideias pedagógicas; (NR)  

II - conhecimentos de Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem para 
compreensão das características do desenvolvimento cognitivo, social, afetivo e físico de 
crianças e pré-adolescentes; (NR) 

III - conhecimento do sistema educacional brasileiro e sua evolução 
histórica, para fundamentar uma análise crítica da educação escolar no país, bem como 
para entender o contexto no qual vai exercer sua prática docente; (NR) 
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IV – conhecimento e análise das diretrizes curriculares e currículos, 
nacionais, estaduais e municipais, para a educação infantil e o ensino fundamental; (NR) 

V – domínio dos fundamentos da Didática e das Metodologias de Ensino 
próprias dos conteúdos a serem ensinados, considerando o desenvolvimento dos alunos; 
(NR) 

VI – domínio das especificidades da gestão pedagógica na educação infantil 
e nos anos iniciais do ensino fundamental, com especial ênfase à construção do projeto 
pedagógico da escola, à elaboração dos planos de trabalho anual e os de ensino; (NR) 

VII - domínio da gestão do ensino e da aprendizagem, e do manejo de sala 
de aula, de modo a motivar os alunos e dinamizar o trabalho de sala de aula; (NR) 

VIII - conhecimento, elaboração e aplicação de procedimentos de avaliação 
que subsidiem processos progressivos de aprendizagem e de recuperação contínua; (NR) 

IX – conhecimento, interpretação e utilização na prática docente de 
indicadores e informações contidas nas avaliações do desempenho escolar realizadas pelo 
Ministério da Educação e pela Secretaria Estadual de Educação. (NR) 

 
Art. 7º - O estágio supervisionado obrigatório, previsto no inciso III do art. 

4º, deverá incluir no mínimo: 
I – 200 (duzentas) horas de estágio na escola, compreendendo o 

acompanhamento do efetivo exercício da docência na educação infantil e nos anos iniciais 
do ensino fundamental e vivenciando experiências de ensino, na presença e sob 
supervisão do professor responsável pela classe na qual o estágio está sendo cumprido e 
sob orientação do professor da Instituição de Ensino Superior; (NR) 

II – 200 (duzentas) horas dedicadas às atividades de gestão do ensino, na 
educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, nelas incluídas, entre outras, 
as relativas ao trabalho pedagógico coletivo, conselhos da escola, reuniões de pais e 
mestres, reforço e recuperação escolar, sob orientação do professor da Instituição de 
Ensino Superior e supervisão do profissional da educação responsável pelo estágio na 
escola, e, atividades teórico práticas e de aprofundamento em áreas específicas, de acordo 
com o projeto político-pedagógico do curso de formação docente. (NR) 

III – REVOGADO. 
 
CAPÍTULO II 
DA FORMAÇÃO DE DOCENTES PARA OS ANOS FINAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO 
 
Art. 8º - Os cursos para a formação de professores dos anos finais do ensino 

fundamental e do ensino médio deverão dedicar, no mínimo, 30% da carga horária total à 
formação didático-pedagógica, além do estágio supervisionado e das atividades científico-
culturais que contemplarão um sólido domínio dos conteúdos das disciplinas, objetos de 
ensino do futuro docente. (NR) 

Parágrafo único - O Curso cuja carga horária ultrapasse 3.200 horas deverá 
destinar, no mínimo, 960 horas à formação didático- pedagógica, independentemente das 
horas dedicadas ao estágio supervisionado e às atividades científicas culturais. 
(ACRÉSCIMO) 

 
Art. 9º- A formação científico-cultural incluirá na estrutura curricular, além 

dos conteúdos das disciplinas que serão objeto de ensino do futuro docente, aqueles 
voltados para: (NR)  

I – práticas de leitura e de escrita em língua portuguesa, envolvendo a 
produção, a análise e a utilização de diferentes gêneros de textos, relatórios, resenhas, 
material didático e apresentação oral, entre outros; (NR) 

II - utilização das Tecnologias da Comunicação e Informação (TICs) como 
recurso pedagógico e para o desenvolvimento pessoal e profissional; 
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Art. 10 – A formação didático-pedagógica compreende um corpo de 

conhecimentos educacionais, pedagógicos e didáticos com o objetivo de garantir aos 
futuros professores dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, as 
competências especificamente voltadas para a prática da docência e da gestão  do ensino: 

I - conhecimentos de História, Sociologia e Filosofia da Educação que 
fundamentam as ideias e as práticas pedagógicas; (NR) 

II - conhecimentos de Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, 
que fundamentam as práticas pedagógicas nessa etapa escolar; (NR) 

III - conhecimentos sobre o sistema educacional brasileiro e sua história, 
para fundamentar uma análise crítica e comparativa da educação; (NR) 

IV – conhecimento e análise das diretrizes curriculares e currículos 
nacionais, estaduais e municipais em seus fundamentos e dimensões práticas que 
orientam e norteiam as atividades docentes; (NR) 

V – domínio dos fundamentos da Didática e das Metodologias de Ensino 
próprias dos conteúdos a serem ensinados, considerando o desenvolvimento dos alunos e 
a etapa escolar em que se encontram; (NR) 

VI – domínio das especificidades da gestão pedagógica nos anos finais do 
Ensino Fundamental e no Ensino Médio, com especial ênfase à construção do projeto 
político-pedagógico da escola, à elaboração dos planos de trabalho anual e os de ensino, e 
da abordagem interdisciplinar; (NR)  

VII – domínio da gestão do ensino e da aprendizagem, e do manejo de sala 
de aula, de modo a motivar os alunos e dinamizar o trabalho de sala de aula; (NR) 

VIII - conhecimentos sobre elaboração e aplicação de procedimentos de 
avaliação que subsidiem propostas de aprendizagem progressiva dos alunos e de 
recuperação contínua; (NR)  

IX – conhecimento, interpretação e utilização na prática docente de 
indicadores e informações contidas nas avaliações do desempenho escolar realizadas pelo 
Ministério da Educação e pela Secretaria Estadual de Educação. (NR) 

 
Art. 11 - O estágio supervisionado obrigatório deverá incluir, no mínimo: 
I – 200 (duzentas) horas de estágio na escola, compreendendo o 

acompanhamento do efetivo exercício da docência nos anos finais do ensino fundamental 
e no ensino médio e vivenciando experiências de ensino, na presença e sob supervisão do  
professor responsável pela classe na qual o estágio está sendo cumprido e sob orientação 
do professor da Instituição de Ensino Superior; (NR) 

II – 200 (duzentas) horas dedicadas às atividades de gestão do ensino, nos 
anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, nelas incluídas, entre outras, as 
relativas ao trabalho pedagógico coletivo, conselhos da escola, reunião de pais e mestres, 
reforço e recuperação escolar, sob orientação do professor da Instituição de Ensino 
Superior e supervisão do profissional da educação responsável pelo estágio na escola, e, 
atividades teórico práticas e de aprofundamento em áreas específicas, de acordo com o 
projeto político-pedagógico do curso de formação docente; (NR) 

III – REVOGADO. 
Parágrafo único – Os cursos de Educação Física e Artes deverão incluir 

estágios em educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, nos termos deste 
artigo. (ACRÉSCIMO)  

 
TITULO II 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 
Art. 12 – As alterações curriculares definidas nesta Deliberação aplicam-se 

às turmas ingressantes a partir do 1º semestre de 2015 e no que couber às demais turmas, 
resguardando-se o direito dos alunos. (NR) 
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Parágrafo único - As alterações decorrentes da presente norma serão 
motivo de análise nos processos de reconhecimento e renovação do reconhecimento dos 
cursos correspondentes.  

 
Art. 13 - Esta Deliberação entra em vigor na data da publicação de sua 

homologação pela Secretaria de Estado da Educação, revogando-se as disposições em 
contrário, em especial, a Deliberação CEE nº 78/08.  

 
São Paulo, 01-02-2012 
 
a) Eunice Ribeiro Duhram 
Relatora 
a) Guiomar Namo de Mello 
Relatora 
a) Rose Neubauer 
Relatora 
 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a 

presente Deliberação. 
Sala “Carlos Pasquale”, em 01-02-2012. 
 
HUBERT ALQUERES 
Presidente 

 
ANEXO: 

 
INDICAÇÃO CEE 127/2014 – CES – Aprovada em 04/6/2014 

ASSUNTO Formação dos Profissionais Docentes – Estabelece Diretrizes Complementares  
INTERESSADO Conselho Estadual de Educação 
RELATORAS Conselheiras Rose Neubauer e Neide Cruz 
PROCESSO CEE 651/2006 – Reautuado em 07/11/13 
CONSELHO PLENO 
 

11 RELATÓRIO 
A formação docente é considerada um dos elementos essenciais ao 

processo de desenvolvimento educacional de qualquer país o que tem feito com que esse 
tema esteja em constante evidência no interior das políticas educacionais. A formação 
inicial de professores representa dimensão crítica, dentre as inúmeras dimensões 
envolvidas no percurso de constituição da qualidade do ensino. 

Inúmeras são as pesquisas nacionais e internacionais que se debruçam 
sobre as questões relativas à formação e à profissionalização docente. Elas variam em 
relação aos princípios que devem orientar a preparação de um bom professor. Entretanto, 
é unânime a convicção de que o poder público, através das suas diversas instâncias, tem 
responsabilidades fundamentais sobre esse percurso. 

O Conselho Estadual de Educação de São Paulo criado em 1933 e 
reorganizado em 1963, composto por representantes da sociedade civil que traz em seu 
bojo a responsabilidade de pensar e propor políticas públicas para a educação paulista 
agrega atribuições e competências vinculadas ao processo de implementação de políticas 
públicas nacionais e estaduais.  

Assim sendo, considera válido desempenhar um papel propositivo- 
indutivo no âmbito das políticas educacionais e mais especificamente nas de formação 
docente, além das regulamentações definidas pelo poder Federal. 
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Neste sentido foi elaborada uma análise das diferentes Indicações e 
Deliberações, bem como da legislação federal, sobre formação de professores nos últimos 
50 anos de existência do CEE/SP1. Neste percurso identificou-se a existência, em vários 
momentos, de avanços nas proposições do CEE/SP para além das determinações do 
Conselho Nacional de Educação. Esta Indicação apoiou-se nos principais aspectos 
apontados nessa análise bem como em estudos e pesquisas sobre a formação docente.  

O que informam as pesquisas sobre formação de professores  
As pesquisas sobre formação de professores cresceram muito nos últimos 

anos. O mapeamento da produção acadêmica dos pós-graduandos na área de educação, 
realizado por André (2009)2 mostra que, na década de 1990, o volume proporcional de 
dissertações e teses da área de educação que tinham como foco a formação de professores 
girava em torno de 7%; já no início dos anos de 2000, esse percentual cresce rapidamente, 
atingindo 22%, em 2007. A mudança não ocorreu apenas no volume de pesquisas, mas 
também nos objetos de estudo: nos anos de 1990, a maioria das investigações científicas 
nessa subárea centrava-se nos cursos de formação inicial (75%); nos anos de 2000, o foco 
dirige-se ao (à) professor (a), aos seus saberes, às suas práticas, às suas opiniões e às suas 
representações, chegando a 53% do total de estudos. 

São múltiplos os fatores que não podem ser esquecidos, nem 
desconsiderados no delineamento de políticas para os professores:  a organização da 
carreira que permita aos profissionais progredirem; condições de trabalho favoráveis; 
formação continuada em serviço que considere as particularidades docentes e os projetos 
das escolas; organização do ensino; gestão escolar democrática e infraestrutura são alguns 
dos elementos fundamentais para a melhoria da qualidade do ensino básico.  

No âmbito da formação em serviço, cabe atenção especial aos professores 
recém-formados que ingressam nos sistemas de ensino. Esses docentes apontam vários 
problemas enfrentados no seu dia a dia, entre os quais se destacam: o isolamento, a falta 
de conhecimento e experiência para lidar com problemas de conduta e aprendizagem dos 
alunos e a falta de apoio da direção ou coordenação da escola. Esses problemas têm peso 
equivalente ao do baixo salário que caracteriza a profissão.  

Essa situação é ainda pior quando, na ausência de políticas para fortalecer 
o período inicial de trabalho dos docentes nas escolas, a gestão escolar aloca os 
professores iniciantes nos piores períodos e classes, como indicam alguns estudos 
confirmados pela observação da rotina da escola (Mello e Silva)3, o que reforça a 
importância de uma boa formação de professores nos cursos de graduação. 

Em vários países essa situação provoca alto nível de desistência dos novos 
professores. Nos EUA, Cochram-Smith (2004)4, identifica em suas pesquisas cinco razões 
pelas quais os professores ingressantes abandonam a carreira:  

“porque lhes atribuem o ensino dos alunos com mais dificuldades; porque 
são sobrecarregados com atividades extracurriculares; porque se lhes atribuem aulas em 
disciplinas ou níveis para os quais não foram preparados; porque não recebem apoio da 
administração; porque se sentem isolados de seus colegas”. 

André (2010)5 ao mapear as pesquisas realizadas nos cursos de pós-
graduação mostrou que as políticas docentes não eram objeto de interesse dos 
pesquisadores brasileiros nos anos de 1990 e continuam sendo muito pouco investigadas. 
No período de 1999 a 2003, de um total de 1.184 pesquisas, apenas 53 (4%) abordavam 
esse tema. 

Gatti, Barretto e André (2011)6 afirmam que no âmbito internacional, as 
discussões sobre políticas docentes têm recebido atenção e interesse significativos. As 
autoras analisam informes e artigos de diferentes países europeus a partir do Relatório 
Eurydice (“A profissão docente na Europa: perfil, tendências e problemáticas”, de 2004) 
bem como os relatórios da OCDE (“A questão da profissão docente na Europa: perfil, 
tendências e problemáticas”, de 2004 e “A questão do professorado: atrair,  capacitar e 
conservar professores eficientes”, de 2005).  
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As pesquisadoras dão especial atenção ao artigo de Imbernón, sobre as 
políticas docentes do contexto europeu. Ele ressalta que independente das diferenças 
históricas, políticas, econômicas, sociais e educacionais entre os países, todos têm se 
empenhado em mudar essas políticas que se refletem em aspectos comuns nos informes 
dos diferentes países: 

* a escassez de professores, indicada por vários países como resultado de 
uma profissão pouco atrativa; que surge com maior gravidade nos Países Baixos, na 
Bélgica e na Suécia, ainda que esteja presente em outros países europeus, em menor grau; 

* revisão do conhecimento acadêmico e prático que os docentes devem 
possuir para responder aos desafios atuais;  

* formação permanente do professorado, considerando suas necessidades 
práticas e contextuais; 

* instauração de carreira docente ao longo da vida e verdadeiro processo 
de avaliação da formação;  

* melhoria dos critérios para seleção do professorado (sobretudo da 
entrada na universidade); 

* programas sistêmicos de integração de professores iniciantes. 
Gatti, Barretto e André (2011) comentam: “Imbernón (2006) conclui o 

artigo, destacando políticas comuns aos diversos países.  
Todos os países defendem a ideia de que se deve dar prioridade à 

qualidade, e não à quantidade, embora todos concordem que isso seja difícil, porque a 
docência é um trabalho com muita demanda. Para aumentar a qualidade, são necessários 
melhores critérios de seleção, tanto para o ingresso dos estudos, quanto no posto de 
trabalho, introduzindo uma avaliação ao longo da carreira docente e apoiando o 
professorado com maiores recursos (...). Isso requer que os docentes adquiram maior 
competência pedagógica, capacidade de trabalhar com os colegas e que seja dada às 
escolas maior responsabilidade com maior descentralização da gestão de seu pessoal (...) 
alguns países  estão introduzindo pós-graduação específica em magistério para os que têm 
experiência prática em escolas, mas não têm titulação na área da educação, para dotar a 
profissão de uma entrada mais flexível”. 

Vaillant (2006)7 considera que a formação inicial é um aspecto muito 
importante e deve merecer atenção especial nas políticas docentes, porque é o primeiro 
ponto de acesso ao desenvolvimento profissional e tem papel fundamental na qualidade 
da prática futura dos professores. 

Ao examinar as instituições formadoras na América Latina, destaca sua 
heterogeneidade e diversidade: escolas normais superiores, institutos superiores de 
educação, instituições provinciais ou municipais, institutos superiores de ensino técnico, 
universidades, faculdades. Considera que a dispersão das instituições formadoras 
presente em vários países, a falta de um “351ueno” específico, organizador, impossibilita 
uma formação de qualidade. Vaillant (2006) salienta que a análise de propostas 
curriculares dos cursos de formação inicial aponta “um déficit de qualidade nos 
conhecimentos disciplinares ensinados nas instituições de formação docente, assim como 
escassa articulação com o conhecimento pedagógico e a prática docente” (p. 129).  

Pesquisa realizada no Brasil por Gatti e Nunes (2008)8 apresenta 
resultados semelhantes em estudo realizado pela Fundação Carlos Chagas sobre os 
impasses e desafios dos cursos de formação de professores no Brasil. As autoras afirmam 
que a análise das ementas de milhares de disciplinas ofertadas nesses cursos, mostra que 
o currículo desenvolvido é fragmentário e disperso e, além disso, “nas disciplinas 
referentes aos conhecimentos relativos à formação profissional específica predominam 
enfoques que buscam fundamentar conhecimentos de diversas áreas mas pouco exploram 
seus desdobramentos em termos das práticas educacionais”. As autoras vão além e 
informam que, se de um lado, as ementas muitas vezes discorrem sobre o porquê ensinar, 
de outro lado, o registro do quê e de como ensinar é feito de forma superficial. Mesmo as 
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instituições que relacionam o estudo dos conteúdos articulados às metodologias, o fazem 
de forma ligeira e sem aprofundamento. 

O mesmo ocorre em relação aos estágios. Propostos como um instrumento 
de iniciação dos futuros professores na sua prática futura, tem se caracterizado por 
propostas superficiais que, de um lado, não informam como serão realizados, 
supervisionados e inspecionados e, de outro, não o articulam com as disciplinas de 
fundamentos que deveriam embasar a observação crítico reflexiva do futuro professor. 

Outros estudos reforçam a análise de que a mediação entre a teoria e a 
prática nos cursos de formação de professores não é adequada nem nas propostas das 
diferentes organizações curriculares e nem na forma como ocorre nos cursos 
propriamente ditos (André, 2002)9. A relação entre teoria e prática está distante do que é 
recomendado nos documentos legais e teóricos sobre formação de professor, o que 
debilita sobremaneira a atuação do recém-formado em sala de aula.  

Nesse sentido, Gatti & Nunes concluem que “... o desequilíbrio na relação 
teoria-prática, em favor do pretenso tratamento de fundamentos e teorizações (...) levam a 
pensar numa formação de caráter mais abstrato e pouco integrado ao contexto concreto 
em que o profissional professor deve atuar”. 

Na mesma direção de Gatti & Nunes, outros especialistas já apontavam os 
graves problemas dos cursos de nível superior nos quais se preparam professores no 
Brasil (Mello,200010; Durham, 200811). 

Investigações realizadas em vários países revelam, portanto, que os 
problemas comuns apontados pelos professores recém-formados, em especial nos locais 
onde não existem políticas voltadas para a iniciação docente, são: insuficiente 
conhecimento e experiência do desenvolvimento e aprendizagem dos alunos; falta de 
apoio da equipe gestora; dificuldades para ensinar e lidar com o cotidiano da sala de aula.  

Essa realidade somada à atribuição de classes de alunos com maiores 
dificuldades, sentimento de isolamento e pouca valorização social da carreira provocam 
altos índices de abandono dos ingressantes. 

Os vários artigos e relatórios sobre profissão e formação em diferentes 
países relacionam pontos comuns a serem enfrentados para atrair, capacitar e conservar 
bons professores que devem nortear as políticas de formação de professores: revisão dos 
conteúdos acadêmicos e práticos que os docentes precisam dominar para ter desempenho 
efetivo na sala de aula; critérios de seleção mais rigorosos, inclusive de ingresso nos 
cursos de formação; programas de estágio articulados e devidamente supervisionados que 
iniciem os futuros professores na prática de sala de aula e gestão do ensino possibilitando 
que as disciplinas teóricas e de fundamentos da educação embasem a observação crítico 
reflexiva do futuro professor. 

O que revela a documentação do CEE/SP  
A análise dos documentos produzidos pelo Conselho Estadual de Educação 

fornece uma caracterização dos descaminhos das políticas de formação de professores, no 
Estado, bastante emblemática. É um panorama marcado por idas e vindas, rupturas e 
descontinuidades que aparecem de forma extremamente acentuada nas últimas décadas: 
Escolas Normais, Institutos de Educação, CEFAM, Faculdades de Filosofia; Faculdades de 
Educação; Licenciaturas curtas; Licenciaturas plenas, Institutos Superiores de Educação, 
Pedagogia. 

Anos 1970 e a reestruturação das licenciaturas  
Vários documentos produzidos pelo CEE-SP, nesse período, normatizam as 

Licenciaturas.Três Indicações destacam-se pelo teor provocativo e propositivo que 
assumem: 

• INDICAÇÃO CEE nº 154/1972 de 24/04/72: Indica providências a 
respeito da Resolução CFE 01 de 07-01-1972 (redução de carga horária e duração mínima 
de cursos de licenciatura);  
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• INDICAÇÃO CEE nº 1/74 de 17/01/74: Discute a organização curricular 
dos cursos de Licenciatura, duração e carga horária mínima nos Institutos Isolados de 
Ensino Superior vinculados ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo; 

• INDICAÇÃO CEE nº 23/76 de 26/05/76: Estabelece normas para 
tramitação de processos de reestruturação dos cursos de Licenciatura. 

A Indicação CEE 154/1972 constitui bom exemplo de complementaridade 
da ação do Conselho Estadual, como também, de proposição de encaminhamentos. Nela os 
relatores:  

• Apresentam um panorama histórico da implementação das licenciaturas 
curtas no País: “iniciada em 1965, tendo como objetivo preparar professores para o 1º 
ciclo da escola média ou ginásio (...) enquanto não houvesse o número suficiente de 
professores com licenciatura completa”.  

• Discutem as particularidades do Estado de São Paulo, tanto na esfera do 
acesso ao ensino superior, quanto no âmbito da história da formação de professores. 

• Relacionam a redução da carga horária com a manutenção do currículo 
anterior à legislação federal (Parecer nº 895/71 e Resolução nº 01/72) e o consequente 
comprometimento da qualidade  do ensino ministrado: “ Mantendo os currículos 
anteriores, sofreram essas licenciaturas cortes em carga horária que vão de 815 a 930 
horas. Tornou-se possível sua integralização em 03 semestres letivos (duração inferior à 
dos antigos cursos pós-normais)”. “Não estaremos subestimando as aptidões de nossos 
futuros professores, acreditando que sejam capazes de tanto em tão pouco tempo?” (Grifo 
nosso). 

• Demonstram o processo de expansão do ensino superior em São Paulo, 
em especial, dos cursos de licenciatura: superior a 300% em 04 anos. Desse quadro 
decorrem os argumentos dos relatores: “Será realmente necessária, para o Estado de São 
Paulo, a redução da carga horária das licenciaturas, para enfrentar as necessidades de 
implantação da reforma? Risco que se acrescenta ao que julgamos ainda maior, de 
habilitar licenciados mal preparados para a tarefa que deles se espera”. (Grifo nosso). 

• Apresentam a problemática enfrentada pelo Estado da coexistência de 
Institutos de Ensino Superior vinculados ao CEE (instituições estaduais e municipais) com 
Institutos vinculados ao CFE (instituições particulares): “Se a redução das licenciaturas for 
acolhida por um desses conjuntos e não pelo outro, duas são as consequências. Dualidade 
no processo de formação do professor é a primeira: a carga horária reduzida faz prever 
também redução qualitativa de seu preparo nas instituições que a acolhem. E a segunda: 
um possível esvaziamento das instituições mantidas pelos Municípios, que não contam 
com a atração da gratuidade (..)”.  

Diante dos motivos expostos, o CEE faz importantes indicações ao governo 
do Estado de São Paulo e ao Conselho Federal de Educação. No âmbito federal, indica a 
“manutenção para os Institutos Isolados, sob jurisdição do CEE, da carga horária e duração 
dos cursos de licenciatura curta para exercício em escolas de primeiro grau, anteriores à 
Resolução CNE nº 1/72” e que “somente aprove o Conselho Nacional a redução de carga 
horária e duração de curso de licenciatura longa, quando provada sua conveniência e 
necessidade, mediante apreciação dos planos de curso pelo Conselho Estadual de 
Educação”.  

Ao Governo Estadual, o CEE/SP recomendou “a adoção de medidas que 
levem à valorização dos títulos obtidos em cursos de licenciatura de maior duração, nas 
hipóteses de a) carreira do magistério, b) classificação de professores dos cursos de 
ingresso e remoção; c) processos de recrutamento para atribuição de aulas excedentes. 
Outrossim, que se denegue a assinatura de convênios de ajuda técnica ou financeira a 
estabelecimentos privados que mantenham cursos de licenciatura com carga horária 
mínima aquém da aceita pelo Conselho Estadual de Educação”.  

Esse documento mostra para o período em que foi escrito, um 
posicionamento claro, audacioso e efetivo do Conselho Estadual: tanto na esfera da 
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complementação da legislação federal, como na esfera propositiva e provocativa para a 
administração estadual. 

Na Indicação CEE nº 1/74, os relatores retomam os princípios defendidos 
na Indicação CEE nº 154/1972, de 24/04/72, explicando o caráter de continuidade e 
terminalidade dos cursos de licenciatura curta; reafirmam a existência de realidades 
distintas entre o cenário nacional e o ensino do Estado de São Paulo e o posicionamento do 
CEE na Indicação nº 154/72 que impediu a redução da carga horária dos cursos de 
licenciatura no Estado, além de apresentar o descontentamento com as orientações 
federais no que diz respeito à condução das instituições sob sua responsabilidade. 

Denunciam os relatores: “Permaneceram no Estado dois Sistemas, com 
critérios altamente discrepantes, devendo assim, o CEE fazer sentir a inconveniência da 
situação pleiteando dos órgãos competentes medidas para que possa assumir o Estado de 
São Paulo, o efetivo controle da Educação superior em todo o seu território”. 

Os Conselheiros, dentre os quais, Amélia Domingues de Castro (relatora da 
Indicação nº 154/72), explicitam resultados prenunciados em 1972 em relação à 
duplicidade de sistemas instituídos diante das diferenças entre as determinações do CEE e 
do CFE. A postura do CEE é mais uma vez propositiva e provocadora ao defender a 
necessidade e a condição do Estado de São Paulo de assumir o controle do seu ensino 
superior: “o CEE faz sentir a inconveniência da situação pleiteando dos órgãos 
competentes  medidas para que possa assumir o Estado de São Paulo, o efetivo controle da 
Educação superior em todo o seu território”.  

Na Indicação nº 23/76 são retomados os princípios de reestruturação dos 
cursos de licenciatura. A relatora Amélia Domingues de Castro reafirma as 
particularidades do Estado de São Paulo e a necessidade que tem de exigir das instituições 
de ensino superior o “mais alto nível em seus cursos, motivo pelo qual nunca será demais 
repetir que o Conselho Federal de Educação estipula mínimos que deverão ser 
ultrapassados quando e onde existam condições para tanto”. 

No bojo da Indicação CEE nº 23/76 ficaram estabelecidos que:  
• os mínimos de carga horária do CEE ampliam a legislação federal; 
• não se recomenda, no Estado de São Paulo, estudos adicionais para as 

licenciaturas, considerando que a proliferação dos cursos de complementação trazem 
prejuízos à qualidade das licenciaturas. 

Mais uma vez o Conselho propõe ações complementares ao proposto pelo 
governo federal.  

Na esfera da Habilitação Específica para o Magistério, o documento que 
merece destaque é a Deliberação CEE nº 20/74.  

Nela o Relator José Augusto Dias reconhece que a Lei nº 5.692/71 trouxe 
modificações profundas permitindo a organização de cursos assentados em bases muito 
inferiores às que já se tinham estabelecidas no Estado. 

Em consequência das transformações promovidas pela lei federal, o Ensino 
Normal passou a “enveredar-se” por caminhos pouco acertados, evidenciado, segundo o 
Relator, pela criação de inúmeras instituições sem observância dos critérios e padrões 
estabelecidos em 1968. Entretanto, reconhece o Conselheiro: “se a lei federal apresenta 
aberturas, ela não obriga a adoção de padrões mínimos de organização e qualidade”. Com 
base no princípio definido pela lei federal de que a formação dos quadros do Magistério 
deverá ser feita em níveis que se elevem progressivamente, ajustando-se às diferenças 
culturais de cada  região do País, o Conselho deliberou: 

• que a duração do curso de Magistério no Estado não poderia ser inferior a 
04 anos; 

• que a formação de professores para o Magistério a partir do 5º ano do 
primeiro grau seria feita em nível superior, avançando em relação à determinação Federal 
que, permitia aos docentes lecionar na 5ª e 6ª série do ensino de primeiro grau se a sua 
habilitação tivesse sido obtida em quatro séries ou, quando em três, mediante estudos 
adicionais de um ano.  
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Os anos 1980 e a revisão da Habilitação Magistério  
A Deliberação CEE nº 24/86 (Indicação CEE nº 11/86), de autoria da 

Conselheira Maria Aparecida Tamaso Garcia, suspendeu os efeitos de disposições 
normativas anteriores da Habilitação Magistério que possibilitavam as distorções 
ocasionadas pela possibilidade de formação em dois anos de estudo, ou menos. 

A Deliberação CEE nº 24/86 teceu críticas à inadequação das 
especializações por séries e determinou 04 anos de duração para o Magistério além de 
impedir os mecanismos de aproveitamento de estudos e de dispensa de disciplinas que 
contribuíam para o encurtamento do curso e a pulverização do currículo.  

Em 1987, através da Deliberação CEE nº 30/87 (Indicação CEE nº 15/87) é 
proposta nova revisão da HEM com alterações significativas na organização curricular do 
curso. 

O relator, Conselheiro Arthur Fonseca Filho, questionou a preponderância 
da parte comum nos conteúdos dos dois primeiros anos e propôs o equilíbrio entre a parte 
comum e a diversificada. Das 3.200 horas, 1.440 deveriam ser destinadas para a base 
comum e 1.760 para a diversificada. 

A Didática teve seu papel e importância claramente definidas enquanto 
“matéria” articuladora da metodologia e da prática de ensino fundamentando a ação 
docente em seu tríplice aspecto: planejamento, execução e avaliação. Foram acrescidos aos 
mínimos profissionalizantes conteúdos e metodologias de Língua Portuguesa, Estudos 
Sociais, Matemática e Ciências.  

Questão fundamental nessa normatização foi o impedimento da matrícula 
além do segundo ano o que dificultava a prerrogativa de aproveitamento de estudos e 
exigia maior permanência do aluno no curso. 

Anos 1990: a formação de professores nos marcos da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional  

A partir de 1996, o cenário educacional brasileiro passou por profundas 
transformações. A Lei nº 9.394 que estabeleceu as novas diretrizes para a educação 
nacional exigiu uma revisão profunda das normatizações referentes à formação de 
professores no País. 

Quatro documentos merecem destaque nesse período. A Indicação CEE nº 
1/97 (Parecer CEE 556/98) esclareceu que a formação mínima admitida para o exercício 
do magistério primário e educação infantil é a proveniente do curso normal de nível 
médio. Explicitou-se que os dispositivos transitórios da LDBEN de 1996 não conduziam à 
suspensão da formação nesse nível de ensino refletindo, apenas, a intenção do legislador – 
sem eficácia coercitiva. 

Ainda em 1997, a Deliberação CEE nº 4/97 e a Indicação CEE nº 3/97 
extinguiram os cursos de licenciatura curta nos estabelecimentos de ensino vinculados ao 
Conselho Estadual de Educação de São Paulo antecipando a medida para essas unidades 
antes mesmo que as escolas superiores privadas vinculadas ao sistema federal o fizessem. 

Acerca dos cursos de formação dos especialistas de Educação, a Indicação 
CEE nº 23/2002 definiu quem poderia exercer as atividades de especialistas: portadores 
de registro expedido pelo MEC (anterior à LDBEN nº 9.394/96); licenciados ou graduados 
em pedagogia; mestres e doutores na área a ser exercida. 

O Conselho Estadual de Educação de São Paulo definiu que os portadores 
de certificados de conclusão de cursos de especialização poderiam exercer a atividade de 
especialistas desde que essa especialização houvesse sido na área de educação e mediante 
prévia aprovação do CEE.  

O CEE discordou da dispensa de autorização e reconhecimento dos cursos 
de especialização promovidos pelo art. 6º da Resolução CNE/CES nº 01/2001, porque o 
exame da legislação vigente mostrava que o exercício das atividades de especialista 
poderia ser exercido por: portador de Registro expedido pelo MEC, nos termos da 
legislação anterior à vigência da Lei nº 9.394/96; licenciado ou graduado em Pedagogia, 
assim como mestres e doutores na respectiva área ou áreas do cargo/função a ser 
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exercida; portadores de certificados de conclusão de cursos de especialização, desde que 
destinados à formação de especialistas em educação e previamente aprovados pelo CEE 
Para tanto, o CEE valeu-se de sua competência legal para normatizar sobre a validade dos 
certificados para o exercício de cargos e funções na rede de educação básica. 

Através da Deliberação CEE nº 26/2002 (Indicação CEE nº 25/2002) o 
CEE/SP disciplinou os cursos de especialização previstos no artigo 24 da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional com um diferencial importante: a exigência de 800 horas de 
carga horária mínima, sendo 200h destinadas ao estágio na parte específica do curso e 
600h para as atividades acadêmicas presenciais. Posteriormente, o CEE ampliaria através 
da Deliberação nº 53/2005, a carga horária mínima para 1000 horas mantendo 200 horas 
para estágio supervisionado.  

Em 2006, o CEE/SP (Deliberação nº 60/06 e Indicação nº 61/06) 
estabeleceu as normas para criação dos cursos de graduação e licenciatura de Pedagogia, 
além de adequar o curso Normal Superior e o curso de Pedagogia já existente às novas 
Diretrizes Curriculares Nacionais expressas na Resolução CNE/CP nº 01/2006. 

Nesse momento, o CEE-SP mostrou-se tímido e abriu mão de adequar os 
cursos de Pedagogia às particularidades existentes no Estado de São Paulo e as lacunas 
propiciadas pela Resolução CNE/CP 01/2006 e ratificadas pela Deliberação CEE 60/06 
comprometeram o andamento das políticas de formação docente tanto no ponto de vista 
institucional quanto curricular.  

No âmbito curricular o que se observou foi a pulverização da formação 
docente. Como um curso de 3.200 horas pode formar o professor de educação infantil 
considerando todas as especificidades da infância? E o que dizer do professor dos anos 
iniciais da escolarização? Como as didáticas são consideradas? O que e como avaliar na 
educação infantil? O que e como avaliar no ensino fundamental? Como tratar, com a devida 
responsabilidade, questões tão importantes para a formação profissional docente e ainda 
formar com qualidade para os demais campos de atuação? 

Em 2008, através da Deliberação nº 78/08 o Conselho Estadual de 
Educação de São Paulo fixou normas complementares para a formação dos profissionais 
docentes em cursos de licenciatura, oferecidos pelos estabelecimentos de ensino superior, 
vinculados ao sistema estadual. 

A Indicação CEE nº 78/08, que respaldou a Deliberação, foi precedida por 
estudos de Comissão mista e apresentou propostas para a melhoria do desempenho do 
ensino e dos fatores que neles interferem apontados e respaldados em dados oficiais, 
pesquisas e avaliações externas.  

Pareceres jurídicos do Colegiado foram exarados, pois, independentemente 
da autonomia, as Universidades estão sujeitas às regras básicas da LDBEN e às Diretrizes 
Curriculares Nacionais, assim como às normas complementares estabelecidas pelo órgão 
normativo e deliberativo dos Sistemas de Ensino, o Conselho Estadual de Educação. 

A norma organiza o currículo do ensino fundamental dividido em duas 
etapas: educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental ou 1º ciclo; e anos finais do 
ensino fundamental e ensino médio. A estrutura curricular é proposta em quatro blocos de 
conteúdos: 

* Bloco 01: conteúdos que complementam a formação obtida no ensino 
médio; 

* Bloco 02: conteúdos relacionados aos conhecimentos pedagógicos e das 
disciplinas; 

* Bloco 03: conteúdo didático; 
* Bloco 04: conteúdos que visam o aprimoramento cultural. 
O documento determinou, ainda, que na formação dos docentes para os 

anos finais ou 2º ciclo do ensino fundamental e do ensino médio, os cursos deveriam 
contemplar 25% da carga horária total para desenvolvimento de conteúdos 
complementares ao que dispõe as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 
Professores da Educação Básica. 
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A Deliberação CEE nº 94/2009 (Indicação CEE nº 94/2009), alterada pela 
Deliberação CEE nº 112/2012, estabeleceu normas para a formação de professores em 
nível de especialização, para o trabalho com deficientes, no sistema de ensino do Estado de 
São 

Paulo, com base no parágrafo único do art. 7º da Deliberação CEE nº 
78/2008 que diz: “a formação dos profissionais docentes para a Educação Especial, nos 
anos finais ou 2º ciclo do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, poderá ser feita pelo 
menos em nível de especialização, a ser objeto de regulamentação própria por este 
Conselho”. 

Estabeleceu regras claras sobre a formação e o perfil dos docentes do 
curso, cuja formação e experiência acadêmica e profissional devem ter aderência com a 
disciplina que será lecionada. A carga horária diferenciada para aprovação obrigatória 
pelo Conselho Estadual de Educação é de no mínimo de 600h, praticamente o dobro do 
que exige o Sistema Federal (360h), a serem oferecidas durante um ano letivo. Do total, 
500h dedicadas a atividades teórico-práticas e 100h destinadas ao estágio supervisionado. 

A mais recente normatização do CEE/SP no âmbito do preparo profissional 
docente é a Deliberação CEE nº 111/2012 que estabelece diretrizes curriculares 
complementares para a formação de professores para a educação básica nos cursos de 
Pedagogia, Normal Superior e Licenciaturas, oferecidos pelos estabelecimentos de ensino 
superior, vinculados ao sistema estadual. A Deliberação buscou levar as instituições 
responsáveis a enfrentar o crítico problema da deficiente formação dos professores que os 
estudos e pesquisas fartamente evidenciam e que tem sido tratada de forma superficial e 
tênue em nosso país.  

O objetivo da Deliberação foi o de priorizar e propor conhecimentos que 
potencializam as competências necessárias à prática da docência e à gestão do ensino, 
conforme apontado nas pesquisas nacionais e internacionais. Do mesmo modo, o estágio 
supervisionado na sala de aula, como apoio à docência, é considerado experiência 
pedagógica e de gestão do ensino essencial bem como o estágio na escola, acompanhando 
as várias atividades que apoiam e enriquecem a gestão do ensino. 

A organização da formação é proposta em dois grupos:  
* Educação Infantil e anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º); 
* Anos finais do fundamental (6º ao 9º) e ensino médio. 
A carga horária de 3.200h para o curso de Pedagogia e 2.800h para o 

Normal Superior, em conformidade com as normas nacionais, define: conteúdos de 
formação científico cultural e de formação pedagógica (Fundamentos, Didática e 
Metodologias do Ensino) bem como conhecimentos sobre avaliação do rendimento escolar 
e diretrizes curriculares que devem orientar as práticas de ensino. O estágio 
compreendendo 400h incluiu 200h de apoio ao exercício da docência; 100h de atividades 
de gestão do ensino (trabalho pedagógico, conselho de escola ou classe, recuperação 
paralela, reunião de pais e mestres); e 100h de atividades teórico-práticas ou 
aprofundamento em áreas específicas. 

Os cursos para formação de docentes das séries finais do ensino 
fundamental e médio devem dedicar 30% da carga horária total à formação didático-
pedagógica que se assemelha as dos demais cursos, excluída dessa carga horária as 400h 
de estágio supervisionado.  

O exame das normas relacionadas acima mostra que o Conselho Estadual 
de Educação – SP tem proposto, no decorrer de sua história, alternativas concretas às 
políticas nacionais de formação docente mais adequadas às especificidades e necessidades 
educacionais do Estado. 

Tem exercido, portanto, um papel propositivo/indutivo tanto em relação às 
instâncias federais, quanto ao governo estadual, a exemplo das várias Deliberações e 
Indicações exaradas nas cinco décadas de existência e cumprido seu papel histórico de 
aproximar o Estado e a sociedade civil na construção de um projeto de política educacional 
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de qualidade, ou seja, normatizar e deliberar para a construção de uma educação de 
qualidade para São Paulo. 

A Deliberação CEE 111/2012 foi proposta nessa tradição. Aprovada em 02-
02-2012, foi publicada no Diário Oficial em 15-03-2012. As alterações curriculares aí 
definidas a serem aplicadas, conforme o artigo 12, às turmas ingressantes a partir do 
segundo semestre de 2013, resguardados os direitos dos alunos das demais turmas, pelas 
instituições de ensino superior, jurisdicionadas ao Conselho Estadual de São Paulo.  

No primeiro semestre de 2012, as relatoras da Deliberação bem como o 
Conselheiro Angelo Luiz Cortelazzo, Presidente da Câmara de Educação Superior à época, 
realizaram, a pedido dos representantes das Instituições Municipais de Ensino Superior, 
reuniões com os representantes das mesmas para maiores detalhamento  e 
esclarecimentos sobre a Deliberação CEE nº 111/2012. 

Em junho de 2012, era encaminhado documento aos membros do Conselho 
Estadual de Educação, pelo Fórum das Universidades Públicas do Estado de São Paulo, 
apontando alguns questionamentos sobre a Deliberação e solicitando sua revogação. Em 
19-12-2012, foi efetuada reunião entre as relatoras, o Conselheiro Angelo Luiz Cortelazzo 
e oito representantes de comissões dos cursos de Licenciatura e de Pedagogia da USP, da 
UNESP e da Unicamp, onde foram discutidos os questionamentos colocados pelo Fórum no 
documento de junho de 2012 e decidido que os representantes encaminhariam um novo 
documento ao CEE até 15-02-2013, sobre os itens abordados e propostos durante a 
reunião para eventual aprimoramento da Deliberação. 

Em 21-02-2013, os pró-reitores da USP e da UNESP encaminharam ofício à 
Presidente do Conselho pedindo a prorrogação desse prazo para 15-03-2013. E, em 02 de 
abril, os três Reitores das Universidades, solicitaram através de ofício do Conselho de 
Reitores, uma prorrogação de mais seis meses para ouvir o Fórum das Universidades 
Públicas, que seria realizado em junho de 2013. 

Em 28-06-2013, ofício do CRUESP em nome dos Reitores das 
Universidades solicita novamente a revogação da Deliberação CEE nº 111/2012, já em 
vigor por 15 meses, e alega a inconstitucionalidade e ilegalidade da mesma. Em 28-08-
2013, é aprovado no Plenário do CEE Parecer do Conselheiro Francisco Antonio Poli, 
Presidente da Comissão de Legislação e Normas onde, após detalhada análise dos 
argumentos apresentados pelos Reitores, o Conselheiro conclui que “a Comissão de 
Legislação e Normas não vislumbra qualquer ilegalidade e inconstitucionalidade na 
Deliberação CEE nº 111/2012”. 

No dia 06-11-2013, é realizada reunião com a Presidente do CEE, 
Conselheira Guiomar Namo de Mello, a pedido das três universidades públicas, com o Pró-
Reitor de Graduação da UNESP, Prof. Laurence Duarte Colvara; o Pró-Reitor Adjunto de 
Graduação da USP, Prof. Jean Etienne Jeszensky; e com o Vice-Presidente da Comissão 
Permanente de Professores da UNICAMP, Prof. Guilherme Val de Toledo Prado. 

Desta reunião resultou o compromisso de aprovar, excepcionalmente, os 
pedidos de renovação de reconhecimento de cursos que estivessem organizados de acordo 
com a legislação federal e encaminhados ao CEE, antes desta data. Essa aprovação teria 
prazo de um ano e novos pedidos de renovação de reconhecimento deveriam ser 
submetidos ao Conselho em 2014, com as necessárias adequações à Deliberação CEE nº 
111/2012. 

Em 03-04-2014, o Presidente da Comissão de Graduação do CRUESP, Prof. 
Laurence Duarte Colvara encaminha à Presidente do Conselho ofício com sugestões de 
modificações do texto original da Deliberação CEE nº 111/2012 para apreciação deste 
CEE. 

Considerando os estudos e pesquisas sobre formação de professores; 
considerando as várias Indicações e Deliberações, posições doutrinárias, exaradas durante 
50 anos por nobres Conselheiros desta Instituição, reafirmando a importância de 
normatizar e aprimorar a formação de professores; considerando que a Deliberação CEE 
nº 111/2012 encontra-se em vigor há dois anos e que as inúmeras Instituições Municipais 
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sobre a jurisdição do CEE/SP já adequaram dezenas de cursos à mesma; considerando a 
importância de manter aberto o diálogo com as universidades públicas estaduais, a 
Comissão de Formação de Professores do CEE, juntamente com membros da Câmara de 
Educação Superior, propõe alterações na Deliberação CEE nº 111/2012, a partir de 
sugestões de comissões de formação de professores das universidades públicas mas ao 
mesmo tempo mantêm as diretrizes gerais que orientaram as principais propostas da 
Deliberação CEE 111/2012. 

 
2. CONCLUSÃO 

 
Com fundamento no exposto, submetemos ao Conselho Pleno a Proposta de 

Indicação e o Projeto de Deliberação de alterações na Deliberação CEE nº 111/2012. 
 
São Paulo, 04-06-2014 
 
11 Consª Rose Neubauer 
Relatora 
 
11 Consª Neide Cruz 
Relatora 
 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a 
presente Indicação. 

 
Sala “Carlos Pasquale”, em 04-06-2014. 
Consª. Guiomar Namo de Mello 
Presidente 
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_____ 
NOTAS: 
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Lei nº 5.692/71 à pág. 403 do vol. 1; 
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23; 
Resolução CNE/CP nº 1/06 à pág. 159 do vol. 33; 
Resolução CNE/CES nº 1/01 à pág. 549 do vol. 32. 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Lei nº 10.403/71 à pág. 450 do vol. 2; 
Deliberação CEE nº 20/74 à pág. 2243 do vol. 6; 
Deliberação CEE nº 24/86 à pág. 468 do vol. XXII; 
Deliberação CEE nº 30/87 à pág. 476 do vol. XXIV; 
Deliberação CEE nº 4/97 à pág. 106 do vol. XLIII; 
Deliberação CEE nº 26/02 à pág. 163 do vol. LIV; 
Deliberação CEE nº 53/05 à pág. 195 do vol. LX; 
Deliberação CEE nº 60/06 à pág. 132 do vol. LXII; 
Deliberação CEE nº 78/08 á pág. 247 do vol. LXVI; 
Deliberação CEE nº 94/09 à pág. 300 do vol. LXVIII; 
Deliberação CEE nº 111/12 à pág. 235 do vol. LXXIII; 
Deliberação CEE nº 126/14 à pág. 218 do vol. LXXVII; 
Deliberação CEE nº 132/15 à pág.179 deste volume; 
Indicação CEE nº 11/86 à pág. 469 do vol. XXII; 
Indicação CEE nº 15/87 à pág. 479 do vol. XXIV; 
Indicação CEE nº 3/97 à pág. 106 do vol. XLIII; 
Indicação CEE nº 23/02 à pág. 262 do vol. LIV; 
Indicação CEE nº 25/02 á pág. 165 do vol. LIV; 
Indicação CEE nº 61/06 à pág. 134 do vol. LXII; 
Indicação CEE nº 78/08 à pág. 250 do vol. LXVI; 
Indicação CEE nº 94/09 à pág. 300 do vol. LXVIII; 
Indicação CEE nº 112/12 à pág. 239  do vol. LXXIII; 
Indicação CEE nº 127/14 à pág. 222 do vol. LXXVII; 
Indicação CEE nº 132/15 à pág. 179  deste volume. 
 
 

______________________________________ 
 
 
TEXTO NÃO INCLUÍDO OPORTUNAMENTE NO VOLUME LXXIV DA COLETÂNEA 
 
 

PORTARIA CGEB DE 24 OUTUBRO DE 2012 
Dispõe sobre a verificação de documentos e atos escolares 

 
A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB, 

tendo em vista: 
- os artigos 4º e 5º da Resolução SE nº 25, de 9.3.1981, que dispõe sobre 

documentos escolares; 
- a Resolução SE nº 107, de 25-6-2002, que instituiu no âmbito da 

Secretaria de Estado da Educação os sistemas de Gestão Dinâmica de Administração 
Escolar e Sistema de Informações da Educação; 

- a Resolução SE nº 108, de 25-6-2002, que dispõe sobre a informatização 
do sistema de publicação de nomes de alunos concluintes de estudos de nível fundamental 
e médio, bem como de registro de diplomas e certificados; 

- a Resolução SE nº 8, de 23-1-2003, que dispõe sobre a desconcentração e 
descentralização do Módulo de Segurança do Sistema Gestão Dinâmica de Administração 
Escolar; 

- o disposto no artigo 74, inciso I, alínea “b”, item 1 do Decreto nº 57.141, 
de 18-7-2011, que trata da reorganização da Secretaria da Educação, 

Expede a presente Portaria: 
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Artigo 1º - No ato da matrícula de alunos, o Diretor de Escola deverá 
proceder à minuciosa verificação da documentação apresentada, observando as normas 
legais vigentes e os meios técnicos disponíveis. 

 
Artigo 2º - Esgotadas as possibilidades de consulta junto às publicações 

oficiais disponíveis e, havendo dúvida quanto à exatidão, autenticidade ou legitimidade do 
documento, o Diretor da Escola deverá explicitá-la, encaminhando o documento à 
Diretoria de Ensino da área de abrangência da escola a que ele se refere, solicitando a 
competente e eficaz verificação. 

 
Artigo 3º - Recebido o documento, a Diretoria de Ensino protocolará o 

expediente e o Supervisor de Ensino efetuará a sua verificação junto ao acervo escolar, 
adotando os seguintes procedimentos, conforme o caso: 

I - comprovada a regularidade dos registros, confirmará a autenticidade e 
devolverá o documento ao solicitante; 

II - constatada incorreção, falha ou omissão nos registros, determinará à 
escola a emissão de novo documento, confirmará sua autenticidade e devolverá ao 
solicitante; 

III - verificada, na vida escolar do aluno, irregularidade passível de 
regularização, encaminhará o documento para as necessárias providências, dando ciência 
do fato ao solicitante; 

IV - constatada falta de autenticidade ou de idoneidade, comunicará o fato 
ao solicitante. 

 
Artigo 4º - Nos casos a que se refere o inciso IV do artigo anterior, o Diretor 

de Escola que solicitou a verificação do documento deverá convocar o interessado, 
representado por seu pai ou responsável, se menor de idade, imediatamente após a 
constatação da irregularidade, estabelecendo prazo para o atendimento, a fim de tomar a 
termo suas declarações, assegurando-lhe ampla defesa e produção de provas. 

§ 1º - O resultado do procedimento descrito no caput deve ser comunicado 
à escola a que se refere o documento. 

§ 2º - Utilizados todos os meios de comunicação, inclusive publicação em 
Diário Oficial do Estado, e não tendo o interessado atendido à convocação no prazo fixado 
pela autoridade competente, devem ser adotados os procedimentos previstos nos artigos 
5º, 6º, 7º e 8º desta portaria. 

 
Artigo 5º - Comprovada a falta de autenticidade ou de idoneidade, caberá 

ao Diretor de Escola da unidade escolar a que o documento se refere, procederá à sua 
anulação, mediante portaria a ser homologada e encaminhada para publicação no Diário 
Oficial do Estado, pelo Dirigente Regional de Ensino, à vista de parecer do Supervisor de 
Ensino. 

§ 1º - Tratando-se de escola inexistente ou encerrada com acervo na 
Diretoria de Ensino, a convocação do interessado e a anulação do documento serão feitas 
pelo Dirigente Regional de Ensino. 

§ 2º - Tratando-se de escola municipalizada, declarada extinta em 
conformidade com o disposto no Decreto nº 42.535, de 24-11-1997, a convocação do 
interessado e a portaria de anulação serão feitas pelo diretor da escola recepcionária. 

§ 3º - Tratando-se de escola cassada, a convocação do interessado e a 
portaria de anulação serão feitas pelo presidente da Comissão de Verificação de Vida 
Escolar – CVVE. 

§ 4º - Tratando-se de escola municipal ou municipalizada, cujos municípios 
possuam sistema de supervisão próprio, a convocação do interessado e a portaria de 
anulação serão feitas pelo diretor da unidade escolar. 
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§ 5º - Tratando-se de documento escolar que aponte Exames Supletivos, 
Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ou Exame Nacional para Certificação de 
Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, em que conste como expedidor a Secretaria 
de Estado da Educação de São Paulo - SEESP, pelo Centro de Exames Supletivos – CESU 
(atual Centro de Aplicação de Avaliações - CEAPA) ou Centro de Educação de Jovens e 
Adultos – CEJA caberá à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, proceder à 
anulação, após convocação do interessado. 

§ 6º - Tratando-se de documento escolar que demonstre ausência de 
qualquer indício que possa remeter a possível órgão expedidor, caberá ao Coordenador da 
Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB proceder à anulação, após 
convocação do interessado. 

 
Artigo 6º - Após a publicação da anulação do documento, nos termos do 

artigo anterior, deverá o Diretor de Escola, onde o interessado tenha usufruído direitos 
indevidos, anular a matrícula, os atos escolares praticados pelo aluno e possíveis 
documentos emitidos, mediante portaria a ser homologada e encaminhada para 
publicação no Diário Oficial do Estado pelo Dirigente Regional de Ensino, à vista de 
parecer do Supervisorde Ensino. 

 
Artigo 7º - O Diretor da Escola deverá solicitar a conferência diretamente 

às Secretarias Estaduais da Educação, quando a matrícula for instruída com documento 
que suscite dúvidas, expedidos por escolas ou instituição de outros Estados da Federação. 

Parágrafo único - Confirmada a falta de autenticidade ou de idoneidade do 
documento, deverão ser tomadas as providências previstas nos artigos 4º e 6º desta 
portaria. 

 
Artigo 8º - Após a anulação da matrícula, dos atos escolares e possíveis 

documentos expedidos, nos termos do artigo 6º desta portaria, o Dirigente Regional de 
Ensino deverá adotar os seguintes procedimentos: 

I - encaminhar ofício ao Ministério da Educação, caso o aluno tenha 
realizado estudos em nível superior; 

II - enviar ofício ao Conselho Regional da Categoria caso o aluno tenha 
realizado curso ou esteja cursando habilitação profissional; 

III - concluir e encaminhar o expediente à Secretaria da Educação/Chefia de 
Gabinete. 

 
Artigo 9º - Aplicam-se as disposições desta portaria aos casos de 

documento escolar enviado para verificação por órgãos do governo, empresas, instituições 
universitárias e outros solicitantes. 

 
Artigo 10 – As instituições com supervisão de ensino delegada pelo 

Secretário da Educação seguirão as instruções desta portaria no que couber, 
encaminhando os atos anulatórios à CGEB para publicação em Diário Oficial. 

 
Artigo 11 – As situações não previstas na presente portaria deverão ser 

encaminhadas para análise e decisão da CGEB. 
 
Artigo 12 – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogada a Portaria Conjunta COGSP/CEI, de 14-2-2005. 
 

____________________________ 
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- XI – 
Diplomas Legais e Normativos Revogados e 

Respectivos Revogadores 
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TEXTOS LEGAIS E NORMATIVOS REVOGADOS E RESPECTIVOS REVOGADORES 
DO VOLUME LXXIX  

 
 
 
 

 
REVOGADOS(AS) 

 

 
REVOGADORES(AS) 

ATO  Nº DATA ATO Nº DATA 
      
Decreto  51.561 12.02.07 Decreto  61.175 18.03.15 
Decreto  51.991 18.07.07 Decreto  61.038 01.01.15 
Decreto  52.026 01.08.07 Decreto  61.038 01.01.15 
Decreto  52.197 26.09.07 Decreto  61.175 18.03.15 
Decreto  53.375 05.09.08 Decreto  61.036 01.0115 
Decreto  54.253 17.04.09 Decreto  61.307 15.06.15 
Decreto  55.864 26.05.10 Decreto  61.307 15.06.15 
Decreto  56.903 04.04.11 Decreto  61.038 01.01.15 
Decreto  57.527 21.11.11 Decreto  61.038 01.01.15 
Decreto  57.829 02.03.12 Decreto  61.131 25.02.15 
Decreto  59.420 13.08.13 Decreto  61.175 18.03.15 
Decreto  59.867 02.12.13 Decreto  61.038 01.01.15 
Decreto  60.819 09.10.14 Decreto  61.038 01.01.15 
Resolução SE 46 11.07.11 Resolução SE 24 04.05.15 
Portaria DSE 1 04.10.96 Portaria CISE 1 18.06.15 
Portaria DSE 1 13.06.97 Portaria CISE 1 18.06.15 
Instrução CISE  1 25.08.14 Portaria CISE 1 18.06.15 
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- XII – 
ÍNDICE ALFABÉTICO, REMISSIVO E POR 

ASSUNTO 
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ÍNDICE ALFABÉTICO, REMISSIVO E POR ASSUNTO DO VOLUME LXXIX 
1º SEMESTRE DE 2015 

 
 

 
Nº ASSUNTO PÁG. 

01 Adicional de Local De Exercício – ALE 371 
02 Afastamento 371 
03 Agrupamento de Alunos 371 
04 Aplicativo Controle de Afastamento 371 
05 Atividades Curriculares Desportivas 371 
06 Atribuição de Classes e Aulas 371 
07 Avaliação da Aprendizagem em Processo 371 
08 Avaliação de Desempenho Individual 371 
09 Avaliação Periódica de Desempenho Individual 371 
10 Bonificação Por Resultados – BR 371 
11 Calendário Escolar 372 
12 Casa Civil 372 
13 Concurso Público 372 
14 Conselho de Educação Escolar Quilombola de São Paulo – CEEQ/SP 372 
15 Conselho Estadual de Educação – CEE 372 
16 Contribuição Previdenciária 372 
17 Controle de Qualidade de Alimentos 372 
18 Convalidação de Estudos 372 
19 Convênios 372 
20 Curso 372 
21 Curso Específico de Formação 372 
22 Denominação, Transferências e Extinções 372 
23 Despesas com Pessoal 372 
24 Despesas de Custeio 372 
25 Diárias 373 
26 Diretor de Escola  373 
27 Educação a Distância 373 
28 Educação Especial 373 
29 Educação Física 373 
30 Educação Infantil 373 
31 Ensino Fundamental 373 
32 Ensino Médio 373 
33 Estágio Probatório 373 
34 Execução Orçamentária e Financeira 374 
35 Física 374 
36 Formação de Docentes 374 
37 Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo – FUSSESP 374 
38 Gratificação de Atividade Pedagógica 374 
39 Gratificação de Gestão Educacional 374 
40 Grêmios Estudantis 374 
41 Mecanismos de Apoio Escolar 374 
42 Merenda Escolar 374 
43 Ouvidoria Geral 374 
44 Plano Estadual de Educação 374 
45 Plano Estadual de Educação Empreendedora 374 
46 Políticas Educacionais no Período 2015-2018 374 
47 Prazo 375 
48 Processos e Expedientes 375 
49 Professor Auxiliar 375 
50 Professor Coordenador 375 
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51 Programa Acessa Escola 375 
52 Programa de Alimentação Escolar 375 
53 Programa Dinheiro Direto na Escola - Educação Básica – 2015 375 
54 Programa Ensino Integral 375 
55 Programa Estadual “São Paulo Amigo do Idoso” 375 
56 Programa Lições de Primeiros Socorros 375 
57 Progressão Continuada 375 
58 Projeto Aventuras Currículo+ 375 
59 Projeto de Apoio à Aprendizagem– PAA 376 
60 Projeto “Viva Mais” 376 
61 Projetos Da Pasta 376 
62 Reclassificação 376 
63 Recurso 376 
64 Rede de Suprimentos – 2015 376 
65 Redução e Otimização das Despesas de Custeio 376 
66 Regime Próprio de Previdência Social do Estado de São Paulo 376 
67 Reposição de Dias Letivos e/ou Aulas 376 
68 Secretaria de Governo 376 
69 Sistema de Pontuação 376 
70 Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao Cidadão 376 
71 Transportes Públicos de Passageiros 377 
72 Unidades Escolares 377 
73 Vida Escolar 377 
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ÍNDICE ALFABÉTICO, REMISSIVO E POR ASSUNTO DO VOLUME LXXIX 
1º SEMESTRE DE 2015 

 
 

1. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO 
- concessão de – Res. SE nº 22/15 
 

2. AFASTAMENTO 
 – ao exterior, de servidores da Administração Direta e das Autarquias do Estado 
Decreto nº 61.112/15 
- de servidores da Secretaria  da Educação – Res. SG nº 8/15 
- prorrogação de afastamento de servidores da Administração Direta e das 
Autarquias do Estado – Res. SG nº 14/15 
 

3. AGRUPAMENTO DE ALUNOS 
- limitação do número de alunos nas salas de aula do ensino fundamental e médio 
que têm matriculados alunos com necessidades especiais – Lei nº 15.830/15 
 

4. APLICATIVO CONTROLE DE AFASTAMENTO 
- prazo de resposta às consultas formuladas no – Res. SG nº 16/15 
 

5. ATIVIDADES CURRICULARES DESPORTIVAS 
- alteração de dispositivos da Resolução SE 2, de 14-01-2014, que dispõe sobre 
Atividades Curriculares Desportivas nas unidades escolares da rede pública 
estadual – Res. SE nº 2/15 
 

6. ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS 
- alteração de dispositivos da Resolução SE nº 75/13, que dispõe sobre o processo 
de – Res. SE nº 2/15 
- datas e prazos para a divulgação da classificação dos inscritos e estabelece 
cronograma e diretrizes para o processo de atribuição de classes e aulas do ano 
letivo de 2015, nos termos da Resolução SE nº 75/13, alterada pela Resolução SE 
nº 70/14 – Port. CGRH nº 1/15 
 

7. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM PROCESSO 
 - oitava edição - primeiro semestre de 2015 - Comunicado Conjunto CIMA-CGEB, 
de 23 de janeiro de 2015 
 

8. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL 
- aplicação da ADI, instituída pelo Decreto nº 57.884, de 19-03-2012 – Instr. UCRH 
nº 2/15 
 

9. AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO INDIVIDUAL 
- para os ocupantes do cargo de Diretor de Escola - Lei Compl. nº 1.256/15; 
Mensagem do Governador  A-Nº 001, de 7 de janeiro de 2015 
 

10. BONIFICAÇÃO POR RESULTADOS – BR 
- fixação de percentual para fins de pagamento da Bonificação por Resultados - BR, 
instituída pela Lei Complementar nº 1.078, de 17 de dezembro de 2008, relativo ao 
exercício de 2014 – Decreto nº 61.189/15; Res. SE nº 16/15; Resoluções Conjuntas 
CC/SG/SF/SPG nºs 1 e 2/15 
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11. CALENDÁRIO ESCOLAR 

- alteração de dispositivos da Resolução SE nº 72, de 29-12-2014, que dispõe sobre 
a elaboração do calendário escolar para o ano letivo de 2015 – Res. SE nº 21/15 
 

12. CASA CIVIL 
- organização da – Decreto nº 61.038/15, alterado pelos  Decretos nºs 61.185/15, 
61.198/15 E 61.228/15 
 

13. CONCURSO PÚBLICO 
- para Professor de Educação Especial – Edital que não contempla a Del. CEE nº 
112/2012 – Par. CEE nº 236/15 
- procedimentos relativos à realização de concursos públicos, no âmbito da 
Administração Direta e Autárquica do Estado, obedecidas as diretrizes e normas 
gerais fixadas pela Unidade Central de Recursos Humanos – Instr. UCRH nº 3/15 
 

14. CONSELHO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA DE SÃO PAULO - CEEQ/SP 
- aprovação do Regimento Interno do – Res. SE nº 7/15 
 

15. CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CEE 
- encaminhamento de expedientes indevidos ao – Ind. CEE nº 136/15 
 

16. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
- dos servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de 
São Paulo – Port. SPPREV nº 20/15 
 

17. CONTROLE DE QUALIDADE DE ALIMENTOS 
- Vide PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
 

18. CONVALIDAÇÃO DE ESTUDOS 
- de alunos procedentes de escolas ou de cursos cassados – Res. SE nº 24/15 
 

19. CONVÊNIOS 
- para cursos a distância – Par. CEE nº 273/15 
 

20. CURSO 
- consulta sobre o Curso de Licenciatura em Educação Especial – Par. CEE nº 65/15 
 

21. CURSO ESPECÍFICO DE FORMAÇÃO 
- aos ingressantes nas classes docentes do Quadro do Magistério – Res. SE nº 
20/15 
 

22. DENOMINAÇÃO, TRANSFERÊNCIAS E EXTINÇÕES 
- alterações de – Decreto nº 61.035/15 
 

23. DESPESAS COM PESSOAL 
 – medidas de redução de - Decreto nº 61.132/15; Resolução Conjunta SG/SPG/SF nº 
1, de 12 de março de 2015 

 
24. DESPESAS DE CUSTEIO 

 – diretrizes e providências para a redução e otimização das despesas de custeio no 
âmbito do Poder Executivo - Decreto nº 61.131/15 
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25. DIÁRIAS 

- repasse e utilização de recursos para concessão de – Com. SE nº 1/15 
 

26. DIRETOR DE ESCOLA  
- Vide GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL 
 

27. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
- alteração da Deliberação CEE nº 97/2010, que fixa normas para credenciamento 
e recredenciamento de instituições de ensino e autorização de cursos e programas, 
no ensino fundamental e médio para jovens e adultos e na educação profissional 
técnica de nível médio, de – Del. CEE nº 134/15 e Ind. CEE nº 137/15 
-alteração de dispositivos da Deliberação CEE nº 97/10 sobre – Del. CEE nº 133/15 
e Ind. CEE nº 134/15  
- curso de defesa civil, na modalidade de ensino a distância, a alunos do Ensino 
Fundamental II, do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos - Resolução 
Conjunta SE/CMIL nº 1/15 
- Vide CONVÊNIOS 
 

28. EDUCAÇÃO ESPECIAL 
- alteração do artigo 10 da Resolução SE nº 61, de 11-11-2014, que dispõe sobre a 
educação especial, nas unidades escolares da rede estadual de ensino – Res. SE nº 
29/15 
- Deficiência Visual; Transtornos Globais do Desenvolvimento; Deficiência 
Intelectual; Deficiência Física; Surdez/Deficiência Auditiva – Instruções CGEB de 
14.1.2015 
- Vide CONCURSO PÚBLICO 
 

29. EDUCAÇÃO FÍSICA 
- orientação às autoridades educacionais e aos professores de Educação Física das 
escolas da rede pública estadual de ensino de São Paulo com relação ao que 
determina o artigo 9º da Resolução SE 2, de 14-01-2014, alterada pela Res. SE 74, 
de 30-12-2014 – Com. CGEB publicado em  25.2.2015 
 

30. EDUCAÇÃO INFANTIL 
- rematrícula na última fase da – Par. CEE nº 74/15 
- matrícula no nível Infantil 4 (Del. nº 73/2008) – Par. CEE nº 241/15 
 

31. ENSINO FUNDAMENTAL 
- solicitação para que aluno seja mantido no 1º Ano do – Par.  CEE nº 23/15 
- idade de ingresso no Ensino Fundamental de 9 anos – Ind. CEE nº 135/15 
 

32. ENSINO MÉDIO 
- organização curricular dos cursos de ensino médio integrado à educação 
profissional técnica de nível médio, em parceria com o Centro Paula Souza, relativa 
ao ano letivo de 2014 – Res. SE nº 8/15 
- organização curricular dos cursos de ensino médio integrado à educação 
profissional técnica de nível médio – Res. SE nº 9/15 
 

33. ESTÁGIO PROBATÓRIO 
 – para os ocupantes do cargo de Diretor de Escola - Lei Compl. nº 1.256/15; 
Mensagem do Governador  A-Nº 001, de 7 de janeiro de 2015 
 
 



374 
 

 
34. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 – normas para a execução orçamentária e financeira do exercício de 2015 - 
Decreto nº 61.061/15 
 

35. FÍSICA 
- consulta sobre o direito de assumir cargo efetivo na disciplina – Par. CEE nº 
64/15 
 

36. FORMAÇÃO DE DOCENTES 
- Diretrizes Curriculares Complementares para a formação de docentes para a 
Educação Básica nos Cursos de Graduação de Pedagogia, Normal Superior e 
Licenciaturas, oferecidos pelos estabelecimentos de ensino superior vinculados ao 
sistema estadual Del. CEE nº 111/12; Ind. CEE nº 127/14; Del. CEE nº 132/15 e 
Ind. CEE nº 132/15 
 

37. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO – FUSSESP 
 – Vide PROJETO “VIVA MAIS” 
 

38. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA 
- cessação do pagamento da – Res. SE nº 1/15 
 

39. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL 
- para os integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério 
da Secretaria da Educação - Lei Compl. nº 1.256/15;  Mensagem do Governador  A-
Nº 001, de 7 de janeiro de 2015 
 

40. GRÊMIOS ESTUDANTIS 
- criação, organização e atuação dos grêmios estudantis nos estabelecimentos de 
ensino fundamental e médio públicos e privados – Lei nº 15.667/15 
 

41. MECANISMOS DE APOIO ESCOLAR 
- aos alunos dos Ensinos Fundamental e Médio das escolas estaduais – Res. SE nº 
27/15 
 

42. MERENDA ESCOLAR 
- inclusão de produtos definidos como orgânicos na merenda escolar das unidades 
de ensino fundamental da rede pública – Lei nº 15.666/15 
 

43. OUVIDORIA GERAL 
- alteração da denominação para Ouvidoria Geral do Estado – Decreto nº 
61.175/15 
 

44. PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
- diretrizes e subsídios do CEE para a elaboração do – Ind. CEE nº 133/15  
 

45. PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA 
- criação do – Lei nº 15.693/15 
 

46. POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO PERÍODO 2015-2018 
- diretrizes que nortearão as – Com. SE nº 1, de 4.3.2015 
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47. PRAZO 

- prorrogação do prazo de que trata o caput do art. 3º da Resolução SE nº 51, de 
30-9-2014 – Res. SE nº 5/15 
 

48. PROCESSOS E EXPEDIENTES 
- Vide CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – CEE 
 

49. PROFESSOR AUXILIAR 
- cronograma e diretrizes para atribuição de carga horária de – Port. CGRH nº 3/15 
- orientações às autoridades - Comunicado Conjunto CGRH/CGEB, de 28 de maio 
de 2015 
  

50. PROFESSOR COORDENADOR 
- alteração de dispositivos da Resolução SE 75, de 30-12-2014, que dispõe sobre a 
função gratificada de – Res. SE nº 3/15 
- Vide PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 
 

51. PROGRAMA ACESSA ESCOLA 
- disposições sobre o PROGRAMA ACESSA ESCOLA, instituído pela Resolução SE nº 
37, de 25-04-2008 – Res. SE nº 17/15 
 

52. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
- critérios e procedimentos para padronizar a operacionalização do Controle de 
Qualidade de Alimentos com vistas à composição de cardápios do – Port. CISE nº 
1/15 
 

53. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - EDUCAÇÃO BÁSICA – 2015 
- informações sobre o - Comunicado Conjunto COFI/CISE, de 20 de fevereiro de 
2015 
 

54. PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 
- alteração de dispositivo da Resolução SE nº 58, de 17-10-2014, que dispõe sobre 
o processo seletivo de credenciamento de profissionais do Quadro do Magistério, 
para atuação nas escolas estaduais do – Res. SE nº 4/15 
- alteração de dispositivos da Resolução SE nº 52, de 2-10-2014, que dispõe sobre 
a organização e o funcionamento das escolas estaduais – Res. SE nº 6/15 
- postos de trabalho de Professor Coordenador nas escolas do Programa Ensino 
Integral nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Res. SE nº 19/15 
 

55. PROGRAMA ESTADUAL “SÃO PAULO AMIGO DO IDOSO” 
– Vide PROJETO “VIVA MAIS” 
 

56.  PROGRAMA LIÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS 
- instituição do programa Lições de Primeiros Socorros na educação básica da rede 
escolar em todo Estado  –Lei nº 15.661/15 
 

57. PROGRESSÃO CONTINUADA 
- alteração de dispositivo da Resolução SE  nº 73, de 29-12-2014, que dispõe sobre 
a reorganização do Ensino Fundamental em Regime de – Res. SE nº 27/15 
 

58. PROJETO AVENTURAS CURRÍCULO+ 
- instituição, nas escolas da rede estadual de ensino do – Res. SE nº 11/15 
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- datas e prazos referentes ao - Portaria Conjunta CGEB/CGRH, de 27 de março de 
2015 
  

59. PROJETO DE APOIO À APRENDIZAGEM– PAA 
- no ano letivo de 2015 - Port. CGRH nº 3/15; Comunicado Conjunto CGRH/CGEB, 
de 28 de maio de 2015 
 

60. PROJETO “VIVA MAIS” 
- instituição, sob a coordenação do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo – FUSSESP, no âmbito do Programa Estadual “São Paulo Amigo do Idoso”, do 
– Decreto nº 61.115/15 
 

61. PROJETOS DA PASTA 
- cronograma e diretrizes para atribuição  dos PROJETOS DA PASTA do ano letivo 
de 2015, nos termos da Resolução SE 75/2013, alterada pela Resolução SE 70, de 
29-12-2014, e Resolução SE 3/2011 – Port. CGRH nº 2/15 
 

62. RECLASSIFICAÇÃO 
- de aluno para série subsequente – Par. CEE nº 233/15 
 

63. RECURSO 
- contra a decisão da DER Leste 1 – Par. CEE nº 421/15 
- concessão e utilização de recursos denominados “CRÉDITO DIRETO”, no exercício 
de 2015 – Com. SE nº 2/15 
 

64. REDE DE SUPRIMENTOS – 2015 
- informações sobre – Com. SE nº 3/15 
 

65. REDUÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO 
-  

66. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
- Vide CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
 

67. REPOSIÇÃO DE DIAS LETIVOS E/OU AULAS 
- procedimentos referentes à - Instrução Conjunta CGRH/CGEB, de 16 de junho de 
2015 
 

68. SECRETARIA DE GOVERNO 
- organização da – Leis nºs 61.036/15, 61.284/15 
- responsabilidades orçamentária e financeira da Secretaria de Governo em relação 
aos Gabinetes do Governador e do Vice-Governador- 61.037/15 
- transferências no âmbito da – Decreto nº 61.175/15 
- organização da Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao Cidadão, da – Decreto 
nº 61.284/15 
 

69. SISTEMA DE PONTUAÇÃO 
- instituição do sistema de pontuação diferenciada em concursos públicos, nas 
condições e para os candidatos que especifica –Lei Compl. nº 1.259/15; Mensagem  
do Governador A-Nº 008, de 7 de janeiro de 2015 
 

70. SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA E SERVIÇOS AO CIDADÃO 
- Vide SECRETARIA DE GOVERNO 
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71. TRANSPORTES PÚBLICOS DE PASSAGEIROS 

 – isenção integral do pagamento de tarifa aos estudantes do ensino fundamental, 
médio e superior nos transportes públicos de passageiros - Lei nº 15.692/15 

 
72. UNIDADES ESCOLARES 

- criação de  – Decretos nºs 61.040/15, 61.070/15, 61.098/15, 61.191/15, 
61.233/15; 61. 61.241/15 
 

73. VIDA ESCOLAR 
- regularização, de alunos procedentes de escolas ou de cursos cassados,  de – Res. 
SE nº 24/15 
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- XIII – 
DIPLOMAS LEGAIS E NORMATIVOS CITADOS 

NESTE VOLUME NÃO CONSTANTES DAS 
COLETÂNEAS DE LEGISLAÇÃO FEDERAL E 
ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E 

MÉDIO 
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TEXTOS LEGAIS E NORMATIVOS CITADOS NESTE VOLUME LXXIX, NÃO CONSTANTES DAS 

COLETÂNEAS DE LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E 

MÉDIO – CENP/SE 

 
 FEDERAL 

 
LEIS COMPLEMENTARES  
 
LEI COMPLEMENTAR Nº 87, DE 13.09.1996 
Dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências 
 
LEI COMPLEMENTAR Nº 101,  DE 04.05.2000 
Lei de responsabilidade fiscal 
 
LEI COMPLEMENTAR Nº 131, DE 27.05.2009 
Acrescenta dispositivos à Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece 
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 
providências, a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações 
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios 
 
LEIS  
 
LEI Nº 4.320, DE 17.03.1964 
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e contrôle dos orçamentos e 
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal 
 
LEI Nº 8.429, DE 02.06.1992 
Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no 
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou 
fundacional e dá outras providências 
 
LEI Nº 12.764, DE 27.12.1912  
Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 
 
DECRETO 
 
DECRETO Nº 5.296 DE 0.12.2004 
Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento 
às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais 
e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida, e dá outras providências 
 
 

 ESTADUAL 
 
LEIS COMPLEMENTARES  
 
LEI COMPLEMENTAR Nº 233, DE 28.03.1980  
Reajuste os valores da escala de referências aplicável à série de classes de Pesquisador 
Científico. 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 846, DE 04.06.1998  
Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais 
 
LEI COMPLEMENTAR N° 1.025, DE 07.12.2007 
Transforma a Comissão de Serviços Públicos de Energia - CSPE em Agência Reguladora de 
Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP, dispõe sobre os serviços públicos de 
saneamento básico e de gás canalizado no Estado, e dá outras providências 
 
LEI COMPLEMENTAR Nº 1.046, DE 02/06/2008  
Altera Lei Complementar n. 847, de 16 de julho de 1998, que instituiu o -POUPATEMPO-. 
LEI COMPLEMENTAR Nº 1.157, DE 02.12.2011  
Institui Plano de Cargos, Vencimentos e Salários para os servidores das classes que especifica, 
e dá providências correlatas 
 
DECRETOS 
 
DECRETO Nº 48.526, DE 0.03.2004 
Reorganiza a Casa Militar do Gabinete do Governador e dá providências correlatas 
 
DECRETO Nº 48.981, DE 24.09.2004  
Institui o Conselho Estadual para a Diminuição de Acidentes de Trânsito e Transporte - 
CEDATT 
 
DECRETO Nº 49.568, DE 26.04.2005  
Reorganiza a Secretaria de Economia e Planejamento 
 
DECRETO Nº 50.265, DE 30.11.2005  
Extingue a Penitenciária do Estado, cria e organiza a Penitenciária Feminina Santana 
 
DECRETO Nº 50.656, DE 30.03.2006  
Institui e organiza o Sistema Informatizado da Rede de Ouvidorias do Estado de São Paulo, 
regulamenta o envio dos relatórios semestrais das ouvidorias 
 
DECRETO Nº 51.991, DE 18.07.2007  
Reorganiza a Casa Civil 
 
DECRETO Nº 52.026, DE 01.08.2007  
Reorganiza a Unidade do Arquivo Público do Estado, da Casa Civil 
 
DECRETO Nº 52.152, DE 11.09.2007  
Institui a Comissão de Acompanhamento de Contratos de Parcerias Público-Privadas, 
celebrados pelo Estado de São Paulo ou por quaisquer entidades da Administração indireta 
 
DECRETO Nº 52.724, DE 15.02.2008  
Transfere, da Secretaria da Saúde para a Secretaria de Gestão Pública, a Comissão de Assuntos 
de Assistência à Saúde e o Departamento de Perícias Médicas do Estado 
 
DECRETO Nº 52.837, DE 26.03.2008  
Introduz alteração no RICMS 
 
DECRETO Nº 52.897, DE 11.04.2008  
Dispõe sobre a reestruturação do Programa Acessa São Paulo instituído pelo Decreto nº 
45.057, de 11 de julho de 2000 
 
 

http://www.al.sp.gov.br/norma?id=77759
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=73136
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=73818
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DECRETO Nº 53.546, DE 13.10.2008  
Atribui à Secretaria de Gestão Pública a gestão e o acompanhamento das emissões de 
passagens aéreas na Administração Direta do Governo do Estado de São Paulo 
 
DECRETO Nº 53.712, DE 21.11.2008  
Reformula o Sistema de Gestão do Patrimônio Imobiliário do Estado - SGPI. 
 
DECRETO Nº 54.276, DE 27.04.2009  
Reorganiza a Unidade do Arquivo Público do Estado, da Casa Civil. 
 
DECRETO Nº 54.295, DE 04.05.2009  
Institui a Câmara Técnica Estadual de Implementação do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à 
Violência contra a Mulher no Estado de São Paulo. 
 
DECRETO Nº 54.310, DE 06.05.2009  
Reorganiza a Subsecretaria de Gestão Estratégica do Governo, da Casa Civil, dispõe sobre a 
transferência e a alteração da denominação de unidades que especifica. . 
 
DECRETO Nº 54.849, DE 01.10.2009  
Institui o Programa de Tecnologia para a Rede de Escolas de Governo - TEC-REG 
 
DECRETO Nº 55.479, DE 25.02.2010  
Institui, na Casa Civil, Comitê Gestor do Sistema Informatizado Unificado de Gestão 
Arquivística de Documentos e Informações - SPdoc e dá providências correlatas. 
 
DECRETO Nº 56.245, DE 30.09.2010  
Transfere, da Secretaria de Desenvolvimento para a Secretaria de Gestão Pública, a Comissão 
Permanente do Regime de Tempo Integral - CPRTI e dá providências correlatas. . 
 
DECRETO Nº 56.363, DE 01.11.2010 
Dá nova redação a dispositivo que especifica do Decreto nº 54.961, de 2009, que autoriza o 
FUSSESP a representar o Estado na celebração de convênios com Municípios Paulistas, visando 
à transferência de recursos financeiros destinados à aquisição de material para implantação da 
"Praça de Exercícios do Idoso" 
 
DECRETO Nº 56.640, DE 01.01.2011  
Organiza a Subsecretaria de Comunicação, da Casa Civil, e dá providências correlatas 
 
DECRETO Nº 56.656, DE 11.01.2011  
Dispõe sobre a classificação institucional da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. 
 
DECRETO Nº 56.735, DE 07.02.2011 
Transfere, da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania para a Casa Civil, a Câmara Técnica 
Estadual de Implementação do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher 
no Estado de São Paulo e dá providências correlatas 
 
DECRETO Nº 56.903, DE 04.04.2011  
Dá nova redação ao artigo 115 do Decreto nº 51.991, de 2007, que reorganiza a Casa Civil e dá 
providências correlatas 
 
DECRETO Nº 57.477, DE 31.10.2011  
Dá nova redação e acresce dispositivo ao Decreto nº 56.640, de 1º de janeiro de 2011, que 
organiza a Subsecretaria de Comunicação, da Casa Civil 
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DECRETO Nº 57.527, DE 21.11.2011  
Transfere o Conselho estadual para a diminuição de acidentes de trânsito e transporte - 
CEDATT para a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano e dá nova redação a dispositivos 
que especifica do Decreto nº 48.981, de 2004 
 
DECRETO Nº 57.884, DE 19.03.2012  
Institui Avaliação de desempenho individual e estabelece os critérios relativos à Progressão 
para os servidores integrantes das classes abrangidas pela Lei Complementar nº 1.157, de 
2011 
 
DECRETO Nº 57.894, DE 21.03.2012 
Dá nova redação ao artigo 131 do Decreto nº 51.991, de 2007, que reorganiza a Casa Civil e dá 
providências correlatas 
 
DECRETO Nº 58.076, DE 25.05.2012 
Acrescenta dispositivo que especifica ao Decreto nº 57.970, de 2012, que dispõe sobre a 
aplicação do artigo 111-A da Constituição do Estado de São Paulo quando do provimento de 
cargos em comissão e preenchimento de funções ou empregos de confiança, no âmbito da 
Administração direta, autárquica e fundacional, e dá providências correlatas 
 
DECRETO Nº 58.223, DE 16.07.2012  
Inclui dispositivo que especifica no Decreto nº 48.981, de 24 de setembro de 2004, que institui 
o Conselho Estadual para a Diminuição de Acidentes de Trânsito e Transporte - CEDATT 
 
DECRETO Nº 58.417, DE 01.10.2012  
Acrescenta os §§ 1º a 5º ao artigo 3º do Decreto nº 58.047, de 2012, que instituiu o Programa 
Estadual -São Paulo Amigo do Idoso- e o -Selo Amigo do Idoso-. 
DECRETO Nº 58.850, DE 18.01.2013  
Cria e organiza, no Gabinete do Governador, a Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos, 
transfere as unidades que especifica e dá providências correlatas 
 
DECRETO Nº 59.093, DE 15.04.2013  
Institui, junto à Casa Civil, os Planos de despoluição dos rios da Região metropolitana de 
S.Paulo e de requalificação urbana e social das marginais do Sistema Tietê-Pinheiros e dá 
providências correlatas 
 
DECRETO Nº 59.161, DE 08.05.2013  
Dispõe sobre o Programa Transparência Paulista - plano de fomento à transparência 
municipal, e dá providências correlatas 
 
DECRETO Nº 59.240, DE 28.05.2013  
Inclui dispositivos que especifica no Decreto nº 48.981, de 2004, que institui o Conselho 
Estadual para diminuição de acidentes de trânsito e transporte – CEDATT 
 
DECRETO Nº 59.549, DE 26.09.2013  
Cria e organiza o Conselho Estadual das Cidades - ConCidades/SP e dá providências correlatas 
 
DECRETO Nº 59.782, DE 21.11.2013  
Institui o Programa Estadual destinado a conceder auxílio financeiro a idosos na forma que 
especifica e dá providências correlatas 
 
DECRETO Nº 59.866, DE 02.12.2013  
Dispõe sobre a desativação da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano e dá providências 
correlatas 
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DECRETO Nº 59.867, DE 02.12.2013  
Organiza as Subsecretarias de Assessoramento para Ações de Governo e de Desenvolvimento 
Metropolitano, da Casa Civil, e dá providências correlatas 
 
DECRETO Nº 60.144, DE 11.02.2014  
Institui a Comissão Estadual de Acesso à Informação - CEAI e dá providências correlatas 
 
DECRETO Nº 60.638, DE 10.07.2014 
Institui, junto à Casa Civil, o Comitê Gestor do Projeto "Melhorando o ambiente de negócios por 
meio da transparência no Estado de São Paulo", integrante do MoU - Memorando de 
Entendimento - assinado em outubro de 2013, entre o Governo do Estado de São Paulo e o 
Reino Unido 
 
DIVERSOS 
 
PARECER CEE Nº 484/13  
Rematrícula na última fase da Educação Infantil (2ª fase da pré-escola) 
 
PARECER CEE Nº 313/13 
Credenciamento para emissão de Parecer Técnico para os Cursos de Educação Profissional 
Técnica de nível médio, presencial ou a distância, nos termos da Deliberação CEE Nº 105/2011 
 
RESOLUÇÃO CC Nº 6, DE 14.01.2013 
Dispõe sobre a complementação dos dispositivos do Dec. 57.501-2011, que institui o Cadastro 
Estadual de Entidades - CEE, no âmbito do Sistema Integrado de Convênios do Estado de São 
Paulo, e cria o Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE, sob a 
responsabilidade da Corregedoria Geral da Administração 
 


