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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 LXXX 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 LXXX 
 

  
LEIS COMPLEMENTARES  
  
LEI COMPLEMENTAR Nº 1.276, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2015 
(Projeto de lei complementar nº 34/15, do Deputado Pedro Tobias - PSDB) 

Autoriza o Poder Executivo a adotar prazo inferior ao estabelecido no artigo 
6º da Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, quando a 
contratação se referir a servidores docentes indígenas 

 
 
 
 

21 
  
LEI COMPLEMENTAR Nº 1.277, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015 
Altera a Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, que dispõe 
sobre a contratação por tempo determinado de que trata o inciso X do artigo 
115 da Constituição Estadual 

 
 
 

21 
  
LEIS   
  
LEI Nº 15.870, DE 27 DE JULHO DE 2015 
Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016 

 
25 

  
LEI Nº 15.892, DE 15 DE SETEMBRO DE 2015 
(Projeto de lei nº 361, de 1999, do Deputado Rafael Silva - PSB) 

Proíbe o trote nas escolas da rede pública em qualquer nível de ensino 

 
 

34 
  
LEI Nº 15.946, DE 19 DE OUTUBRO DE 2015 
(Projeto de lei nº 678/15, do Deputado Carlos Giannazi - PSOL) 

Institui o "Dia Estadual de Luta pela Dignidade do Servidor Público 
Readaptado" 

 
 
 

34 
  
LEI Nº 16.002, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015 
(Projeto de lei nº 1432/14, do Deputado Davi Zaia - PPS) 
Revoga a Lei nº 9.084, de 17 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a criação 
de cooperativa de crédito pelas entidades de classe dos Servidores Públicos 
do Estado de São Paulo 

 
 
 
 

35 
  
LEI Nº 16.081, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015 
(Projeto de lei nº 1009/15, do Deputado Carlos Giannazi - PSOL) 

Institui o "Dia Estadual de Luta contra a Medicalização da Educação" 

 
 

35 
  
LEI Nº 16.082, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015 
Institui o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2016-2019 

 
36 

  
LEI Nº 16.083, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015 
Orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2016 

 
40 

  
DECRETOS  
  
DECRETO Nº 61.359, DE 8 DE JULHO DE 2015 
Altera os Decretos nº 61.036 e nº 61.038, ambos de 1º de janeiro de 2015, 
que organizam, respectivamente, a Secretaria de Governo e a Casa Civil, do 

 
 
 



12 
 

Gabinete do Governador 47 
  
DECRETO Nº 61.361, DE 8 DE JULHO DE 2015 
Institui o Comitê Paulista das OLIMPÍADAS 2016, com o objetivo de 
coordenar e articular as ações preparatórias para a realização dos jogos 
olímpicos no Estado de São Paulo, e o Comitê Paulista do Esporte Olímpico, 
com o objetivo de desenvolver políticas públicas para o esporte e o 
paradesporto no Estado de São Paulo, e dá providências correlatas 

 
 
 
 
 

47 
  
DECRETO Nº 61.374, DE 23 DE JULHO DE 2015 
Dispõe sobre as transferências que especifica, da Secretaria da Justiça e da 
Defesa da Cidadania para a Casa Civil, do Gabinete do Governador, e dá 
providências correlatas 

 
 
 

49 
  
DECRETO Nº 61.397, DE 4 DE AGOSTO DE 2015 
Altera o Decreto nº 48.292, de 2 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a 
concessão de diárias aos servidores da Administração Centralizada e das 
Autarquias, bem como aos componentes da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo 

 
 
 
 

58 
  
DECRETO Nº 61.411, DE 7 DE AGOSTO DE 2015 
Dispõe sobre a criação de unidades escolares na Secretaria de Educação e dá 
providências correlatas 

 
 

59 
  
DECRETO Nº 61.435, DE 18 DE AGOSTO DE 2015 
Determina a inserção, no Portal da Transparência Estadual, dos dados que 
especifica 

 
 

60 
  
DECRETO Nº 61.442, DE 20 DE AGOSTO DE 2015 
Institui, no âmbito da Administração Pública do Estado de São Paulo, 
programa denominado Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, 
objetivando a redução de óbitos e feridos em decorrência de acidentes de 
trânsito, e dá providências correlatas 

 
 
 
 

60 
  
DECRETO Nº 61.466, DE 2 DE SETEMBRO DE 2015 
Dispõe sobre a admissão, a contratação de pessoal e o aproveitamento de 
remanescentes na Administração Direta, Indireta e Fundacional do Estado 

 
 

63 
  
DECRETO Nº 61.470, DE 2 DE SETEMBRO DE 2015 
Altera e acrescenta dispositivos que especifica ao Decreto nº 60.435, de 13 de 
maio de 2014, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento de 
servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e reformados e de 
pensionistas da administração direta e autárquica e dá providências 
correlatas 

 
 
 
 
 

63 
  
DECRETO Nº 61.476, DE 3 DE SETEMBRO DE 2015 
Dispõe sobre a publicação, na imprensa oficial, de extratos de contratos, 
convênios e demais instrumentos de natureza obrigacional 

 
 

65 
  
DECRETO Nº 61.492, DE 17 DE SETEMBRO DE 2015 
Institui procedimento para apresentação, análise e teste de soluções 
inovadoras que contribuam com questões de relevância pública, 
encaminhadas pela iniciativa privada mediante provocação do Poder Público, 
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providências correlatas 
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Quadro do Magistério em exercício na Secretaria da Educação 
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providências correlatas 
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não trabalhados e de aulas não ministradas nas escolas estaduais, no período 
que especifica, e dá providências correlatas 

 
 
 

85 
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elaboração do calendário escolar para o ano letivo de 2015 

 
 

86 
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Estabelece critérios e procedimentos para a implementação do Programa de 
Matrícula Antecipada/Chamada Escolar - Ano 2016, com vistas ao pleno 
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() LEI COMPLEMENTAR Nº 1.276, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2015 
(Projeto de lei complementar nº 34/15, do Deputado Pedro Tobias - PSDB) 

Autoriza o Poder Executivo a adotar prazo inferior ao estabelecido no artigo 6º da Lei 
Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, quando a contratação se referir a servidores 

docentes indígenas 
 

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 adotar prazo inferior ao 

estabelecido no artigo 6º da Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, que 
dispõe sobre a contratação por tempo determinado de que trata o inciso X do artigo 115 
da Constituição Estadual e dá outras providências correlatas, quando a contratação se 
referir a servidores docentes indígenas. 

Parágrafo único - Na hipótese prevista no caput deste artigo, o intervalo 
entre contratações deverá corresponder a 30 (trinta) dias. 

 
Artigo 2º - As despesas decorrentes da execução desta lei complementar 

correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
 
Artigo 3º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 1º de dezembro de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, em 1º de dezembro de 2015. 
________ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Constituição do Estado à pág. 29 do vol. XXVIII; 
Lei Complementar nº 1.093/09 à pág. 31 do vol. LXVIII. 

 
____________________ 

 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.277, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015 
Altera a Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, que dispõe sobre a contratação 

por tempo determinado de que trata o inciso X do artigo 115 da Constituição Estadual 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte 

lei complementar: 
Artigo 1º - Ficam acrescentados os §§ 1º e 2º ao artigo 6º da Lei 

Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, com a seguinte redação: 
“Artigo 6º - ....................................................... 
§ 1º - Para suprir atividade docente da rede de ensino público estadual, os 

docentes poderão celebrar novo contrato de trabalho, observada a existência de recursos 
financeiros, com fundamento nesta lei complementar, decorridos 180 (cento e oitenta) 
dias do término do contrato. 

                                                           
( ) Retificada no D.O.E de 02.12.2015. 

http://www.al.sp.gov.br/norma?id=156956
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=156956


22 
 

§ 2º - Quando o novo contrato de trabalho a que se refere o § 1º deste 
artigo tiver como contratados docentes indígenas, o prazo ali estabelecido corresponderá 
a 30 (trinta) dias.”. 

 
Artigo 2º - Os §§ 1º e 2º do artigo 7º da Lei Complementar nº 1.093, de 16 

de julho de 2009, alterada pela Lei Complementar nº 1.132, de 10 de fevereiro de 2011, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Artigo 7º - ..................................................... 
§ 1º - A contratação para o exercício de função docente terá o prazo 

máximo de 3 (três) anos e poderá ser prorrogada até o último dia letivo do ano em que 
findar esse prazo. 

§ 2º - Os direitos e obrigações decorrentes da contratação para função 
docente ficarão suspensos sempre que ao contratado não forem atribuídas aulas.” (NR). 

 
Artigo 3º - As despesas resultantes da aplicação desta lei complementar 

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

 
Artigo 4º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 22 de dezembro de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 22 de dezembro de 2015. 
  
_____ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Constituição do Estado à pág. 29 do vol. XXVIII; 
Lei Complementar nº 1.093/09 à pág. 31 do vol. LXVIII; 
Lei Complementar nº 1.132/11 à pág. 23 do vol. LXXI. 

 
_______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.al.sp.gov.br/norma?id=156956
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=156956
http://www.al.sp.gov.br/norma?id=160972
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LEI Nº 15.870, DE 27 DE JULHO DE 2015 

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte 

lei: 
 
SEÇÃO I 
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 
 
Artigo 1º - Em cumprimento ao disposto no artigo 174, §§ 2º e 9º, da 

Constituição do Estado e na Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, são 
estabelecidas as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016, compreendendo:  

I - as metas e prioridades da administração pública estadual; 
II - as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do 

Estado;  
III - a organização e a estrutura dos orçamentos; 
IV - a alteração da legislação tributária do Estado; 
V - a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento;  
VI - a administração da dívida e captação de recursos; 
VII - as disposições gerais. 
 
SEÇÃO II 
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 
Artigo 2º - As metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2016 

serão estabelecidas no projeto de lei do Plano Plurianual relativo ao período 2016-2019, 
que será elaborado de acordo com diretrizes de Governo, extensivas ao orçamento anual. 

Parágrafo único - A proposta orçamentária do Estado para o exercício de 
2016 conterá programas constantes do projeto de lei do Plano Plurianual relativo ao 
período 2016-2019, detalhados em projetos e atividades com os respectivos produtos e 
metas. 

 
SEÇÃO III 
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO 

ESTADO 
Artigo 3º - O projeto de lei orçamentária anual do Estado para o exercício 

de 2016 será elaborado com observância às diretrizes fixadas nesta lei, ao artigo 174 da 
Constituição do Estado, à Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e à Lei 
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. 

 
Artigo 4º - Os valores dos orçamentos das Universidades Estaduais serão 

fixados na proposta orçamentária do Estado para 2016, devendo as liberações mensais 
dos recursos do Tesouro respeitar, no mínimo, o percentual global de 9,57% (nove 
inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento) da arrecadação do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - Quota-Parte do 
Estado, no mês de referência. 

§ 1º - À arrecadação prevista no caput deste artigo serão adicionados 
9,57% (nove inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento) das Transferências 
Correntes da União, decorrentes da compensação financeira pela desoneração do ICMS das 
exportações, da energia elétrica e dos bens de ativos fixos, conforme dispõe a Lei 
Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de 1996, efetivamente realizadas. 
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§ 2º - O Poder Executivo poderá dar continuidade ao programa de 
expansão do ensino superior público em parceria com as Universidades Estaduais. 

§ 3º - O Governo do Estado publicará no Diário Oficial, trimestralmente, 
demonstrativo dos repasses para as Universidades Estaduais, contendo a receita prevista 
e a realizada a cada mês, disponibilizando-o por meio eletrônico pela Secretaria da 
Fazenda. 

§ 4º - As Universidades Estaduais publicarão no Diário Oficial, 
trimestralmente, relatório detalhado contendo os repasses oriundos do Estado e de outras 
fontes, o número de alunos atendidos, bem como as despesas efetuadas para o 
desempenho de suas atividades, incluindo a execução de pesquisas. 

 
Artigo 5º - As receitas próprias das autarquias, fundações e sociedades em 

que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a 
voto serão destinadas, prioritariamente, ao atendimento de suas despesas de custeio, 
incluindo pessoal e encargos sociais, e dos respectivos serviços da dívida e à aplicação em 
investimentos. 

 
Artigo 6º - O orçamento fiscal e o orçamento de investimentos das 

sociedades em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social 
com direito a voto terão por finalidade cumprir as disposições constitucionais, entre elas a 
de reduzir as desigualdades inter-regionais, na conformidade do disposto no artigo 174, § 
7º, da Constituição do Estado. 

 
Artigo 7º - Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 

2016, a projeção das despesas com pessoal e encargos observará: 
I - os quadros de cargos e funções a que se refere o artigo 115, § 5º, da 

Constituição do Estado; 
II - o montante a ser gasto no exercício vigente, a previsão de crescimento 

vegetativo da folha de pagamento e os dispositivos constitucionais; 
III - os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de 

maio de 2000; 
IV - a realização de estudos visando à valorização das carreiras e dos 

vencimentos dos servidores do Estado, nos termos da Lei nº 12.391, de 23 de maio de 
2006. 

 
Artigo 8º - As contratações de pessoal e movimentações do quadro que 

importem em alterações de salários ou incremento de despesas de que trata o artigo 169, 
§ 1º, da Constituição Federal, somente ocorrerão se houver dotação orçamentária 
suficiente e estiverem atendidos os requisitos e os limites estabelecidos pela Lei 
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. 

 
Artigo 9º - O orçamento de investimentos das sociedades em que o Estado 

detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto deverá 
orientar-se pelas disposições desta lei e compreenderá as ações destinadas: 

I - ao planejamento, gerenciamento e execução de obras;  
II - à aquisição de imóveis ou bens de capital; 
III - à aquisição de instalações, equipamentos e material permanente; 
IV - à pesquisa e à aquisição de conhecimento e tecnologia. 
 
Artigo 10 - Os recursos do Tesouro do Estado destinados às sociedades em 

que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a 
voto serão previstos no orçamento fiscal sob a forma de constituição ou aumento de 
capital e serão destinados ao pagamento de despesas decorrentes de investimentos e do 
serviço da dívida. 
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Artigo 11 - Os recursos do Tesouro do Estado destinados à 

complementação de benefícios referentes ao pagamento de proventos a inativos e 
pensionistas abrangidos pela Lei nº 4.819, de 26 de agosto de 1958, serão alocados no 
orçamento fiscal em dotações próprias, consignadas em categoria de programação 
específica: 

I - em favor das respectivas Secretarias, autarquias e sociedades em que o 
Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto; 

II - na Administração Geral do Estado - AGE, quando as complementações 
de aposentadorias e pensões forem oriundas de órgãos extintos ou privatizados. 

Parágrafo único - Para a elaboração da proposta orçamentária, as 
solicitações de ressarcimentos, amparados por relação jurídica contratual, decorrentes de 
demandas judiciais oriundas da Lei nº 4.819, de 26 de agosto de 1958, ajuizadas contra 
empresas cujo controle acionário pertencia ao Estado, deverão ser encaminhadas 
devidamente instruídas à Secretaria da Fazenda, até o dia 1º de julho de 2015. 

 
Artigo 12 - Para assegurar transparência durante o processo de elaboração 

da proposta orçamentária, o Poder Executivo promoverá audiências públicas, em todas as 
regiões administrativas, regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas do Estado, 
contando com ampla participação popular, nos termos do artigo 48 da Lei Complementar 
Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. 

§ 1º - Além da iniciativa mencionada no caput deste artigo, o Poder 
Executivo deverá, ainda, realizar uma audiência pública geral, com a utilização dos meios 
eletrônicos disponíveis. 

§ 2º - As audiências serão amplamente divulgadas, inclusive nos meios de 
comunicação regionais, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias das datas 
estabelecidas pelo Poder Executivo. 

 
Artigo 13 - Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 

2016, o Poder Executivo utilizará preferencialmente estimativas de parâmetros 
econômicos calculadas por fontes externas à Administração Pública Estadual para 
estimação da receita do exercício. 

 
SEÇÃO IV 
DA ORGANIZAÇÃO E DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS DO ESTADO 
Artigo 14 - A proposta orçamentária do Estado para o exercício de 2016 

será encaminhada pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa até 30 de setembro de 
2015, contendo: 

I - mensagem; 
II - projeto de lei orçamentária; 
III - demonstrativo dos efeitos, sobre as receitas e as despesas, decorrentes 

de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e 
creditícia. 

 
Artigo 15 - A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária 

deverá explicitar: 
I - as eventuais alterações, de qualquer natureza, e as respectivas 

justificativas, em relação às determinações contidas nesta lei; 
II - os critérios adotados para estimativa das fontes de recursos para o 

exercício; 
III - os recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, 

na forma do disposto no artigo 255 da Constituição do Estado, incluindo as obrigações 
patronais destinadas aos regimes previdenciários; 
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IV - demonstrativo da alocação de recursos para o financiamento das ações 
e dos serviços públicos de saúde, na forma do disposto no artigo 222, parágrafo único, 
item “1”, da Constituição do Estado, incluindo as obrigações patronais destinadas aos 
regimes previdenciários; 

V - demonstrativos a que alude o artigo 5º da Lei nº 14.676, de 28 de 
dezembro de 2011, contendo a programação de investimentos para 2016, financiada pelos 
orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminada de acordo com as regiões 
administrativas do Estado e com os respectivos programas. 

§ 1º - Excepcionalmente, quando não for possível a identificação espacial 
da programação prevista no inciso V deste artigo, os respectivos valores serão 
apropriados como “a definir”. 

§ 2º - O Poder Executivo deverá publicar, quadrimestralmente, no Diário 
Oficial do Estado, relatórios gerenciais de investimentos fiscais regionais, formalizados no 
sistema de apuração na categoria “a definir”, em consonância com o parágrafo anterior. 

 
Artigo 16 - Na ausência da lei complementar prevista no artigo 165, § 9º, da 

Constituição Federal, integrarão e acompanharão o projeto de lei orçamentária anual: 
I - quadros orçamentários consolidados dos orçamentos fiscal e da 

seguridade social, compreendendo: 
a) receita por fonte, despesa por categoria econômica e grupos, segundo os 

orçamentos e despesa por programas; 
b) despesa por função, subfunção e programa, conforme os vínculos de 

recursos; 
c) receitas previstas para as fundações, autarquias e empresas 

dependentes. 
II - anexo da despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social, 

discriminados por unidade orçamentária, compreendendo autarquia, fundação, empresa 
dependente e unidades da administração direta, detalhada até o nível de atividade e de 
projeto, produtos e metas, segundo os grupos de despesa e as fontes de recursos; 

III - anexo do orçamento de investimentos das sociedades em que o Estado, 
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, a que se 
refere o artigo 174, § 4°, item “2”, da Constituição Estadual, compreendendo: 

a) demonstrativo geral do valor global do investimento por sociedade em 
que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a 
voto e os valores das suas fontes de recursos; 

b) demonstrativo geral dos valores dos investimentos por função e as 
respectivas fontes de recursos; 

c) demonstrativo dos investimentos por sociedade em que o Estado 
detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, contendo 
os valores por projeto e as respectivas fontes de recursos; 

d) descrição específica da sociedade em que o Estado detenha, direta ou 
indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, com a respectiva base legal 
de constituição, a indicação do órgão ao qual está vinculada e sua composição acionária. 

§ 1º - Para efeito do disposto no artigo 14 da Lei Complementar Federal nº 
141, de 13 de janeiro de 2012, os recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde 
desenvolvidos pelo Estado, excetuados os recursos repassados diretamente às unidades 
vinculadas da Secretaria da Saúde, estarão alocados no Fundo Estadual de Saúde, que se 
constituirá em unidade orçamentária, gestora desses recursos. 

§ 2º - O Poder Executivo poderá, se necessário, adicionar outros 
demonstrativos, visando à melhor explicitação da programação prevista. 

 
Artigo 17 - As despesas com publicidade deverão ser destacadas em 

atividade específica na estrutura programática, sob denominação que permita clara 
identificação. 
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Artigo 18 - Serão previstas na lei orçamentária anual as despesas 

específicas para formação, treinamento, desenvolvimento e capacitação profissional dos 
recursos humanos, bem como as necessárias à realização de certames, provas e concursos, 
tendo em vista as disposições legais relativas à promoção, acesso e outras formas de 
mobilidade funcional previstas nas leis que tratam dos Planos de Cargos e Salários e dos 
Planos de Carreiras do Estado. 

 
Artigo 19 - A lei orçamentária anual, observado o disposto no artigo 45 da 

Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, somente incluirá novos projetos 
se já estiverem adequadamente contemplados aqueles em andamento. 

 
Artigo 20 - A proposta orçamentária conterá reserva de contingência, 

constituída, exclusivamente, com recursos do orçamento fiscal, em montante equivalente 
a, no máximo, 0,05% (cinco centésimos por cento) da receita corrente líquida. 

 
Artigo 21 - Para fins de consolidação do projeto de Lei Orçamentária de 

2016, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e 
as Universidades Estaduais encaminharão ao Poder Executivo suas respectivas propostas 
orçamentárias, até o último dia útil do mês de julho de 2015, observadas as disposições 
desta lei. 

 
SEÇÃO V 
DAS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 
Artigo 22 - O Poder Executivo poderá enviar à Assembleia Legislativa 

projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre: 
I - instituição e regulamentação da Contribuição de Melhoria, decorrente de 

obras públicas; 
II - revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo dos serviços 

prestados; 
III - modificação nas legislações do Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e 
Doação de Bens e Direitos - ITCMD e Imposto sobre Veículos Automotores - IPVA, com o 
objetivo de tornar a tributação mais eficiente e equânime, preservar a economia paulista e 
estimular a geração de empregos e a livre concorrência; 

IV - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação 
dos tributos estaduais, objetivando a simplificação do cumprimento das obrigações 
tributárias, além da racionalização de custos e recursos em favor do Estado e dos 
contribuintes; 

V - acompanhamento e fiscalização, pelo Estado de São Paulo, das 
compensações e das participações financeiras previstas na Constituição Federal, oriundas 
da exploração de recursos hídricos e minerais, inclusive petróleo e gás natural; 

VI - incentivos fiscais à implantação de empreendimentos de geração e 
distribuição de energias renováveis e aproveitamento energético de resíduos sólidos 
urbanos, bem como de mobilidade urbana, de segurança hídrica e obras de infraestrutura 
de portos, aeroportos e rodovias em Parcerias Público Privadas de interesse do Estado. 

 
SEÇÃO VI 
DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DAS AGÊNCIAS FINANCEIRAS OFICIAIS DE 

FOMENTO 
Artigo 23 - A agência financeira oficial de fomento, que constitui o Sistema 

Estadual de Crédito, cuja missão é promover e financiar o desenvolvimento econômico e 
social do Estado, fomentará projetos e programas de eficiência energética, de 
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desenvolvimento social e regional e de ampliação da competitividade dos agentes 
econômicos do Estado, de acordo com as definições de seu projeto estratégico e em 
sintonia com as diretrizes e políticas definidas pelo Governo Estadual, incluindo o Plano 
Plurianual - PPA 2016-2019, observadas as determinações legais e normativas referentes 
aos fundos estaduais dos quais é o gestor e/ou agente financeiro e as instruções aplicáveis 
ao Sistema Financeiro Nacional. 

§ 1º - A agência financeira oficial de fomento observará, nos financiamentos 
concedidos, as políticas de redução das desigualdades sociais e regionais, de geração de 
emprego e renda, de preservação e melhoria do meio ambiente, de incentivo ao aumento 
da participação de fontes de energias renováveis na matriz energética paulista, inclusive 
com o aproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos, de ampliação e melhoria da 
infraestrutura e crescimento, modernização e ampliação da competitividade do parque 
produtivo paulista, das atividades comerciais e de serviço sediados no Estado, do turismo 
e do agronegócio, com atenção às iniciativas de inovação e desenvolvimento tecnológico. 

§ 2º - A realização de operações de crédito com os Municípios ou quaisquer 
entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Pública Municipal fica 
condicionada à outorga de garantias, na forma estabelecida pela agência financeira oficial 
de fomento. 

§ 3º - Na implementação de programas de fomento com recursos próprios, 
a agência financeira oficial de fomento conferirá prioridade às pequenas e médias 
empresas, atuantes nos diversos setores da economia paulista. 

§ 4º - Os empréstimos e financiamentos concedidos pela agência financeira 
oficial de fomento deverão garantir, no mínimo, a remuneração dos custos operacionais e 
de administração dos recursos, assegurando sua autossustentabilidade financeira, 
ressalvados os casos disciplinados por legislação específica. 

 
SEÇÃO VII 
DA ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
Artigo 24 - A administração da dívida interna e externa contratada e a 

captação de recursos por órgãos ou entidades da administração pública estadual, 
obedecida a legislação em vigor, limitar-se-ão à necessidade de recursos para atender: 

I - mediante operações ou doações, junto a instituições financeiras 
nacionais e internacionais, públicas ou privadas, organismos internacionais e órgãos ou 
entidades governamentais: 

a) ao serviço da dívida interna e externa de cada órgão ou entidade; 
b) aos investimentos definidos nas metas e prioridades do Governo do 

Estado; 
c) ao aumento de capital das sociedades em que o Estado detenha, direta 

ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto; 
d) à antecipação de receita orçamentária;  
II - mediante alienação de ativos: 
a) ao atendimento de programas prioritários e de investimentos; 
b) à amortização do endividamento; 
c) ao custeio dos benefícios previdenciários do Regime Próprio de 

Previdência dos Servidores Públicos - RPPS e do Regime Próprio de Previdência dos 
Militares do Estado de São Paulo - RPPM. 

Artigo 25 - Na lei orçamentária anual, as despesas com amortizações, juros 
e demais encargos da dívida serão fixadas com base nas operações contratadas ou com 
autorizações concedidas até a data do encaminhamento do projeto de lei orçamentária à 
Assembleia Legislativa. 

Parágrafo único - O Poder Executivo encaminhará juntamente com a 
proposta orçamentária para 2016: 

1 - quadro detalhado de cada operação de crédito, incluindo credor, taxa de 
juros, sistemática de atualização e cronograma de pagamento do serviço da dívida; 
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2 - quadro demonstrativo da previsão de pagamento do serviço da dívida 
para 2016, incluindo modalidade de operação, valor do principal, juros e demais encargos. 

 
SEÇÃO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Artigo 26 - Observado o disposto no artigo 9º da Lei Complementar Federal 

nº 101, de 4 de maio de 2000, caso seja necessário proceder à limitação de empenho e 
movimentação financeira, para cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, 
estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais desta lei, o percentual de redução deverá incidir 
sobre o total de atividades e sobre o de projetos, separadamente, calculado de forma 
proporcional à participação de cada Poder, do Ministério Público e da Defensoria Pública 
do Estado, excluídas as despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais, 
inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida. 

§ 1º - Na hipótese de ocorrer a limitação prevista no caput deste artigo, o 
Poder Executivo comunicará aos demais Poderes, ao Ministério Público e à Defensoria 
Pública do Estado o montante que corresponder a cada um na limitação de empenho e de 
movimentação financeira, acompanhado da respectiva memória de cálculo e da 
justificação do ato. 

§ 2º - Os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público e a 
Defensoria Pública do Estado, observado o disposto no § 1º deste artigo, publicarão ato 
estabelecendo os montantes que, calculados na forma do caput deste artigo, caberão aos 
respectivos órgãos na limitação de empenho e movimentação financeira. 

 
Artigo 27 - As sociedades em que o Estado detenha, direta ou 

indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, bem como as fundações, 
deverão buscar fontes alternativas de financiamento, objetivando o desenvolvimento e a 
expansão de suas atividades. 

Parágrafo único - Os recursos do Tesouro do Estado destinados às 
entidades referidas no caput deste artigo limitar-se-ão às atividades imprescindíveis não 
financiáveis. 

 
Artigo 28 - É vedada a inclusão na lei orçamentária anual, bem como em 

suas alterações, de quaisquer recursos do Estado para complementação de aposentadorias 
e pensões da Carteira de Previdência dos Economistas de São Paulo. 

 
Artigo 29 - Fica o Tesouro do Estado autorizado a deduzir das liberações 

financeiras aos órgãos e entidades estaduais os valores equivalentes às obrigações 
previdenciárias não repassadas à São Paulo Previdência - SPPREV, entidade gestora do 
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos titulares de cargos efetivos - RPPS 
e do Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de São Paulo - RPPM, criada 
pela Lei Complementar nº 1.010, de 1º de junho de 2007. 

 
Artigo 30 - As propostas de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações 

governamentais que acarretem aumento da despesa devem ser amparadas por estudo 
prévio que demonstre a sua viabilidade técnica e os processos devem ser instruídos com a 
memória de cálculo do impacto que comprove a adequação orçamentário-financeira no 
exercício em que entrarem em vigor e nos dois subsequentes, em obediência ao disposto 
no artigo 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. 

Parágrafo único - São consideradas como despesas irrelevantes, para fins 
do artigo 16, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, aquelas 
cujo valor não ultrapasse, para a contratação de obras, bens e serviços, os limites 
estabelecidos no artigo 23, inciso I, alínea “a”, e inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993. 
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Artigo 31 - As transferências voluntárias de recursos do Estado para os 
Municípios, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, dependerão da 
comprovação, por parte da unidade beneficiada, no ato da assinatura do instrumento 
original, de que se encontra em conformidade com o disposto no artigo 25 da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei nº 12.799, de 11 de janeiro de 
2008, e no Decreto nº 40.722, de 20 de março de 1996, com alterações posteriores. 

 
Artigo 32 - A destinação de recursos orçamentários às entidades privadas 

sem fins lucrativos deverá observar o disposto no artigo 26 da Lei Complementar Federal 
nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei nº 12.799, de 11 de janeiro de 2008, regulamentada 
pelo Decreto nº 53.455, de 19 de setembro de 2008, e no Decreto nº 40.722, de 20 de 
março de 1996, com alterações posteriores, e no Decreto nº 57.501, de 8 de novembro de 
2011. 

 
Artigo 33 - As receitas provenientes da compensação financeira ou da 

participação no resultado da exploração do petróleo, de que trata o § 1º do artigo 20 da 
Constituição Federal, constituem-se, no orçamento de 2016, recursos do Tesouro do 
Estado, desvinculados de órgão, fundo ou despesa a serem aplicados nos termos da Lei 
Federal nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e modificações posteriores. 

 
Artigo 34 - O Poder Executivo deverá estabelecer parâmetros atualizados 

de preços relativos à contratação de serviços terceirizados de caráter continuado, visando 
aprimorar o controle, o acompanhamento e a permanente avaliação das despesas de 
custeio realizadas por todos os órgãos dos Poderes do Estado. 

 
Artigo 35 - É obrigatório o registro, em tempo real, da execução 

orçamentária, financeira, patrimonial e contábil no Sistema Integrado de Administração 
Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM/SP, por todos os órgãos e entidades que 
integram os orçamentos fiscal e da seguridade social do Estado. 

 
Artigo 36 - Não se aplicam às sociedades em que o Estado detenha, direta 

ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto e integrantes do 
orçamento de investimentos as normas gerais da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 
1964, no que concerne ao regime contábil, execução do orçamento e demonstrações 
contábeis. 

Parágrafo único - Para a prestação de contas e divulgação das informações 
relativas ao Orçamento de Investimentos, as sociedades de que trata o caput deste artigo 
deverão registrar a execução de suas despesas na forma disciplinada pelas Secretarias da 
Fazenda e de Planejamento e Gestão. 

 
Artigo 37 - 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 da saúde. 

Parágrafo único - Decorrido o prazo de que trata o caput deste artigo e 
constatada, excepcionalmente, a necessidade de manutenção dos restos a pagar, fica o 
Poder Executivo autorizado a prorrogar sua validade, condicionado à existência de 
disponibilidade financeira para a sua cobertura. 

 
Artigo 38 - As aplicações de recursos do Governo do Estado de São Paulo 

nas regiões administrativas terão também como objetivo a redução das desigualdades 
inter-regionais. 
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Artigo 39 - Será prevista na lei orçamentária para o exercício de 2016 a 
destinação de recursos do Tesouro para o Instituto de Assistência Médica ao Servidor 
Público Estadual - IAMSPE. 

 
Artigo 40 - Para cumprimento do disposto no artigo 4º, §§ 1º, 2º e 3º da Lei 

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, integram esta lei os anexos de Metas 
Fiscais e o de Riscos Fiscais. 

 
Artigo 41 - As proposições legislativas e respectivas emendas que, direta ou 

indiretamente, importem ou autorizem diminuição de receita ou aumento de despesa do 
Estado deverão estar acompanhadas de estimativas desses impactos no exercício em que 
entrarem em vigor e nos dois subsequentes, conforme dispõe o artigo 16 da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. 

Parágrafo único - Será considerada incompatível a proposição que crie ou 
autorize a criação de fundos com recursos do Tesouro do Estado e não contenham normas 
específicas sobre a sua gestão, funcionamento e controle. 

 
Artigo 42 - As metas do resultado primário e do resultado nominal, para o 

exercício de 2015, estabelecidas na forma do anexo de Metas Fiscais, da Lei nº 15.549, de 
30 de julho de 2014, ficam reprogramadas de acordo com o demonstrativo constante do 
anexo de Metas Fiscais que integra esta lei. 

 
Artigo 43 - O Poder Executivo deverá publicar, quadrimestralmente, no 

Diário Oficial do Estado, relatórios gerenciais de receitas e despesas, detalhando a 
execução orçamentária correspondente aos recursos aplicados em cada organização 
social, nos termos da legislação em vigor. 

 
Artigo 44 - Não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de lei 

orçamentária anual até a data de início do exercício de 2016, fica o Poder Executivo 
autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em lei, no limite de até 
1/12 (um doze avos) em cada mês. 

Parágrafo único - A limitação de 1/12 (um doze avos) em cada mês, a que 
se refere o caput deste artigo, não se aplica às despesas de que trata o artigo 166, § 3º, 
inciso II, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal. 

 
Artigo 45 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, em 27 de julho de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, em 27 de julho 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; 
Lei nº 8.666/93 à pág. 36 do vol. 20/21. 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Constituição Estadual à pág. 29 do vol. XXVIII; 
Lei Complementar nº 1.010/07 à pág. 25 do vol. LXIII; 
Lei nº 12.391/06 à pág. 67 do vol. LXI; 
Lei nº 12.799/08 à pág. 39 do vol. LXV; 
Lei nº 15.549/14 à pág. 25 do vol. LXXVIII; 
Decreto nº 40.722/96 à pág. 59 do vol. XLI; 
Decreto nº 53.455/08 à pág. 102 do vol. LXVI; 
Decreto nº 57.501/11 à pág. 237 do vol. LXXII. 
Vide Anexos I e II no DOE de 28.7.2015. 
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LEI Nº 15.892, DE 15 DE SETEMBRO DE 2015 

(Projeto de lei nº 361, de 1999, do Deputado Rafael Silva - PSB) 

Proíbe o trote nas escolas da rede pública em qualquer nível de ensino 
 
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 proibido o trote nas escolas da rede pública em qualquer 

nível de ensino, inclusive nas faculdades, institutos e universidades, excetuado o de 
caráter assistencial ou cultural.  

 
Artigo 2º - Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, 

previstas na legislação específica, ficam os responsáveis pelo ato sujeitos às seguintes 
sanções: 

I - se aluno, expulsão imediata da unidade escolar; 
II - se servidor público, exoneração da função. 
 
Artigo 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 

(noventa) dias. 
Artigo 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta 

das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente. 
 
Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 15 de setembro de 

2015. 
a) FERNANDO CAPEZ - Presidente 
Publicada na Secretaria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 

aos 15 de setembro de 2015. 
a) Rodrigo del Nero - Secretário Geral Parlamentar 

 
_______ 
NOTA: 
A Constituição Estadual encontra-se  à pág. 29 do vol. XXVIII. 

 

____________________ 
 
 

LEI Nº 15.946, DE 19 DE OUTUBRO DE 2015 
(Projeto de lei nº 678/15, do Deputado Carlos Giannazi - PSOL) 

Institui o "Dia Estadual de Luta pela Dignidade do Servidor Público Readaptado" 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte 

lei: 
 
Artigo 1º - Fica instituído o “Dia Estadual de Luta pela Dignidade do 

Servidor Público Readaptado”, a ser comemorado, anualmente, em 14 de abril. 
 
Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 19 de outubro de 2015. 
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GERALDO ALCKMIN 
 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 19 de outubro de 2015. 

 
____________________ 

 
 

LEI Nº 16.002, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015 
(Projeto de lei nº 1432/14, do Deputado Davi Zaia - PPS) 

Revoga a Lei nº 9.084, de 17 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a criação de cooperativa 
de crédito pelas entidades de classe dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo 

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

lei: 
 
Artigo 1º - Fica revogada a Lei nº 9.084, de 17 de fevereiro de 1995, que 

dispõe sobre a criação de cooperativa de crédito pelas entidades de classe dos Servidores 
Públicos do Estado de São Paulo. 

 
Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 18 de novembro de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 18 de novembro de 2015. 
 
_______ 
NOTA: 
A Lei nº 9.084/95 encontra-se à pág. 37 do vol. XXXIX. 

 
____________________ 

 
 

LEI Nº 16.081, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015 
(Projeto de lei nº 1.009/15, do Deputado Carlos Giannazi - PSOL) 

Institui o "Dia Estadual de Luta contra a Medicalização da Educação" 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte 

lei: 
 
Artigo 1º - Fica instituído o “Dia Estadual de Luta contra a Medicalização da 

Educação”, a ser celebrado, anualmente, em 11 de novembro, passando a fazer parte do 
Calendário Oficial do Estado. 

 
Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 28 de dezembro de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 28 de dezembro de 2015. 

http://www.al.sp.gov.br/norma?id=11737
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LEI Nº 16.082, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015 
Institui o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2016-2019 

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

lei: 
 
CAPÍTULO I 
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E PLANO PLURIANUAL 
Artigo 1º - Fica instituído o Plano Plurianual do Estado de São Paulo para o 

período de 2016 a 2019 - PPA 2016-2019, em cumprimento ao disposto no § 1º do artigo 
174 da Constituição do Estado. 

 
Artigo 2º - O PPA 2016-2019 é instrumento de planejamento 

governamental que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública 
Estadual e dos demais Poderes do Estado para as despesas de capital e outras delas 
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 

 
Artigo 3º - Constituem diretrizes da Administração Pública Estadual e do 

PPA 2016 -2019: 
I - desenvolvimento econômico e sustentabilidade: competitividade e 

criação de oportunidades; 
II - desenvolvimento social: qualidade de vida, equidade, justiça e proteção 

social; 
III - desenvolvimento urbano e regional: conectividade e superação das 

desigualdades entre pessoas e regiões; 
IV - gestão pública: inovação, eficiência e tecnologia a serviço do cidadão. 
 
Artigo 4º - O PPA 2016-2019 terá 11 objetivos estratégicos, com 

respectivos indicadores e trajetórias esperados para o período de vigência, com vistas a 
orientar a atuação da Administração Pública Estadual. 

 
CAPÍTULO II 
ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PPA 
Artigo 5º - No PPA 2016-2019, toda ação governamental está estruturada 

em programas. 
 
Artigo 6º - As diretrizes enunciam prioridades para a atuação da 

Administração Pública Estadual e estratégias de como devem ser implementados os 
programas do PPA no quadriênio 2016-2019. 

 
Artigo 7º - Os objetivos estratégicos do PPA 2016-2019 representam as 

situações e mudanças de médio e longo prazos na sociedade, com as quais o Governo do 
Estado de São Paulo pretende contribuir por meio de seus programas. 

 
Artigo 8º - Os programas são classificados como: 
I - Programas Finalísticos: têm por objetivo viabilizar o acesso da 

população aos bens e serviços públicos ou a mudança nas condições de vida dos 
beneficiários diretos do programa; 
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II - Programas de Melhoria de Gestão de Políticas Públicas: têm por 
objetivo aprimorar a qualidade dos serviços e dar mais eficiência e eficácia aos Programas 
Finalísticos; 

III - Programas de Apoio Administrativo: destinam -se à manutenção da 
organização pública e ao apoio à realização dos Programas Finalísticos e de Melhoria de 
Gestão das Políticas Públicas; 

IV - demais programas: destinam-se a alocar despesas com comunicação 
social e aquelas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais 
não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou 
serviços. 

§ 1º - Os Programas Finalísticos e de Melhoria de Gestão de Políticas 
Públicas são compostos por objetivos, produtos, indicadores, metas, valores globais e 
órgãos executores, assim definidos: 

1 - o objetivo expressa o resultado positivo que se espera alcançar com o 
programa e será acompanhado por: 

a) público-alvo; 
b) abrangência espacial; 
2 - os produtos representam os bens e serviços ofertados pelo programa ao 

seu público-alvo; 
3 - o indicador é medida que permite aferir, periodicamente, o alcance do 

objetivo de um programa ou a oferta de seus produtos, auxiliando o seu monitoramento e 
avaliação, e será detalhado em: 

a) valor mais recente; 
b) período de referência; 
c) fonte da informação; 
4 - a meta estabelece, para cada indicador, as quantidades do resultado 

esperado pelo programa ao final do Plano e de produto a ser ofertado no período; 
5 - o valor global do programa é uma estimativa dos recursos 

orçamentários e não orçamentários necessários à realização dos produtos e à consecução 
dos objetivos; 

6 - são órgãos executores, responsáveis pela implementação dos 
programas, as Secretarias de Estado e os demais Poderes. 

§ 2º - Os Programas de Apoio Administrativo e os demais programas são 
compostos por objetivos, produtos, valores globais e órgãos executores. 

§ 3º - Não integram o PPA 2016-2019 os programas cujas dotações 
orçamentárias são exclusivamente destinadas ao pagamento de serviços da dívida, 
sentenças judiciais e transferências constitucionais e legais. 

 
Artigo 9º - O PPA 2016-2019 se integra em dois volumes: 
I - volume I: Diretrizes e Objetivos Estratégicos; 
II - volume II: Programas, Metas e Recursos. 
 
CAPÍTULO III 
COMPATIBILIZAÇÃO DO PPA COM AS LEIS DE DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS E ORÇAMENTOS ANUAIS 
 
Artigo 10 - Os programas a que se refere o artigo 5º desta lei constituem o 

elemento de compatibilização entre os objetivos do PPA 2016-2019, as prioridades e 
metas fixadas nas leis de diretrizes orçamentárias e as programações estabelecidas nos 
orçamentos anuais, correspondentes aos exercícios abrangidos.  

Parágrafo único - As codificações dos programas do PPA 2016-2019 
prevalecerão até o término das programações a que se vinculam e serão observadas nas 
leis de diretrizes orçamentárias e nas leis orçamentárias anuais. 
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Artigo 11 - O Anexo de Metas e Prioridades das Leis de Diretrizes 
Orçamentárias estabelecerá: 

I - as metas de resultados dos programas e dos produtos para o exercício; 
II - as ações orçamentárias e não orçamentárias necessárias à geração dos 

produtos. 
 
Artigo 12 - Nos orçamentos anuais, os programas constantes do PPA 2016-

2019 serão detalhados em ações orçamentárias, segundo seus grupos de despesa e fontes 
de recursos.  

Parágrafo único - As correspondências entre os produtos dos programas do 
PPA 2016-2019 e suas respectivas ações orçamentárias estarão evidenciadas em quadro 
demonstrativo constante nas leis orçamentárias anuais. 

 
Artigo 13 - As mensagens de encaminhamento dos projetos de lei do 

orçamento anual, no período abrangido pelo PPA 2016- 2019, explicitarão, em 
demonstrativo específico, os investimentos financiados pelos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social, discriminados por Programa e Região Administrativa do Estado. 

 
Artigo 14 - Os valores globais previstos para os programas deste Plano não 

são limites para o estabelecimento de dotações requeridas à programação e à execução 
das despesas expressas nas leis orçamentárias. 

§ 1º - Os valores globais referidos no caput deste artigo e suas 
correspondentes programações de gastos deverão ser adequados, quando da elaboração 
da  proposta orçamentária anual, à previsão de receita, às metas e aos limites fiscais 
fixados para o respectivo exercício. 

§ 2º - Para efeito do disposto no artigo 4º, inciso I, alínea “f”, da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, as leis de diretrizes orçamentárias 
disciplinarão os critérios para o repasse de recursos às entidades da Administração 
Indireta do Estado, podendo ser utilizados, para tanto, os parâmetros constantes do PPA 
2016-2019 associados às respectivas metas de desempenho operacional de cada entidade.  

 
CAPÍTULO IV 
GESTÃO DO PPA 
Seção I 
Aspectos Gerais 
Artigo 15 - A gestão do PPA 2016-2019 consiste na articulação dos meios 

necessários para viabilizar a consecução das suas metas, diretrizes e objetivos, e busca o 
aperfeiçoamento dos mecanismos de gerenciamento dos recursos e da implementação das 
políticas públicas. 

Parágrafo único - A gestão do PPA 2016-2019 observará os princípios da 
publicidade, eficiência, impessoalidade, economicidade e efetividade e compreenderá a 
execução, o monitoramento, a avaliação e a revisão dos programas, objetivos, produtos, 
indicadores, metas e valores globais. 

 
Artigo 16 - O Poder Executivo manterá sistema integrado de informações 

para apoio à gestão do Plano, que será atualizado permanentemente e abrangerá a 
execução financeira dos programas, o alcance das metas e o acompanhamento dos 
indicadores. 

Parágrafo único - As informações sobre o acompanhamento do PPA 2016-
2019 serão disponibilizadas, em linguagem simples, no portal da transparência do Estado 
de São Paulo. 
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Artigo 17 - O Poder Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa, até o 
dia 30 de abril de cada exercício, relatório com informações sobre a execução do Plano, 
que conterá: 

I - avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que 
embasaram a elaboração do Plano, explicitando as eventuais variações entre os valores 
previstos e os realizados; 

II - situação por programa e metas; 
III - execução financeira dos programas. 
 
Seção II 
Monitoramento e Avaliação 
Artigo 18 - Com vistas a viabilizar o alcance dos objetivos constantes do 

PPA 2016-2019, as atividades de monitoramento e avaliação deste Plano visam a 
aprimorar as práticas da gestão orientada para resultados, propor o uso racional e 
qualitativo dos recursos e conferir maior efetividade às políticas públicas.  

Parágrafo único - As atividades de monitoramento da execução e avaliação 
dos programas do PPA 2016-2019 seguirão os princípios da metodologia do Orçamento 
por Resultados. 

 
Artigo 19 - Os Programas Finalísticos e de Melhoria de Gestão de Políticas 

Públicas serão objeto prioritário das atividades de monitoramento e avaliação. 
Parágrafo único - As atividades de monitoramento e avaliação poderão 

fazer uso de indicadores complementares aos publicados neste Plano, sendo que estes não 
estão vinculados ao cumprimento de metas. 

 
CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Artigo 20 - Considera-se revisão do PPA 2016-2019 a inclusão, exclusão ou 

alteração em programas, objetivos, produtos, indicadores e metas. 
Parágrafo único - As revisões de que trata o caput deste artigo serão 

propostas pelo Poder Executivo, por meio dos projetos de lei de diretrizes orçamentárias e 
dos orçamentos anuais, destacadas em anexo específico. 

 
Artigo 21 - Caberá ao Poder Executivo editar normas complementares para 

a execução desta lei. 
 
Artigo 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 28 de dezembro de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 28 de dezembro de 2015. 
 
________ 
NOTA: 
A Constituição Estadual encontra-se à pág. 29 do vol. XXVIII. 

 
____________________ 
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LEI Nº 16.083, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015 

Orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2016 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte 

lei: 
 
SEÇÃO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Artigo 1º - Esta lei orça a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício 

de 2016, compreendendo, nos termos do artigo 174, § 4º, da Constituição Estadual: 
I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus fundos, órgãos 

e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas 
pelo Poder Público;  

II - o Orçamento da Seguridade Social abrangendo todas as entidades e 
órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e 
fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público; 

III - o Orçamento de Investimentos das empresas em que o Estado, direta 
ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. 

 
SEÇÃO II 
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
Artigo 2º - A receita total orçada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 

Social é de R$ 207.169.365.868,00 (duzentos e sete bilhões, cento e sessenta e nove 
milhões, trezentos e sessenta e cinco mil e oitocentos e sessenta e oito reais).  

Parágrafo único - Estão incluídos no total referido no caput deste artigo, os 
recursos próprios das autarquias, fundações e empresas dependentes, conforme 
discriminação em quadro específico que integra esta lei. 

 
Artigo 3º - A receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e das 

especificações constantes dos quadros integrantes desta lei, observado o seguinte 
desdobramento:  

 
RECEITA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE 

Valores em R$ 1,00 

ESPECIFICAÇÃO  TOTAL 
1 - RECEITAS DO TESOURO DO ESTADO  194.744.864.741 
1.1 - RECEITAS CORRENTES  182.541.981.130 
RECEITA TRIBUTÁRIA  152.889.461.591 
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  41.945.010 
RECEITA PATRIMONIAL  5.197.391.567 
RECEITA AGROPECUÁRIA  5.737.920 
RECEITA INDUSTRIAL  4.707.200 
RECEITA DE SERVIÇOS  1.432.086.006 
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  18.354.901.007 
OUTRAS RECEITAS CORRENTES  4.615.750.829 
1.2 - RECEITAS DE CAPITAL  12.202.883.611 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO  9.609.600.000 
ALIENAÇÃO DE BENS  2.010.120.510 
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS  1.553.693 
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  577.607.150 
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  4.002.258 
2 - RECEITAS DE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  37.721.377.980 
2.1 - RECEITAS CORRENTES  36.958.183.201 
2.2 - RECEITAS DE CAPITAL  763.194.779 
3 - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS  -25.296.876.853 
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3.1 - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES  -25.083.434.895 
3.2 - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL  -213.441.958 
RECEITA TOTAL  207.169.365.868 

 
Parágrafo único - Durante o exercício financeiro de 2016 a receita poderá 

ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la à sua efetiva arrecadação. 
 
Artigo 4º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e de Seguridade 

Social, no mesmo valor da receita total, é de R$ 207.169.365.868,00 (duzentos e sete 
bilhões, cento e sessenta e nove milhões, trezentos e sessenta e cinco mil e oitocentos e 
sessenta e oito reais), sendo: 

I - no Orçamento Fiscal: R$ 178.434.590.556,00 (cento e setenta e oito 
bilhões, quatrocentos e trinta e quatro milhões, quinhentos e noventa mil e quinhentos e 
cinquenta e seis reais);  

II - no Orçamento da Seguridade Social: R$ 28.734.775.312,00 (vinte e oito 
bilhões, setecentos e trinta e quatro milhões, setecentos e setenta e cinco mil e trezentos e 
doze reais). 

 
Artigo 5º - A despesa total fixada, observada a programação constante dos 

quadros que integram esta lei, apresenta a seguinte distribuição entre os órgãos 
orçamentários: 
 
DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO 

Valores em R$ 1,00 
ÓRGÃO TESOURO DO 

ESTADO 
OUTRAS FONTES TOTAL 

FISCAL  113.397.112.780  65.037.477.776  178.434.590.556 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  1.080.869.492  4.556.510  1.085.426.002 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  769.134.919  5.806.390  774.941.309 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  7.288.814.347  2.778.608.930  10.067.423.277 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR  57.654.053  369.800  58.023.853 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  25.450.059.770  3.001.353.942  28.451.413.712 
SEC.DESENV.ECON.CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 13.092.846.758  1.623.187.627  14.716.034.385 
SECRETARIA DA CULTURA  756.922.798  65.663.020  822.585.818 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  982.145.125  170.485.998  1.152.631.123 
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES  1.779.305.719  4.512.745.822  6.292.051.541 
SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA  257.176.571  272.455.994  529.632.565 
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  19.868.235.990  362.928.244  20.231.164.234 
SECRETARIA DA FAZENDA  2.845.051.176  108.042.298  2.953.093.474 
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO  22.702.626.933  41.556.346.374  64.258.973.307 
SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO  147.772.891  80  147.772.971 
SECRETARIA DA HABITAÇÃO  1.507.152.337  129.272.637  1.636.424.974 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE  556.850.433  676.121.687  1.232.972.120 
MINISTÉRIO PÚBLICO  1.926.484.337  159.354.930  2.085.839.267 
CASA CIVIL  498.365.536  12.902.090  511.267.626 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  961.368.565  537.838.814  1.499.207.379 
SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS  2.955.641.654  7.290.569.978  10.246.211.632 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  4.112.774.562  247.438.280  4.360.212.842 
SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS  1.030.313.875  862.417.529  1.892.731.404 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  1.260.972.670  182.856.130  1.443.828.800 
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE  154.101.144  57.783.609  211.884.753 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO  77.013.295  672.524.134  749.537.429 
SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  67.682.442  70  67.682.512 
SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO  35.796.403  10  35.796.413 
SECRETARIA DE TURISMO  418.738.667  1.260  418.739.927 
SECRETARIA DE GOVERNO  745.240.318  365.649.904  1.110.890.222 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA  10.000.000  0  10.000.000 
SEGURIDADE SOCIAL  16.484.978.219  12.249.797.093  28.734.775.312 
SECRETARIA DA SAÚDE  15.238.758.339  6.140.354.370  21.379.112.709 
SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA  1.380.112.694  57.146.300  1.437.258.994 
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SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  2.349.305  239.527.230  241.876.535 
SECRETARIA DA FAZENDA  36.505.966  28.205.731.003  28.242.236.969 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  259.411.653  923.407.372  1.182.819.025 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  899.169.753  29.373.865  928.543.618 
(TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL)  -1.331.329.491  -23.965.547.362  -25.296.876.853 
TOTAL  129.882.090.999  77.287.274.869  207.169.365.868 

 
§ 1º - Integram o Orçamento Fiscal as dotações orçamentárias, à conta do 

Tesouro do Estado, destinadas a transferências às empresas a título de subscrição de 
ações. 

§ 2º - Integram o Orçamento Fiscal ou o Orçamento da Seguridade Social, 
conforme o vínculo institucional de cada uma das entidades, as dotações orçamentárias à 
conta do Tesouro do Estado, das receitas próprias e das receitas vinculadas, destinadas às 
fundações, autarquias e empresas dependentes. 

 
Artigo 6º - Os recursos orçamentários destinados ao financiamento das 

ações e serviços públicos de saúde, alocados na unidade orçamentária Fundo Estadual de 
Saúde - FUNDES, da Secretaria da Saúde, na forma autorizada na Lei nº 15.549, de 30 de 
julho de 2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016, 
serão executados: 

I - pelas unidades da administração direta da Secretaria da Saúde, 
conforme programação demonstrada no Anexo I desta lei, devendo a unidade 
orçamentária Fundo Estadual de Saúde - FUNDES, na qualidade de unidade orçamentária 
gestora, providenciar a transferência das correspondentes dotações, obedecida a 
distribuição por fonte e por grupo de despesa; 

II - pelas unidades orçamentárias da administração direta e indireta, não 
vinculadas institucionalmente à Secretaria da Saúde e que realizem ações de saúde, 
devendo a unidade orçamentária Fundo Estadual de Saúde - FUNDES providenciar as 
transferências das correspondentes dotações por meio da modalidade de aplicação 
intraorçamentária, obedecida a distribuição por fonte e por grupo de despesa. 

 
SEÇÃO III 
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 
 
Artigo 7º - As fontes de recursos para financiamento das despesas do 

Orçamento de Investimentos das Empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, 
detenha a maioria do capital social com direito a voto, somam R$ 8.854.849.100,00 (oito 
bilhões, oitocentos e cinquenta e quatro milhões, oitocentos e quarenta e nove mil e cem 
reais), conforme especificação a seguir: 
 
FONTES DE FINANCIAMENTO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS  

Valores em R$ 1,00 
FONTE DE FINANCIAMENTO VALOR 
TESOURO DO ESTADO 3.909.111.100 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.326.792.000 
PRÓPRIOS 2.331.262.000 
OUTRAS FONTES 1.287.684.000 
TOTAL 8.854.849.100 

 
Artigo 8º - A despesa do Orçamento de Investimentos, não computadas as 

entidades cuja programação consta integralmente do Orçamento Fiscal, é fixada em R$ 
8.854.849.100,00 (oito bilhões, oitocentos e cinquenta e quatro milhões, oitocentos e 
quarenta e nove mil e cem reais), com a seguinte distribuição por Órgão Orçamentário: 
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DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO  
                                                                                                                                                                                                         Valores em R$ 1,00 

ÓRGÃO VALOR 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 140.000 
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES 110.900.000 
SECRETARIA DA FAZENDA 396.970.000 
SECRETARIA DA HABITAÇÃO 1.689.487.000 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 1.934.000 
SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 3.598.300.100 
SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 2.900.569.000 
SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO 43.825.000 
SECRETARIA DE GOVERNO 112.724.000 
TOTAL 8.854.849.100 

 
SEÇÃO IV 
DA AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 
 
Artigo 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a: 
I - abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 17% 

(dezessete por cento) da despesa total fixada no artigo 4º desta lei, observado o disposto 
no artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; 

II - abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como 
Reserva de Contingência; 

III - abrir créditos suplementares mediante a utilização de recursos na 
forma prevista no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 
1964, até o limite de 15% (quinze por cento) do total da despesa fixada no artigo 4º desta 
lei, inclusive os recursos decorrentes de atos autorizados no artigo 47, XIX, “a”, da 
Constituição Estadual (Emenda Constitucional nº 21, de 14 de fevereiro de 2006). 

Parágrafo único - Não onerarão o limite previsto no inciso I deste artigo os 
créditos destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a inativos 
e pensionistas, honras de aval, débitos constantes de precatórios judiciais, serviços da 
dívida pública, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de recursos 
vinculados, até o limite de 9% (nove por cento) do total da despesa fixada no artigo 4º 
desta lei. 

 
Artigo 10 - Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e 

acompanhamento da execução orçamentária, e com a finalidade de facilitar o 
cumprimento da programação aprovada nesta lei, autorizado a transpor recursos, entre 
atividades e projetos de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão, até o limite de 
10% (dez por cento) da despesa fixada nesta lei e obedecida a distribuição por grupo de 
despesa. 

 
SEÇÃO V 
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
 
Artigo 11 - Fica o Poder Executivo, autorizado a realizar operações de 

crédito por antecipação da receita até o limite de 5% (cinco por cento) da receita total 
estimada para o exercício de 2016, observadas as condições estabelecidas no artigo 38 da 
Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.  

 
SEÇÃO VI 
DISPOSIÇÃO FINAL 
 
Artigo 12 - Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016.  
Palácio dos Bandeirantes, 23 de dezembro de 2015. 
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GERALDO ALCKMIN 
 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 28 de dezembro de 2015. 
 
________ 
NOTAS: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
A Constituição Estadual à pág. 29 do vol. XXVIII; 
Lei nº 15.549/14 à pág. 25 do vol. LXXVIII. 
Os Anexos constantes dessa Lei estão publicados no Suplemento do D.O.E de 29.12.15. 

 
 

____________________________________ 
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- V – 
DECRETOS 
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DECRETO Nº 61.359, DE 8 DE JULHO DE 2015 

Altera os Decretos nº 61.036 e nº 61.038, ambos de 1º de janeiro de 2015, que organizam, 
respectivamente, a Secretaria de Governo e a Casa Civil, do Gabinete do Governador 

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

atribuições legais, 
Decreta: 
 
Artigo 1º - Fica acrescentado ao artigo 122 do Decreto nº 61.036, de 1º de 

janeiro de 2015, parágrafo único, com a seguinte redação: 
“Parágrafo único – O suporte financeiro de que trata este artigo não se 

aplica à Casa Civil, do Gabinete do Governador.”. 
 
Artigo 2º - Fica acrescentado ao artigo 40 do Decreto nº 61.038, de 1º de 

janeiro de 2015, o inciso III-A, com a seguinte redação: 
“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;”. 
 
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 8 de julho de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
 
_______ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg.Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Decreto nº 61.036/15 à pág. 45 do vol. LXXIX; 
Decreto nº 61.038/15 à pág. 82 do vol. LXXIX. 

 
____________________ 

 
 

() DECRETO Nº 61.361, DE 8 DE JULHO DE 2015 
Institui o Comitê Paulista das OLIMPÍADAS 2016, com o objetivo de coordenar e articular as 

ações preparatórias para a realização dos jogos olímpicos no Estado de São Paulo, e o 
Comitê Paulista do Esporte Olímpico, com o objetivo de desenvolver políticas públicas para o 

esporte e o paradesporto no Estado de São Paulo, e dá providências correlatas 
 
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de 

suas atribuições legais e considerando a escolha do Estado de São Paulo e de sua Capital 
como sede dos jogos de futebol das Olimpíadas 2016, 

Decreta: 
 
Artigo 1º - Fica instituído, junto à Secretaria de Governo, o Comitê Paulista 

das Olimpíadas 2016 com o objetivo de coordenar e articular as ações preparatórias para 
a realização dos jogos olímpicos de 2016 no Estado de São Paulo. 

 
Artigo 2º - O Comitê Paulista das Olimpíadas 2016 instituído pelo artigo 1º 

deste decreto será composto por representantes dos órgãos abaixo relacionados, na 
seguinte conformidade: 

                                                           
( ) Com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 61.483/15. 
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I – 2 (dois) da Secretaria de Governo, a quem caberá a coordenação dos 
trabalhos; 

II – 1 (um) da Casa Civil, por meio da Subsecretaria de Comunicação; 
III – 1 (um) da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude; 
IV - 1 (um) da Secretaria dos Transportes Metropolitanos; 
V - 1 (um) da Secretaria da Segurança Pública; 
VI - 1 (um) da Casa Militar, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa 

Civil - CEDEC; 
VII - 1 (um) da Secretaria de Energia; 
VIII - 1 (um) da Secretaria da Saúde; 
IX - 1 (um) da Secretaria de Turismo. 
 “X – 1 (um) da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência; 
XI – 1 (um) da Secretaria da Educação; 
XII– 1 (um) da Secretaria de Meio Ambiente.”. (NR) 
Parágrafo único – Os membros do Comitê Paulista das Olimpíadas 2016 e 

seus suplentes serão designados por resolução do Secretário de Governo. 
 
Artigo 3º - O Comitê Paulista das Olimpíadas 2016 de que trata o artigo 1º 

deste decreto conta com uma Secretaria Técnica e Executiva que tem como objetivo 
organizar as ações de planejamento e de implementação dos procedimentos destinados à 
realização das Olimpíadas 2016 no Estado de São Paulo definidos pelo Comitê. 

 
Artigo 4º - À Secretaria Técnica e Executiva cabe: 
I – adotar providências necessárias ao adequado funcionamento do Comitê; 
II – preparar as pautas de reuniões, as atas, a organização e o arquivo dos 

documentos recebidos e expedidos; 
III – executar e acompanhar as decisões tomadas pelo Comitê; 
IV – executar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Responsável 

pela coordenação dos trabalhos do comitê 
 
 “Artigo 5º - Os integrantes da Secretaria Técnica e Executiva poderão ser 

designados, mediante resolução, pelo Secretário de Governo, dentre servidores dos órgãos 
que compõem o Comitê Paulista das Olimpíadas 2016. 

Parágrafo único – O responsável pela Secretaria Técnica e Executiva será 
designado, mediante resolução, pelo Secretário de Governo, dentre os servidores da 
respectiva Pasta.”. (NR) 

 
Artigo 6º - O Secretário de Governo poderá representar o Estado na 

celebração de convênios visando a atender aos objetivos do Comitê Paulista das 
Olimpíadas 2016, observado o disposto no Decreto nº 59.215, de 21 de maio de 2013, com 
suas alterações. 

 
Artigo 7º - Fica instituído, junto à Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, 

o Comitê Paulista do Esporte Olímpico, com o objetivo de formular e auxiliar na 
implementação de políticas públicas para o esporte e o paradesporto no Estado de São 
Paulo, visando à participação paulista nos respectivos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. 

 
 “Artigo 8º - O Comitê Paulista do Esporte Olímpico será constituído por 

representantes da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude.”. (NR) 
 
Artigo 9º - Poderão participar do Comitê Paulista do Esporte Olímpico, 

mediante convite: 
I - 1 (um) representante da Prefeitura do Município de São Paulo, 

preferencialmente em atividade junto a órgão afeto ao esporte ou lazer; 
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II - 2 (dois) representantes de entidades voltadas ao desporto educacional; 
III - 1 (um) representante do SESC - Serviço Social do Comércio; 
IV - 1 (um) representante do SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial; 
V - 1 (um) representante do SESI - Serviço Social da Indústria; 
VI - 1 (um) representante da Comissão de Esporte e Turismo da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo; 
VII - 2 (dois) representantes do Comitê de Apoio ao Paradesporto, 

instituído pelo Decreto nº 53.603, de 23 de outubro de 2008; 
VIII - 1 (um) representante do Conselho Regional de Educação Física da 4ª 

Região - CREF4;  
IX - 4 (quatro) representantes de Federações de Esportes Olímpicos, 

escolhidas pelo Secretário de Esporte, Lazer e Juventude; 
X - 2 (dois) representantes de agremiações formadoras de atletas; 
XI - até 4 (quatro) atletas, ex-atletas ou técnicos relacionados ao esporte 

olímpico ou ao paradesporto. 
 
Artigo 10 - Poderão, ainda, participar do Comitê Paulista do Esporte 

Olímpico, mediante convite, pessoas ou representantes de entidades públicas ou privadas 
que, por seu conhecimento ou experiência, venham a contribuir para o alcance dos 
objetivos deste decreto. 

 
Artigo 11 - Caberá ao Secretário de Esporte, Lazer e Juventude formular os 

convites de que tratam os artigos 8º e 9º deste decreto, bem como designar, mediante 
resolução, os membros e respectivos suplentes do Comitê Paulista do Esporte Olímpico. 

 
 
Artigo 12 - As funções de membro do Comitê Paulista das Olimpíadas 2016 

e do Comitê Paulista do Esporte Olímpico não serão remuneradas, mas consideradas como 
serviço público relevante. 

 
Artigo 13 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogado o Decreto nº 57.165, de 25 de julho de 2011. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 8 de julho de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
 
_______ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Decreto nº 57.165/11 à pág. 181 do vol. LXXII; 
Decreto nº 59.215/13 à pág. 78  do vol. LXXV 

____________________ 
 
 

DECRETO Nº 61.374, DE 23 DE JULHO DE 2015 
Dispõe sobre as transferências que especifica, da Secretaria da Justiça e da Defesa da 
Cidadania para 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: 
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Artigo 1º - Ficam transferidos, da Secretaria da Justiça e da Defesa da 
Cidadania para a Casa Civil, do Gabinete do Governador, com seus bens móveis, 
equipamentos, cargos, funções-atividades, direitos, obrigações e acervo: 

I – o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra – 
CPDCN; 

II – o Conselho Estadual dos Povos Indígenas – CEPISP; 
III – o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade 

Nordestina; 
IV – o Conselho Estadual da Condição Feminina; 
V – a Comissão de Coordenação e Acompanhamento da Política de Ações 

Afirmativas para Afrodescendentes; 
VI - a Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual do Estado de São 

Paulo; 
VII – a Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena; 
VIII – a Coordenação de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo. 
§ 1º – As unidades transferidas nos termos deste artigo passam a integrar a 

estrutura básica da Casa Civil, do Gabinete do Governador. 
§ 2º - Os cargos e funções-atividades referidos no caput deste artigo 

passam a integrar o Quadro da Secretaria de Governo. 
 
Artigo 2º - Fica criada na Casa Civil, do Gabinete do Governador, integrando 

o Gabinete do Secretário, a Unidade de Apoio. 
 
Artigo 3º – O inciso III do artigo 4º do Decreto nº 42.209, de 15 de 

setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“III– 2 (dois) membros representando os órgãos colegiados previstos nos 

incisos XIII-A a XIII-E do artigo 3º do Decreto nº 61.038, de 1º de janeiro de 2015, 
indicados pelo Secretário-Chefe da Casa Civil;”.(NR)  

 
Artigo 4º – Os dispositivos adiante relacionados do Decreto nº 48.328, de 

15 de dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação: 
I – do artigo 2º: 
a) o inciso I: 
“I – o Secretário-Chefe da Casa Civil, que será seu Presidente;”;(NR) 
b) do inciso II: 
1. as alíneas “a” e “b”: 
“a) Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania; 
b) Secretaria de Planejamento e Gestão;”;(NR)  
2. a alínea “g”: 
“g) Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 

Inovação;”;(NR) 
c) o inciso III: 
“III – 1 (um) representante da Subsecretaria de Comunicação, da Casa Civil, 

do Gabinete do Governador;”;(NR) 
d) o inciso IX: 
“IX – 4 (quatro) representantes de entidades a serem escolhidas pelo 

Secretário-Chefe da Casa Civil, dentre os nomes a serem indicados pelas mesmas.”;(NR) 
II – o caput do artigo 4º: 
“Artigo 4º - A Casa Civil, do Gabinete do Governador, deverá:”;(NR)  
III – o artigo 9º:  
“Artigo 9º - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação fornecerá ao Conselho de Reitores das Universidades Estaduais do 
Estado de São Paulo – CRUESP o suporte necessário para a realização de estudos 
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objetivando a instituição do Programa Estadual de Inclusão Social e Ação Afirmativa no 
Ensino Superior.”.(NR) 

 
Artigo 5º - Ficam acrescentados ao artigo 3º do Decreto nº 50.587, de 13 de 

março de 2006, alterado pelo Decreto nº 53.537, de 10 de outubro de 2008, os dispositivos 
adiante relacionados, com a seguinte redação:  

I – o inciso I-A: 
“I-A – 1 (um) pela Casa Civil, do Gabinete do Governador;”; 
II – o item 3 do § 1º: 
“3. 1 (um) indicado pela Casa Civil, do Gabinete do Governador.”. 
 
Artigo 6º – Os dispositivos adiante relacionados do Decreto nº 50.587, de 

13 de março de 2006, passam a vigorar com a seguinte redação: 
I – o artigo 1º: 
“Artigo 1º - O Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade 

Nordestina de que trata a Lei nº 12.061, de 26 de setembro de 2005, fica vinculado à Casa 
Civil, do Gabinete do Governador.”;(NR) 

II – do artigo 3º, alterado pelo Decreto nº 53.537, de 10 de outubro de 
2008:  

a) o inciso I: 
“I – 1 (um) pela Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania;”;(NR) 
b) o item 2 do § 1º: 
“2. 1 (um) indicado pela Secretaria da Justiça e da Defesa da 

Cidadania;”.(NR) 
 
Artigo 7º – Os dispositivos adiante relacionados do Decreto nº 52.334, de 6 

de novembro de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:  
I – do artigo 6º: 
a) o inciso II: 
“II - Secretaria de Desenvolvimento Social;”;(NR)  
b) o inciso IX: 
“IX – Casa Civil, do Gabinete do Governador.”;(NR) 
II – do artigo 7º: 
a) o inciso I: 
“I – Casa Civil, do Gabinete do Governador;”;(NR) 
b) o inciso III: 
“III – Secretaria de Desenvolvimento Social;”;(NR)  
c) o inciso IX: 
“IX - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 

Inovação.”.(NR)  
 
Artigo 8º - Os dispositivos adiante relacionados do Decreto nº 52.645, de 

21 de janeiro de 2008, passam a vigorar com a seguinte redação: 
I – o artigo 2º: 
“Artigo 2º - Para articulação das ações referidas no artigo 1º deste decreto, 

a Casa Civil, do Gabinete do Governador, conta com os seguintes órgãos colegiados, criados 
pelo Decreto nº 48.532, de 9 de março de 2004: 

I – Conselho Estadual dos Povos Indígenas; 
II – Comitê Intersetorial de Assuntos Indígenas, da Coordenação de 

Políticas para a População Negra e Indígena.”;(NR) 
II – do artigo 8º, com a redação dada pelo Decreto nº 57.380, de 29 de 

setembro de 2011: 
a) o inciso I: 
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“I – 2 (dois) representantes da Casa Civil, do Gabinete do Governador, 
sendo: 

a) 1 (um) da Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena 
que exercerá a coordenação dos trabalhos; 

b) 1 (um) da Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos;”;(NR)  
b) os incisos VIII e IX: 
“VIII – 1 (um) representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Ciência, Tecnologia e Inovação; 
IX – 1 (um) representante da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, 

indicado pela Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” – 
ITESP;”;(NR)  

c) o inciso XI: 
“XI – 1 (um) representante da Secretaria de Planejamento e Gestão;”;(NR) 
d) o § 2º: 
“§ 2º - Caberá ao Secretário-Chefe da Casa Civil formular os convites de que 

trata o inciso XIX deste artigo, bem como designar, mediante resolução, os membros e 
respectivos suplentes do Comitê, com mandato de 3 (três) anos, permitida uma 
recondução.”.(NR)  

 
Artigo 9º - Ficam acrescentados ao artigo 2º do Decreto nº 54.032, de 18 de 

fevereiro de 2009, os dispositivos adiante relacionados, com a seguinte redação: 
I – o inciso I-A: 
“I-A – Conselho Estadual dos Direitos da População de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais;”; 
II – o parágrafo único: 
“Parágrafo único - O Conselho previsto no inciso I-A deste artigo é regido 

pelo Decreto nº 55.587, de 17 de março de 2010, alterado pelo Decreto nº 58.527, de 6 de 
novembro de 2012, e pelo decreto que transferiu para a Casa Civil, do Gabinete do 
Governador, a Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual do Estado de São 
Paulo.”. 

 
Artigo 10 - Os dispositivos adiante relacionados do Decreto nº 54.032, de 

18 de fevereiro de 2009, passam a vigorar com a seguinte redação: 
I - o inciso I do artigo 3º: 
“I – assessorar o Secretário-Chefe da Casa Civil no desempenho de suas 

funções;”;(NR) 
II – do artigo 7º: 
a) do inciso II: 
1. as alíneas “a” a “c”:  
“a) Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania;  
b) Secretaria de Planejamento e Gestão; 
c) Secretaria de Desenvolvimento Social;”;(NR) 
2. a alínea “j”: 
“j) Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 

Inovação.”;(NR) 
b) o § 2º: 
“§ 2º - Os membros do Comitê e seus suplentes serão designados pelo 

Secretário-Chefe da Casa Civil.”;(NR) 
III – o caput do artigo 9º: 
“Artigo 9º - O Secretário-Chefe da Casa Civil, mediante resolução:”.(NR) 
 
Artigo 11 - Ficam acrescentados ao Decreto nº 54.429, de 9 de junho de 

2009, os dispositivos adiante relacionados, com a seguinte redação:  
I – ao artigo 2º: 
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a) o inciso I-A: 
“I-A – Comitê Intersetorial de Assuntos Indígenas;”;  
b) o § 2º, passando o atual parágrafo único a denominar-se § 1º: 
“§ 2º - O Comitê previsto no inciso I-A deste artigo é regido pelo Decreto nº 

52.645, de 21 de janeiro de 2008, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 57.380, 
de 29 de setembro de 2011, e pelo decreto que transferiu para a Casa Civil, do Gabinete do 
Governador, a Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena.”;  

II – ao inciso VII do artigo 3º, a alínea “c”: 
“c) o Comitê Intersetorial de Assuntos Indígenas.”. 
 
Artigo 12 - Os dispositivos adiante relacionados do Decreto nº 54.429, de 9 

de junho de 2009, passam a vigorar com a seguinte redação: 
I – o inciso I do artigo 3º:  
“I – assessorar o Secretário-Chefe da Casa Civil no desempenho de suas 

funções;”;(NR)  
II – o § 2º do artigo 7º: 
“§ 2º - os membros do Comitê e seus suplentes serão designados pelo 

Secretário-Chefe da Casa Civil.”;(NR) 
III – o caput do artigo 9º: 
“Artigo 9º - O Secretário-Chefe da Casa Civil, mediante resolução:”.(NR) 
 
Artigo 13 - Os dispositivos adiante relacionados do Decreto nº 55.587, de 

17 de março de 2010, passam a vigorar com a seguinte redação: 
I – do artigo 2º, com a redação dada pelo Decreto nº 58.527, de 6 de 

novembro de 2012: 
a) o inciso V: 
“V – propor à Coordenação Estadual de Políticas para a Diversidade Sexual, 

da Casa Civil, do Gabinete do Governador, a realização de campanhas destinadas à 
promoção da diversidade sexual, dos direitos da população LGBT e o enfrentamento à 
discriminação, bem como incentivá-las;”;(NR) 

b) o inciso IX: 
“IX – pronunciar-se sobre matérias que lhe sejam submetidas pela 

Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual, da Casa Civil, do Gabinete do 
Governador;”;(NR) 

c) o inciso XIII: 
“XIII - encaminhar à Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual, da 

Casa Civil, do Gabinete do Governador, plano de trabalho em prazo não superior a 120 
(cento e vinte) dias após a posse de cada nova gestão do Conselho, o qual deverá abranger, 
sempre que possível, as propostas das Conferências de Direitos Humanos e Políticas 
Públicas para a População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais;”;(NR) 

II – do artigo 3º: 
a) os incisos I e II: 
“I – 11 (onze) representantes titulares e respectivos suplentes do poder 

público estadual, sendo: 
a) 1 (um) da Casa Civil, do Gabinete do Governador; 
b) 1 (um) da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania; 
c) 1 (um) da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude; 
d) 1 (um) da Secretaria de Desenvolvimento Social; 
e) 1 (um) da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho; 
f) 1 (um) da Secretaria da Segurança Pública; 
g) 1 (um) da Secretaria da Administração Penitenciária; 
h) 1 (um) da Secretaria da Educação; 
i) 1 (um) da Secretaria da Saúde; 
j) 1 (um) da Secretaria da Cultura; 
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k) 1 (um) da Secretaria de Turismo; 
II - 11 (onze) titulares e respectivos suplentes da sociedade civil, 

representantes de cada segmento das populações de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais, considerando sempre que possível a diversidade regional e a equidade de 
gênero.";(NR) 

b) o § 3º:  
“§ 3º - Para atendimento do disposto no § 2º deste artigo, caberá à Casa 

Civil, do Gabinete do Governador, publicar o edital de convocação da eleição no Diário 
Oficial do Estado, com prazo não inferior a 60 (sessenta) dias da data prevista para a sua 
realização, devendo ser aberta a todos os interessados que tenham afinidade com a 
temática da diversidade sexual, providenciando sua ampla divulgação.”;(NR) 

III – o § 1º do artigo 6º:  
“§ 1º - O Presidente do Conselho, eleito dentre seus pares, será designado 

pelo Secretário-Chefe da Casa Civil.”;(NR) 
IV – o artigo 9º: 
“Artigo 9º - A Casa Civil, do Gabinete do Governador, prestará todo o apoio 

técnico, administrativo e de infraestrutura necessários ao pleno funcionamento do 
Conselho Estadual LGBT.”.(NR) 

 
Artigo 14 - Os dispositivos adiante relacionados do Decreto nº 58.428, de 8 

de outubro de 2012, passam a vigorar com a seguinte redação: 
I – do artigo 3º: 
a) o inciso I: 
“I – assessorar o Secretário-Chefe da Casa Civil no desempenho de suas 

funções;”;(NR) 
b) o inciso IX: 
“IX – exercer, por determinação do Secretário-Chefe da Casa Civil, ou com 

sua anuência, outras atividades de interesse para a adequada execução das políticas para a 
mulher do Estado, pertinentes à sua área de atuação.”;(NR) 

II – o inciso I do artigo 5º: 
“I – propor ao Secretário-Chefe da Casa Civil o programa de trabalho e as 

alterações que se fizerem necessárias;”;(NR) 
III – o § 2º do artigo 7º: 
“§ 2º - Os membros do Comitê e seus suplentes serão designados pelo 

Secretário-Chefe da Casa Civil.”;(NR) 
IV – o caput do artigo 9º: 
“Artigo 9º - O Secretário-Chefe da Casa Civil, mediante resolução:”.(NR) 
 
Artigo 15 - Os dispositivos adiante relacionados do Decreto nº 59.101, de 

18 de abril de 2013, passam a vigorar com a seguinte redação: 
I – o inciso IV do artigo 3º: 
“IV – a promoção, a elaboração, a coordenação, o desenvolvimento e o 

acompanhamento de programas, projetos e atividades, com vista, em especial, à efetiva 
atuação em favor da defesa da cidadania e do respeito aos direitos humanos;”;(NR) 

II – o artigo 39: 
“Artigo 39 – Aos Coordenadores das unidades com nível hierárquico de 

Coordenadoria previstas nos incisos XIV e XV do artigo 4º deste decreto, em suas 
respectivas áreas de atuação, compete, ainda, propor políticas públicas que valorizem o 
respeito à cidadania.”;(NR) 

III – o artigo 75: 
“Artigo 75 - A Comissão Especial de Acompanhamento da Execução do 

Programa Estadual de Direitos Humanos é regida pelo Decreto nº 42.209, de 15 de 
setembro de 1997, observada a nova redação dada por legislação posterior ao inciso III de 
seu artigo 4º.”.(NR) 
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Artigo 16 - Ficam acrescentados ao Decreto nº 61.038, de 1º de janeiro de 

2015, os dispositivos adiante relacionados, com a seguinte redação: 
I – ao artigo 2º, os incisos VI a VIII: 
“VI – a participação na formulação, implantação e avaliação de políticas 

públicas de defesa dos direitos e de eliminação da discriminação voltadas aos 
afrodescendentes, aos povos indígenas, à comunidade nordestina, às mulheres e à 
população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais; 

VII – sem prejuízo da atuação de outros órgãos do Estado:  
a) o zelo pelo cumprimento: 
1. do Programa Estadual de Direitos Humanos, instituído pelo Decreto nº 

42.209, de 15 de setembro de 1997; 
2. da Política de Ações Afirmativas para Afrodescendentes, instituída pelo 

Decreto nº 48.328, de 15 de dezembro de 2003; 
3. do Plano Estadual de Enfrentamento à Homofobia e Promoção da 

Cidadania LGBT, instituído pelo Decreto nº 55.839, de 18 de maio de 2010; 
b) a promoção, a elaboração, a coordenação, o desenvolvimento e o 

acompanhamento de programas, projetos e atividades direcionados à defesa e ao respeito 
à dignidade da pessoa humana; 

VIII – o suporte administrativo, operacional e financeiro ao Conselho 
Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, previsto no artigo 3º da Lei nº 7.576, 
de 27 de novembro de 1991.”; 

II – ao artigo 3º, alterado pelo Decreto nº 61.198, de 31 de março de 2015: 
a) os incisos XIII-A a XIII-E: 
“XIII-A – Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade 

Negra – CPDCN; 
XIII-B – Conselho Estadual dos Povos Indígenas – CEPISP; 
XIII-C – Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade 

Nordestina; 
XIII-D - Conselho Estadual da Condição Feminina; 
XIII-E – Comissão de Coordenação e Acompanhamento da Política de Ações 

Afirmativas para Afrodescendentes;”; 
b) os incisos XXIII a XXV: 
“XXIII– Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual do Estado de 

São Paulo; 
XXIV– Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena; 
XXV– Coordenação de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo.”; 
c) o § 5º: 
“§ 5º - As unidades previstas nos incisos XXIII a XXV deste artigo são 

organizadas mediante decretos específicos, a seguir indicados: 
1. Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual do Estado de São 

Paulo: 
a) Decreto nº 54.032, de 18 de fevereiro de 2009, alterado pelo Decreto nº 

59.101, de 18 de abril de 2013, e pelo decreto que transferiu para a Casa Civil, do Gabinete 
do Governador, a Coordenação a que se refere o item 1 deste parágrafo;  

b) Decreto nº 55.587, de 17 de março de 2010, alterado pelo Decreto nº 
58.527, de 6 de novembro de 2012, e pelo decreto que transferiu para a Casa Civil, do 
Gabinete do Governador, a Coordenação a que se refere o item 1 deste parágrafo; 

2. Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena, Decreto nº 
54.429, de 9 de junho de 2009, alterado pelos Decretos nº 54.560, de 17 de julho de 2009, 
nº 54.696, de 20 de agosto de 2009, nº 59.101, de 18 de abril de 2013, e pelo decreto que 
transferiu para a Casa Civil, do Gabinete do Governador, a Coordenação a que se refere 
este item; 



56 
 

3. Coordenação de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo, Decreto 
nº 58.428, de 8 de outubro de 2012, alterado pelo decreto que transferiu para a Casa Civil, 
do Gabinete do Governador, a Coordenação a que se refere este item.”;  

III – ao artigo 4º, o inciso V: 
“V – Unidade de Apoio.”;  
IV – ao inciso III do artigo 13, alterado pelo Decreto nº 61.198, de 31 de 

março de 2015, a alínea “e”: 
“e) Unidade de Apoio.”; 
V – à Seção I do Capítulo VI, a Subseção V, com o artigo 23-A: 
“SUBSEÇÃO V 
Da Unidade de Apoio 
Artigo 23-A – A Unidade de Apoio, por meio de seu Corpo Técnico, tem as 

seguintes atribuições: 
I – subsidiar o Secretário-Chefe da Casa Civil nos assuntos relativos aos 

órgãos colegiados previstos nos seguintes dispositivos deste decreto: 
a) inciso VIII do artigo 2º; 
b) incisos XIII-A a XIII-E do artigo 3º; 
II – promover a prestação de serviços de suporte técnico e administrativo 

necessários ao funcionamento dos órgãos colegiados a que se refere o inciso I deste artigo;  
III - promover e participar da elaboração, coordenação, desenvolvimento e 

acompanhamento de programas, projetos e atividades no âmbito de sua área de atuação;  
IV – opinar nos assuntos que lhe forem encaminhados; 
V – prestar colaboração ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da 

Pessoa Humana; 
VI - desenvolver outras atividades pertinentes à sua área de atuação, por 

determinação do Secretário-Chefe da Casa Civil ou com sua anuência.”; 
VI – ao inciso I do artigo 40, as alíneas “m” e “n”: 
“m) transmitir ao Governador a indicação dos membros dos seguintes 

órgãos colegiados: 
1. Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana; 
2. Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra – 

CPDCN; 
3. Conselho Estadual dos Povos Indígenas – CEPISP; 
4. Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Nordestina; 
5. Conselho Estadual da Condição Feminina; 
6. Conselho Estadual dos Direitos da População de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais; 
7. Comissão de Coordenação e Acompanhamento da Política de Ações 

Afirmativas para Afrodescendentes; 
n) presidir a Comissão de Coordenação e Acompanhamento da Política de 

Ações Afirmativas para Afrodescendentes;”; 
VII– à Seção V do Capítulo VII, o artigo 49-A: 
“Artigo 49-A - Aos Coordenadores das unidades previstas nos incisos XXIII 

a XXV do artigo 3º deste decreto, em suas respectivas áreas de atuação, compete, ainda, 
propor políticas públicas que valorizem o respeito às diferenças humanas.”;  

VIII – ao Capítulo VIII, as Seções IV-A a IV-E e seus artigos 64-A a 64-F: 
“SEÇÃO IV-A  
Do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra – 

CPDCN 
Artigo 64-A - O Conselho de Participação e Desenvolvimento da 

Comunidade Negra - CPDCN é regido: 
I - pela Lei nº 5.466, de 24 de dezembro de 1986, alterada pelo artigo 7º da 

Lei nº 10.237, de 12 de março de 1999;  
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II - pelo Decreto nº 52.334, de 6 de novembro de 2007, alterado pelo 
Decreto que transferiu para a Casa Civil, do Gabinete do Governador, o Conselho a que se 
refere este artigo. 

SEÇÃO IV-B  
Do Conselho Estadual dos Povos Indígenas – CEPISP 
Artigo 64-B - O Conselho Estadual dos Povos Indígenas - CEPISP é regido 

pelos dispositivos adiante indicados:  
I – Decreto nº 52.645, de 21 de janeiro de 2008, observadas as revogações 

efetuadas pelos Decretos nº 53.530, de 9 de outubro de 2008, e nº 54.479, de 24 de junho 
de 2009, e as alterações introduzidas pelo decreto que transferiu para a Casa Civil, do 
Gabinete do Governador, o Conselho a que se refere este artigo; 

II - Decreto nº 56.744, de 8 de fevereiro de 2011. 
Artigo 64-C – O Conselho Estadual dos Povos Indígenas poderá contar, 

além do suporte previsto no inciso II do artigo 23-A deste decreto, com o apoio técnico das 
Universidades Públicas Estaduais. 

SEÇÃO IV-C  
Do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade 

Nordestina 
Artigo 64-D - O Conselho de Participação e Desenvolvimento da 

Comunidade Nordestina é regido pela Lei nº 12.061, de 26 de setembro de 2005, 
regulamentada pelo Decreto nº 50.587, de 13 de março de 2006, alterado pelo Decreto nº 
53.537, de 10 de outubro de 2008, e pelo decreto que transferiu para a Casa Civil, do 
Gabinete do Governador, o Conselho a que se refere este artigo. 

SEÇÃO IV-D  
Do Conselho Estadual da Condição Feminina 
Artigo 64-E - O Conselho Estadual da Condição Feminina é regido pela Lei 

nº 5.447, de 19 de dezembro de 1986, e pelos Decretos nº 51.632, de 7 de março de 2007, 
artigo 2º, e nº 52.334, de 6 de novembro de 2007, alterado pelo Decreto que transferiu 
para a Casa Civil, do Gabinete do Governador, o Conselho a que se refere este artigo. 

SEÇÃO IV-E  
Da Comissão de Coordenação e Acompanhamento da Política de Ações 

Afirmativas para Afrodescendentes 
Artigo 64-F - A Comissão de Coordenação e Acompanhamento da Política 

de Ações Afirmativas para Afrodescendentes é regida pelo Decreto nº 48.328, de 15 de 
dezembro de 2003, alterado pelo decreto que transferiu para a Casa Civil, do Gabinete do 
Governador, a Comissão a que se refere este artigo.”. 

 
Artigo 17 - As Secretarias de Planejamento e Gestão e da Fazenda 

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

 
Artigo 18 – A Secretaria de Governo e a Secretaria da Justiça e da Defesa da 

Cidadania, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da publicação deste 
decreto, providenciarão a expedição de Resolução Conjunta identificando os cargos e as 
funções-atividades transferidos nos termos do artigo 1º deste decreto, com indicação de 
seus ocupantes ou motivo de vacância. 

 
Artigo 19 – Fica excluída do artigo 1º do Decreto nº 57.380, de 29 de 

setembro de 2011, a redação nele prevista para os seguintes dispositivos do artigo 8º do 
Decreto 52.645, de 21 de janeiro de 2008: 

I – os incisos I, VIII, IX e XI; 
II – o § 2º. 
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Artigo 20 – Fica excluída do artigo 1º do Decreto nº 58.527, de 6 de 
novembro de 2012, a redação nele prevista para os seguintes dispositivos do Decreto 
55.587, de 17 de março de 2010:  

I – os incisos V, IX e XIII do artigo 2º; 
II – o § 3º do artigo 3º. 
 
Artigo 21 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário, em especial: 
I – o Decreto nº 54.428, de 9 de junho de 2009;  
II – o Decreto nº 54.479, de 24 de junho de 2009; 
III – do artigo 1º do Decreto nº 58.527, de 6 de novembro de 2012: 
a) a alínea “a” do inciso II; 
b) o inciso IV; 
IV - do Decreto nº 59.101, de 18 de abril de 2013: 
a) o inciso IX do artigo 3º; 
b) do artigo 4º: 
1. os incisos IV a VII, XII, XVI, XVII e XIX; 
2. os itens 2, 3 e 5 do § 2º; 
c) do inciso I do artigo 35: 
1. os itens 1, 4 a 8 e 12 da alínea “g”; 
2. o item 4 da alínea “h”; 
d) do Capítulo IX: 
1. a Seção III e seu artigo 65; 
2. a Seção IV e seu artigo 66; 
3. a Seção V e seu artigo 67; 
4. a Seção VI e seu artigo 68; 
5. a Seção XI e seu artigo 73. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 23 de julho de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
________ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE 
Lei nº 10.237/99 à pág. 37 do vol. XLVIII; 
Decreto nº 42.209/97 à pág. 65 do vol. XLIV; 
Decreto nº 48.328/03 à pág.101 do vol. LVI;  
Decreto nº 48.532/04 à pág. 68 do vol. LVII; 
Decreto nº 50.587/06 à pág. 90 do vol. LXI; 
Decreto nº 52.645/08 à pág. 85 do vol. LXV; 
Decreto nº 53.530/08 à pág. 109 do vol. LXVI; 
Decreto nº 55.839/10 à pág. 91 do vol. LXIX; 
Decreto nº 57.380/11 à pág. 207 do vol. LXXII; 
Decreto nº 61.038/15 à pág. 82 do vol. LXXIX. 

____________________ 
 

 
() DECRETO Nº 61.397, DE 4 DE AGOSTO DE 2015 

Altera o Decreto nº 48.292, de 2 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a concessão de 
diárias aos servidores da Administração Centralizada e das Autarquias, bem como aos 

componentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo 
 
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais, 
Decreta: 

                                                           
( ) Retificado no DOE de 8.8.15. 
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Artigo 1º - Fica acrescentado ao artigo 5º do Decreto nº 48.292, de 2 de 

dezembro de 2003, com a seguinte redação: 
“§ 5º – Para fins do disposto no § 1º deste artigo, fica caracterizada como 

pernoite a permanência do servidor no local de destino da viagem até as 4 (quatro) horas 
do dia seguinte.”. 

 
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 4 de agosto de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
_______ 
NOTA: 
O Decreto nº 48.292/03 encontra-se à pág. 91 do vol. LVI. 

____________________ 
 
 

() DECRETO Nº 61.411, DE 7 DE AGOSTO 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 Bragança Paulista, no Município de 

Bragança Paulista, a Escola Estadual Bairro Águas Claras; 
II – na Diretoria de Ensino – Região Ribeirão Preto, no Município de 

Ribeirão Preto: 
a) a Escola Estadual Jardim Flamboyans; 
b) a Escola Estadual Jardim Joquei Clube; 
c) a Escola Estadual Jardim Monte Carlo. 
 
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 junho de 2015. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 7 de agosto de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
_______ 
NOTA:  
O Decreto nº 52.630/08 encontra-se à pág. 81 do vol. LXV. 

 

                                                           
( ) Retificado no D.O.E. de 28.8.2015. 
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DECRETO Nº 61.435, DE 18 DE AGOSTO DE 2015 
Determina a inserção, no Portal da Transparência Estadual, dos dados que especifica 

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

atribuições legais, 
Decreta: 
 
Artigo 1º - Os representantes da Fazenda do Estado junto às empresas por 

esta controlada adotarão as providências necessárias à inclusão, no Portal da 
Transparência Estadual (www.transparencia.sp.gov.br), instituído pelo Decreto nº 57.500, 
de 8 de novembro de 2011, de todos os dados alusivos à retribuição global de seu pessoal, 
incluídos os membros da Diretoria e dos Conselhos de Administração e Fiscal. 

§ 1º - Para o fim de que trata o caput deste artigo, serão consideradas todas 
as quantias recebidas pelo agente público, inclusive as destituídas de natureza 
remuneratória. 

§ 2º – O Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC, da Secretaria da 
Fazenda, prestará o apoio técnico necessário à adoção da providência de que trata o caput 
deste artigo.  

 
Artigo 2º - O Secretário de Governo poderá expedir normas complementares 

visando ao cumprimento do disposto neste decreto.  
 
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.   
 
Palácio dos Bandeirantes, 18 de agosto de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
_______ 
NOTA: 
O Decreto nº 57.500/11 encontra-se à pág. 222 do vol. LXXII. 

_____________________________ 
 
 

DECRETO Nº 61.442, DE 20 DE AGOSTO DE 2015 
Institui, no âmbito da Administração Pública do Estado de São Paulo, programa denominado 
Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, objetivando a redução de óbitos e feridos em 

decorrência de acidentes de trânsito, e dá providências correlatas 
 
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais, 
Considerando a Década de Ações para a Segurança Viária, de 2011 a 2020, 

estabelecida pela Organização das Nações Unidas, da qual o Brasil foi um dos signatários; 
Considerando a necessidade e urgência na redução de acidentes de 

trânsito, notadamente com óbitos e feridos; 
Considerando os elevados custos humanos, materiais e financeiros para as 

vítimas de acidentes de trânsito, suas famílias, a sociedade e o Estado; 
Considerando a necessidade de coordenação das ações de segurança viária, 

realizadas ou propostas pelos entes públicos e privados para a redução de acidentes no 
trânsito; e 

Considerando, ainda, o disposto no Decreto nº 61.138, de 26 de fevereiro 
de 2015, que instituiu Grupo de Trabalho para proceder à elaboração de Programa de 
Segurança Viária, 

Decreta: 
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Artigo 1º - Fica instituído, no âmbito da Administração Pública do Estado 
de São Paulo, programa denominado Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, 
objetivando a redução de óbitos e feridos em decorrência de acidentes de trânsito. 

§ 1º - O programa a que se refere o caput deste artigo será implementado 
por meio de Plano de Ação Anual, que deverá conter prioritariamente programas, projetos, 
ações e metas sobre segurança viária para o respectivo exercício. 

§ 2º - O Plano de Ação Anual a que alude o § 1º deste artigo: 
1. constituir-se-á de planos setoriais, a serem executados no âmbito de 

cada Secretaria de Estado envolvida, sob responsabilidade desta; 
2. poderá contemplar a participação de entidades privadas, a ser detalhada 

mediante instrumento jurídico específico.  
 
Artigo 2º - Fica instituído, junto à Secretaria de Governo, o Comitê Gestor 

do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. 
§ 1º - O Comitê Gestor de que trata o caput deste artigo contará com a 

seguinte composição: 
1. Secretário de Governo, que o presidirá; 
2. Secretário-Chefe da Casa Civil; 
3. Secretário da Segurança Pública; 
4. Secretário de Logística e Transportes; 
5. Secretário de Planejamento e Gestão; 
6. Secretário da Saúde; 
7. Secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência; 
8. Secretário de Educação; 
9. Secretário dos Transportes Metropolitanos; 
10. Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN - 

SP, que será seu Secretário Executivo. 
§ 2º - Os Secretários de Estado a que alude o § 1º deste artigo e o Diretor 

Presidente do DETRAN – SP serão representados, em seus impedimentos, pelos 
correspondentes Secretários Adjuntos e pelo Diretor Vice-Presidente, respectivamente.  

§ 3º - O Conselho Estadual para a Diminuição dos Acidentes de Trânsito – 
CEDATT, instituído pelo Decreto nº 48.981, de 24 de setembro de 2004, prestará suporte, 
de natureza consultiva, ao Comitê Gestor de que trata este artigo. 

§ 4º - O Comitê Gestor poderá contar em suas reuniões, mediante convite, 
com a participação de especialistas e representantes de entidades privadas, inclusive 
associações. 

§ 5º - O Comitê Gestor terá como atribuições centrais, dentre outras: 
1. aprovar o Plano de Ação Anual de Segurança no Trânsito e supervisionar 

sua execução; 
2. promover alinhamento e sinergia entre a Secretarias de Estado 

executoras do Plano de Ação Anual de Segurança no Trânsito; 
3. aprovar metas e indicadores alusivos ao Plano de Ação Anual de 

Segurança no Trânsito;  
4. redirecionar ações em curso, em caso de não atingimento dos resultados; 
5. aprovar projetos prioritários ou que envolvam financiamentos ou 

recursos da iniciativa privada; 
6. deliberar, preliminarmente, sobre a celebração de convênio, no âmbito 

da Administração direta e autárquica, que tenha por objeto sinalização, engenharia de 
tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito, inclusive quando o 
ajuste não estipule transferência de recursos financeiros ou materiais por parte do Estado, 
observado, ainda, o Decreto nº 59.215, de 21 de maio de 2013; 

7. pronunciar-se, preliminarmente, sobre outros atos administrativos que 
tenham por objeto as ações que alude o item 6 deste parágrafo e onerem recursos 
orçamentários no âmbito da Administração direta e autárquica. 
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Artigo 3º - O Secretário Executivo do Movimento Paulista de Segurança no 
Trânsito terá como atribuições centrais, dentre outras: 

I – formular ao Comitê Gestor proposta de Plano de Ação Anual de 
Segurança no Trânsito, integrando os planos setoriais das Secretarias de Estado 
envolvidas;  

II – analisar dados e gerar indicadores da segurança viária; 
III - realizar interação com as Secretarias de Estado envolvidas, bem assim 

com o Conselho Estadual para a Diminuição dos Acidentes de Trânsito – CEDATT, para os 
fins de que tratam os incisos I e II deste artigo; 

IV – monitorar a execução do Plano de Ação Anual de Segurança no 
Trânsito junto às Secretarias de Estado envolvidas; 

V – formular ao Comitê Gestor propostas visando à melhor implementação 
ou à retificação de Plano de Ação Anual de Segurança no Trânsito em execução; 

VI - desenvolver relatórios de acompanhamento de projetos, alusivos ao 
Plano de Ação Anual de Segurança no Trânsito; 

VII – dar encaminhamento às decisões tomadas pelo Comitê Gestor. 
Parágrafo único – Para implementar as atribuições de que trata este artigo, 

o Secretário Executivo, por meio de portaria, designará servidores ou empregados 
públicos do Quadro do DETRAN - SP. 

 
Artigo 4º - Cada uma das Secretarias de Estado a que aludem os itens 1 a 9 

do § 1º do artigo 2º deste decreto identificará, mediante resolução de seu Titular, a ser 
editada no prazo de 10 (dez) dias contados da edição deste decreto, o órgão ou unidade de 
sua estrutura que terá como atribuições, no âmbito do Movimento Paulista de Segurança 
no Trânsito, dentre outras: 

I – coordenar a elaboração de proposta de ações, no âmbito de sua Pasta, 
transmitindo-a ao Secretário Executivo, para o fim de que trata o inciso I do artigo 3º deste 
decreto; 

II – promover e monitorar a execução do Plano de Ação Anual de Segurança 
no Trânsito, aprovado pelo Comitê Gestor, no âmbito correspondente à sua Pasta, 
elaborando relatório e transmitindo-o ao Secretário Executivo. 

 
Artigo 5º - A meta a ser cumprida no Estado de São Paulo, para a redução 

de vítimas fatais em acidentes de trânsito, será de 50% (cinquenta por cento) da projeção 
para 2020. 

 
Artigo 6º - O Secretário de Governo poderá, mediante resolução, editar 

normas complementares necessárias ao cumprimento do disposto neste decreto.  
 
Artigo 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário, em especial: 
I - o Decreto nº 57.679, de 26 de dezembro de 2011;  
II - o Decreto nº 58.397, de 18 de setembro de 2012.  
 
Palácio dos Bandeirantes, 20 de agosto de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
 
_______ 
NOTA:  
O Decreto nº 59.215/13 encontra-se à pág. 78 do vol. LXXV 

 
____________________ 
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DECRETO Nº 61.466, DE 2 DE SETEMBRO DE 2015 
Dispõe sobre a admissão, a contratação de pessoal e o aproveitamento de remanescentes na 

Administração Direta, Indireta e Fundacional do Estado 
 
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais e considerando o cenário econômico nacional que exige medidas 
restritivas no âmbito da administração pública estadual, 

Decreta: 
 
Artigo 1º - Ficam vedadas a admissão e a contratação de pessoal, bem como 

o aproveitamento de remanescentes de concursos públicos com prazo de validade em 
vigor, no âmbito da administração pública direta, das autarquias, inclusive as de regime 
especial, das fundações instituídas ou mantidas pelo Estado e das sociedades de economia 
mista. 

Parágrafo único – O Governador do Estado poderá, excepcionalmente, 
autorizar a realização de concursos, a admissão ou contratação de pessoal, bem como o 
aproveitamento de remanescentes de concursos públicos com prazo de validade em vigor, 
mediante fundamentada justificativa dos dirigentes dos órgãos e das entidades referidas 
no caput deste artigo e aprovada pelas Secretarias de Planejamento e Gestão e da Fazenda.  

 
Artigo 2º - O disposto neste decreto não se aplica às universidades públicas 

estaduais.  
 
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 2 de setembro de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 

 
____________________ 

 
() DECRETO Nº 61.470, DE 2 DE SETEMBRO DE 2015 

Altera e acrescenta dispositivos que especifica ao Decreto nº 60.435, de 13 de maio de 2014, 
que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento de servidores públicos civis e 

militares, ativos, inativos e reformados e de pensionistas da administração direta e 
autárquica e dá providências correlatas 

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

atribuições legais, 
Decreta: 
 
Artigo 1º - Os dispositivos adiante indicados do Decreto nº 60.435, de 13 de 

maio de 2014, passam a vigorar com a seguinte redação: 
I – a alínea “g” do inciso II do artigo 7º: 
“g) comprovem possuir no mínimo 300 (trezentos) associados, que 

pertençam efetivamente à categoria funcional para a qual a entidade foi criada;”; (NR) 
II – o artigo 9º: 
“Artigo 9º - Em se tratando de empréstimos e financiamentos, de que 

tratam os incisos IX e X do artigo 5º deste decreto, nos termos do que dispõe o artigo 52 do 
Código de Defesa do Consumidor e das normas do Banco Central do Brasil, as Instituições 

                                                           
() Com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 61.750/15. 
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devem fornecer ou dar ciência prévia ao consignado, no mínimo, das seguintes 
informações: 

I – valor total financiado; 
II – a taxa do custo efetivo total, mensal e anual; 
III - valor, número e periodicidade das prestações; 
IV – montante total a pagar com o empréstimo ou financiamento; 
V – saldo devedor atualizado. 
§ 1º - A consignação de que trata este artigo não poderá exceder 96 

(noventa e seis) parcelas mensais. 
§ 2º - É vedada a cobrança de Taxa de Abertura de Crédito – TAC ou 

quaisquer outras taxas administrativas, e de encargos adicionais quando da liquidação 
antecipada do empréstimo consignado. 

§ 3º - Fica permitida a portabilidade de operações de crédito, conforme 
regras estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, respeitado a disponibilidade de margem 
consignável a que se refere o item “5” do § 1º do artigo 2º deste decreto, e condicionada à 
resolução editada pela Secretaria da Fazenda.”; (NR) 

III- o § 2º do artigo 10: 
“§ 2º - A taxa do custo efetivo total praticada pelas instituições bancárias 

para a concessão de crédito e financiamento consignados será disponibilizada em 
ambiente eletrônico próprio.”. (NR) 

 
Artigo 2º - Ficam acrescentados ao Decreto nº 60.435, de 13 de maio de 

2014, os dispositivos adiante enumerados, com a seguinte redação: 
I – ao artigo 6º, o inciso VIII: 
“VIII - órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual.”; 
II – ao inciso I do artigo 7º, a alínea “e”: 
“e) certidão do registro de imóveis comprovando a propriedade ou outro 

documento que demonstre a posse legítima da sede da entidade, conforme o caso, local 
este onde a entidade presta atendimento aos associados;”; 

III - ao artigo 7º, o § 4º: 
“§ 4º - Da entidade que representa exclusivamente os beneficiários de 

complementação de aposentadoria e pensão, bem como daquelas a que se refere o inciso 
III do artigo 6º deste decreto, não será exigido o disposto na alínea “g” do inciso II deste 
artigo.”; 

IV - ao inciso I do artigo 22, a alínea “d”: 
“d) quotas partes de cooperativas de crédito;”. 
 
Artigo 3º -  Revogado 
 
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 2 de setembro de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
________ 
NOTAS: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Decreto nº 60.435/14 à pág. 76 do vol. LXXVII; 
O artigo 3º foi revogado pelo Decreto nº 61.750/15. 

 
____________________ 
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DECRETO Nº 61.476, DE 3 DE SETEMBRO DE 2015 

Dispõe sobre a publicação, na imprensa oficial, de extratos de contratos, convênios e demais 
instrumentos de natureza obrigacional 

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

atribuições legais, 
Considerando o princípio da publicidade, previsto no artigo 37 da 

Constituição da República, que impõe à Administração Pública a busca incessante da 
transparência de seus atos, incluindo, em especial, contratos, convênios e demais 
instrumentos de natureza obrigacional; 

Considerando que a publicidade dos referidos atos deve ser eficaz, de modo 
a permitir o fornecimento de informações úteis, que permitam melhor identificação da 
atividade administrativa; e 

Considerando, finalmente, a necessidade de se uniformizar a publicação 
dos extratos relativos à celebração dos mencionados ajustes e de seus termos aditivos, 
estabelecendo-se as informações que naquela deverão constar, 

Decreta: 
 
Artigo 1º - A celebração, no âmbito da Administração direta, indireta e 

fundacional do Estado, de contratos, convênios e demais instrumentos de natureza 
obrigacional, bem assim dos respectivos termos aditivos, será seguida da publicação, no 
Diário Oficial do Estado – Poder Executivo – Seção I ou Empresarial, conforme o caso, do 
correspondente extrato, observados os prazos legais, bem assim o disposto neste decreto. 

 
Artigo 2º - O extrato alusivo à celebração dos ajustes a que se refere o 

artigo 1º deste decreto conterá: 
I – resumo do objeto do ajuste e identificação do contratado, partícipe ou 

beneficiário; 
II – modalidade da licitação ou, se for o caso, fundamento legal de dispensa 

ou inexigibilidade;  
III – valor e data de celebração do ajuste; 
IV – identificação do crédito orçamentário pelo qual correrá a despesa; 
V – prazo de vigência; 
VI – número e data do parecer jurídico e sigla relativa ao órgão que o tenha 

exarado. 
 
Artigo 3º - O extrato alusivo à celebração de termos aditivos aos ajustes de 

que trata o artigo 1º deste decreto conterá: 
I – resumo do objeto do termo de aditamento e identificação do contratado, 

partícipe ou beneficiário; 
II – data de celebração do termo aditivo, valor, se for o caso, e: 
a) tratando-se de contrato, porcentagem de acréscimo ou supressão em 

face do valor inicial do ajuste, atualizado;  
b) tratando-se de outros ajustes, valor inicial, atualizado; 
III – identificação do crédito orçamentário pelo qual correrá a despesa, se 

for o caso;  
IV – prazo de vigência; 
V – número e data do parecer jurídico e sigla relativa ao órgão que o tenha 

exarado. 
 
Artigo 4º - Os representantes da Fazenda do Estado junto às empresas por 

esta controlada e às fundações instituídas ou mantidas pelo poder público adotarão as 
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providências necessárias ao cumprimento, nos respectivos âmbitos, do disposto neste 
decreto.   

 
Artigo 5º - O Corregedor Geral da Administração poderá editar normas 

complementares visando ao cumprimento do disposto neste decreto.  
 
Artigo 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 3 de setembro de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
_______ 
NOTA: 
A Constituição Federal encontra-se à pág. 25 do vol. 15 da Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio 
– CENP/SE. 

______________________________ 
 

 
() DECRETO Nº 61.492, DE 17 DE SETEMBRO DE 2015 

Institui procedimento para apresentação, análise e teste de soluções inovadoras que 
contribuam com questões de relevância pública, encaminhadas pela iniciativa privada 

mediante provocação do Poder Público, e dá providências correlatas 
 
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais, 
Decreta: 
 
CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 
 
Artigo 1º - Este decreto institui o procedimento a ser adotado, no âmbito da 

Administração Pública estadual, para apresentação, análise e teste de soluções inovadoras 
que contribuam com questões de relevância pública, encaminhadas por interessados 
mediante provocação do Poder Público. 

Parágrafo único - Para os fins deste decreto, consideram-se: 
1. soluções inovadoras: produtos ou protótipos tecnológicos já 

desenvolvidos, não sendo assim considerados meras ideias, planos, projetos ou estudos; 
2. questões de relevância pública: assuntos para os quais se almeje 

contribuição por parte de interessado, assim caracterizados pela Secretaria de Governo, à 
vista de manifestação da Unidade de Inovação da Subsecretaria de Parcerias e Inovação. 

3. interessados: pessoa física ou jurídica de direito privado que, atendendo 
aos requisitos de qualificação do respectivo procedimento, apresente solução inovadora 
que contribua com questão de relevância pública. 

 
Artigo 2º - O procedimento instituído por este decreto será composto das 

seguintes fases: 
I – chamamento público; 
II – apresentação;  
III – análise e divulgação; 
IV – convocação; 
V – teste. 
Parágrafo único - A Secretaria de Governo será responsável pelas fases a 

que aludem os incisos I a III deste artigo, cabendo à Secretária de Estado ou entidade da 

                                                           
( ) Retificado no DOE de 19.9.15. 
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Administração Pública indireta afeta à questão de relevância pública a condução das 
previstas nos incisos IV e V. 

 
CAPÍTULO II 
Do Procedimento 
Artigo 3º - A Secretaria de Governo instaurará o procedimento mediante a 

publicação de edital de chamamento público, que deverá conter, no mínimo:  
I – os órgãos e entidades da Administração Pública estadual afetos às 

questões de relevância pública; 
II – descrição das questões de relevância pública; 
III – requisitos de qualificação dos interessados;  
IV – prazos para: 
a) apresentação das soluções inovadoras; 
b) divulgação do resultado do chamamento; 
V – critérios que serão priorizados na análise das soluções. 
Parágrafo único - O chamamento público a que alude o caput deste artigo 

deverá ser também divulgado em redes sociais da internet.  
 
Artigo 4º - A apresentação da solução inovadora deverá ocorrer por meio 

de plataforma disponibilizada no sítio eletrônico da Secretaria de Governo, observando-se 
o disposto no respectivo edital de chamamento público.  

 
Artigo 5º - Para cada procedimento, a Secretaria de Governo instituirá 

comissão de análise das soluções inovadoras e acompanhamento do teste no âmbito da 
Administração Pública. 

§ 1º - A comissão de que trata o caput deste artigo: 
1. compor-se-á de 2 (dois) representantes da Secretaria de Governo e 2 

(dois) representantes de cada Secretaria de Estado ou entidade da Administração Pública 
indireta afeta à questão de relevância pública; 

2. será coordenada por um dos representantes da Secretaria de Governo; 
3. terá seus membros designados por resolução do Secretário de Governo, 

observando-se, quando for o caso, a prévia indicação dos Titulares de outras Pastas ou 
dirigentes máximos de entidades da Administração Pública indireta. 

§ 2º - O edital de chamamento público poderá prever a instituição de mais 
de uma comissão para o fim de que trata o caput deste artigo caso: 

1. haja várias questões de relevância pública; 
2. encontre-se envolvida mais de uma Secretaria de Estado ou entidade da 

Administração Pública indireta. 
 
Artigo 6º - A comissão de que trata o artigo 5º deste decreto analisará as 

soluções apresentadas em conformidade com os critérios estabelecidos no respectivo 
edital de chamamento público. 

§ 1º - A critério da comissão, e com a finalidade de subsidiar sua análise, 
poderão ser convidados a participar, sem remuneração, especialistas de notórios 
conhecimentos técnicos nas áreas envolvidas e reputação ilibada, que declarem, sob as 
penas da lei, não possuírem interesse direto ou indireto com a solução apresentada, nem 
com o interessado. 

§ 2º - Durante seus trabalhos, a comissão poderá realizar reuniões com os 
interessados para que efetuem demonstrações e prestem esclarecimentos a respeito das 
soluções apresentadas, disponibilizando-se a respectiva agenda em campo específico do 
sítio eletrônico da Secretaria de Governo. 

§ 3º - § 3º - A comissão deverá formalizar sua análise em relatório, o qual 
observará os aspectos previstos no caput deste artigo e, ao final, sugerirá os interessados a 
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serem convocados para terem suas soluções inovadoras testadas no âmbito da 
Administração Pública. 

§ 4º - A Secretaria de Governo divulgará em seu sítio eletrônico o resultado 
do chamamento público, apresentando, no mínimo, os interessados cuja convocação a 
comissão sugere. 

§ 5º - Para fins de reconhecimento público, poderá ser outorgado atestado 
aos interessados a que alude o § 4º deste artigo.  

 
Artigo 7º - A convocação de interessados para terem suas soluções testadas 

caberá aos Secretários de Estado ou dirigentes máximos das entidades da Administração 
Pública indireta afetos à questão de relevância pública. 

§ 1º - Da convocação de que trata o caput deste artigo deverão constar local 
e data de comparecimento dos interessados e demais informações relevantes. 

§ 2º - A convocação deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado, no 
prazo de 30 (trinta) dias da divulgação de que trata o § 4º do artigo 6º deste decreto. 

§ 3º - Ultrapassado o prazo a que se refere o § 1º deste artigo sem 
convocação de interessados, as soluções inovadoras apresentadas serão tidas por 
prejudicadas, podendo ser testadas no âmbito da Administração Pública apenas se 
reapresentadas em novo procedimento. 

 
Artigo 8º - O teste das soluções inovadoras previsto por este decreto: 
I - será realizado no âmbito das Secretarias de Estado ou entidades da 

Administração Pública indireta afetas à questão de relevância pública; 
II – executar-se-á, no que couber, mediante celebração de convênio, sem 

transferência de recursos financeiros ou materiais por parte do Estado, observado o 
disposto no artigo 116 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no Decreto nº 
59.215, de 21 de maio de 2013; 

III – sujeitar-se-á, no tocante à respectiva propriedade intelectual, ao 
disposto na legislação federal aplicável à matéria; 

IV – contará com o acompanhamento da comissão de que tratam os artigos 
5º e 6º deste decreto, à qual caberá encaminhar relatório conclusivo para o Secretário de 
Governo. 

Parágrafo único – Aos interessados convocados para o fim a que alude o 
caput deste artigo poderão ser disponibilizados dados e informações de caráter público, 
não atingidos por sigilo legal, observado o que dispuser o edital de chamamento público e 
o respectivo instrumento de convênio. 

 
CAPÍTULO III 
Disposições Finais 
 
Artigo 9º - Todos os atos previstos neste decreto serão disponibilizados na 

plataforma disponibilizada de que trata o artigo 4º deste decreto, observada, quando 
cabível, a forma resumida. 

 
Artigo 10 - O Secretário de Governo poderá expedir normas 

complementares visando ao cumprimento do disposto neste decreto. 
 
Artigo 11 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 17 de setembro de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
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________ 
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. 
O Decreto nº 59.215/13 encontra-se à pág. 78 do vol. LXXV da Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e 
Médio – CENP/SE. 

 
____________________ 

 
 

DECRETO Nº 61.511, DE 28 DE SETEMBRO 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 Avaré, da Secretaria 

da Educação, no Município de Iaras, a Escola Estadual Assentamento Zumbi dos Palmares. 
 
Artigo 2º - A Secretaria da Educação adotará as providências necessárias 

para a implantação da unidade escolar ora criada e designará o pessoal técnico 
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 junho de 2015.   
 
Palácio dos Bandeirantes, 28 de setembro de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
 
_______ 
NOTA: 
O Decreto nº 52.630/08 encontra-se à pág. 81 do vol. LXV. 

 
____________________ 

 
 

DECRETO Nº 61.546, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 
Suspende, no corrente exercício, a aplicação do disposto no artigo 5º do Decreto nº 25.013, 

de 16 de abril de 1986, para os integrantes das classes do Quadro do Magistério em exercício 
na Secretaria da Educação 

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

atribuições legais, 
Decreta: 
 
Artigo 1º - Fica suspensa, no corrente exercício, a aplicação do disposto no 

artigo 5º do Decreto nº 25.013, de 16 de abril de 1986, aos integrantes das classes do 
Quadro do Magistério em exercício na Secretaria da Educação. 
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Artigo 2º - As férias que vierem a ser indeferidas em decorrência da 
aplicação do disposto no artigo 1º deste decreto serão gozadas na seguinte conformidade: 

I – se o servidor já tiver usufruído parte das férias correspondentes ao 
exercício de 2015, o restante será gozado em 2016; 

II – na hipótese contrária, pelo menos 50% (cinquenta por cento) serão 
gozadas no exercício de 2016, devendo o eventual saldo ser usufruído em 2017. 

 
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 8 de outubro de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
______ 
NOTA: 
O Decreto nº 25.013/86 encontra-se à pág. 145 do vol. XXI. 

 
____________________ 

 
 

() DECRETO Nº 61.559, DE 15 DE OUTUBRO DE 2015 
Dá nova redação a dispositivo do Decreto nº 58.052, de 16 de maio de 2012, que regulamenta 

a Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e dá providências correlatas 
 
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais, 
Decreta: 
Artigo 1º - O artigo 33 do Decreto nº 58.052, de 16 de maio de 2012, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
“Artigo 33 - A classificação de sigilo de documentos, dados e informações 

no âmbito da Administração Pública Estadual, Direta e Indireta, a que se refere o inciso II 
do artigo 32 deste decreto, é de competência das seguintes autoridades: 

I - Governador do Estado; 
II - Vice-Governador do Estado; 
III - Secretários de Estado e Procurador Geral do Estado. 
§ 1º - É vedada a delegação da competência estabelecida neste artigo. 
§ 2º - A decisão da autoridade prevista no inciso III deste artigo que 

classificar documentos, dados e informações nos graus de sigilo reservado, secreto e 
ultrassecreto, deverá ser ratificada pela Comissão Estadual de Acesso à Informação.”. (NR) 

 
Artigo 2º - Ficam revogadas todas as resoluções, portarias e demais atos 

normativos que, com fundamento na Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e 
no Decreto estadual nº 58.052, de 16 de maio de 2012, no âmbito da Administração 
Pública Estadual, Direta e Indireta, instituíram Tabelas de Classificação de Documentos, 
Dados e Informações Sigilosas, resguardada a proteção de documentos, dados e 
informações decorrente de lei ou ordem judicial. 

 
Artigo 3º - Os Secretários de Estado e o Procurador Geral do Estado 

deverão, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do presente decreto, 
encaminhar as Tabelas de Classificação de Sigilo de Documentos, Dados e Informações 
relativos à respectiva Secretaria e às Autarquias, Fundações e Empresas a elas vinculadas, 
à Comissão Estadual de Acesso à Informação que deverá, em igual prazo, deliberar sobre a 
ratificação dos atos. 

 

                                                           
( ) Com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 61.836/16. 
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Artigo 4º - Os Secretários de Estado e o Procurador Geral do Estado, no 
âmbito de suas respectivas competências, deverão, de ofício, reanalisar todos os pedidos 
de acesso a informações formulados e negados com base em sigilo instituído pelos atos 
normativos ora revogados, quer pelas Secretarias, quer pelas Autarquias, Fundações e 
Empresas a elas vinculadas, independentemente de requerimento dos interessados. 

 
Artigo 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 15 de outubro de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
 
________ 
NOTAS: 
A Lei nº 12.527/11 encontra-se à pág. 35 do vol. 38 da Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – 
CENP/SE.  
O Decreto nº 58.052/12 encontra-se à pág. 103 do vol. LXXIII da Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e 
Médio – CENP/SE.  

____________________ 
 
 

DECRETO Nº 61.564, DE 19 DE OUTUBRO DE 2015 
Dá nova redação ao § 1º do artigo 4º do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015, que 

organiza a Secretaria de Governo e dá providências correlatas 
 
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais, 
Decreta: 
 
Artigo 1º - O § 1º do artigo 4º do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 

2015, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“§ 1º - A Chefia de Gabinete e a Consultoria Jurídica contam, cada uma, com 

Núcleo de Apoio Administrativo.”. (NR) 
 
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a 26 de agosto de 2015. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 19 de outubro de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
_______ 
NOTA: 
O Decreto nº 61.036/15 encontra-se à pág. 45 do vol. LXXIX. 

____________________ 
 
 

DECRETO Nº 61.621, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015 
Estabelece normas relativas ao encerramento da execução orçamentária e financeira das 
Administrações Direta e Indireta, visando o levantamento do Balanço Geral do Estado do 

exercício de 2015, e dá providências correlatas 
 
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais, 
Considerando as normas gerais contidas na Lei federal nº 4.320, de 17 de 

março de 1964, e as diretrizes fixadas na Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio 
de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; 
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Considerando que o encerramento do exercício financeiro de 2015 e o 
consequente levantamento do Balanço Geral do Estado serão efetuados por meio do 
Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM/SP, 
envolvendo providências cujas formalizações devem ser, prévia e adequadamente, 
ordenadas; 

Considerando que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º 
bimestre de 2015 e o Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2015 devem ser 
publicados até 30 de janeiro de 2016, em cumprimento às disposições da Lei de 
Responsabilidade Fiscal; 

Considerando que o resultado patrimonial das Autarquias, inclusive 
Universidades Estaduais, Fundações e Empresas Dependentes deve ser incorporado ao 
Balanço Geral do Estado; e, 

Considerando que os procedimentos pertinentes a tais providências devem 
ser cumpridos de maneira uniforme e rigorosamente de acordo com os prazos fixados, 

Decreta: 
 
SEÇÃO I 
Dos Órgãos Abrangidos 
Artigo 1º - Os Órgãos da Administração Direta, Autarquias, inclusive 

Universidades Estaduais, Fundações e Empresas Dependentes disciplinarão suas 
atividades orçamentária e financeira de encerramento em conformidade com as normas 
fixadas neste decreto. 

 
SEÇÃO II 
Do Encerramento das Execuções Orçamentária e Financeira 
Artigo 2º - Os pedidos de confirmação do excesso de arrecadação ou 

superávit financeiro de receitas próprias, vinculadas ou operações de crédito deverão ser 
formalizados mediante a utilização do Sistema Integrado da Receita – SIR, disponibilizado 
no endereço eletrônico www.fazenda.sp.gov.br, em Acesso Restrito, Opção: Integrado da 
Receita, até 20 de novembro de 2015. 

Parágrafo único - As solicitações de alterações orçamentárias referentes às 
receitas de que trata o caput do artigo, desde que confirmadas no Sistema Integrado da 
Receita – SIR, poderão ser formalizadas no Sistema de Alterações Orçamentárias – SAO, 
disponibilizado no sítio www.sao.sp.gov.br, até 24 de novembro de 2015.  

 
Artigo 3º - A emissão de empenhos deverá observar as seguintes datas 

limite: 
I – na Fonte Tesouro: até 13 de novembro de 2015; 
II – nas demais Fontes: até 27 de novembro de 2015. 
Parágrafo único – Excetuam-se do disposto no caput deste artigo os 

empenhos decorrentes de créditos suplementares concedidos posteriormente, bem como, 
os empenhos referentes a vinculações constitucionais, pessoal e encargos, serviço da 
dívida, sentenças judiciais e transferências constitucionais, cuja data limite será 30 de 
dezembro de 2015.  

 
Artigo 4º - Os empenhos de adiantamentos não poderão ser inscritos em 

restos a pagar, devendo ser anulados até 30 de dezembro de 2015. 
 
Artigo 5º - Os saldos dos adiantamentos concedidos e não utilizados, cujo 

prazo de aplicação encerra-se no final do exercício, deverão ser recolhidos e anulados até 
30 de dezembro de 2015. 

 
Artigo 6º - A liquidação da despesa de pessoal da Administração Direta 

deverá ser providenciada pelas respectivas Unidades Gestoras Executoras - UGEs, no 
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prazo de 3 (três) dias úteis, a partir da disponibilização no SIAFEM/SP dos dados relativos 
a dezembro de 2015. 

 
Artigo 7º - A despesa de pessoal do mês de dezembro da Polícia Militar do 

Estado de São Paulo deverá ser registrada no SIAFEM/SP, pelo respectivo Centro de 
Despesa de Pessoal, até o terceiro dia útil do mês de janeiro de 2016. 

 
SEÇÃO III 
Dos Restos a Pagar 
Artigo 8º - A inscrição como restos a pagar das despesas do exercício 

financeiro, pendentes de pagamento em 31 de dezembro de 2015, deverá ser efetuada 
pelas Unidades Gestoras Executoras – UGEs até 08 de janeiro de 2016. 

§ 1º - O registro dos restos a pagar far-se-á por credor e empenho 
correspondente. 

§ 2º - As despesas legalmente empenhadas e efetivamente liquidadas com a 
entrega do material, a prestação do serviço ou a execução da obra, pendentes de 
pagamento em 31 de dezembro de 2015, serão inscritos como restos a pagar processados. 

§ 3º - Somente serão admitidos como restos a pagar não processados as 
despesas de caráter essencial, devidamente justificada pelo ordenador da despesa e 
condicionada à existência da disponibilidade financeira necessária à sua cobertura. 

§ 4º - O empenho da despesa não inscrito em restos a pagar será 
automaticamente anulado no SIAFEM/SP. 

 
Artigo 9º - Os saldos de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores a 

2015, exceto os das vinculações constitucionais, serão bloqueados no SIAFEM/SP em 26 
de dezembro de 2015.  

§ 1º - As Unidades Gestoras Executoras – UGEs poderão, após a devida 
justificativa fundamentada e com a anuência do ordenador da despesa, providenciar o 
desbloqueio dos restos a pagar inscritos em exercícios anteriores a 2015 até 8 de janeiro 
de 2016, excetuados os saldos prescritos nos termos do § 5º do artigo 206 da Lei federal 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

§ 2º - A manutenção dos saldos de restos a pagar fica condicionada à 
validade da obrigação e respaldada na existência de disponibilidade financeira para sua 
cobertura, nos termos previstos no parágrafo único do artigo 37 da Lei nº 15.549, de 30 de 
julho de 2014. 

§ 3º - Os saldos que permanecerem bloqueados em 09 de janeiro de 2016 
serão automaticamente cancelados no SIAFEM/SP. 

Artigo 10 – Os restos a pagar não processados, inscritos ou revigorados, 
que superarem a disponibilidade financeira apurada na elaboração do Demonstrativo dos 
Restos a Pagar do Relatório de Gestão Fiscal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, serão 
cancelados no SIAFEM/SP. 

 
SEÇÃO IV 
Da Administração Indireta 
Artigo 11 - A escrituração dos ajustes patrimoniais no SIAFEM/SP, para 

efeitos do levantamento dos Balanços pelas Autarquias, inclusive Universidades Estaduais, 
Fundações e Empresas Dependentes, deverá ser concluída até 05 de fevereiro de 2016. 

 
SEÇÃO V 
Das Disposições Gerais 
Artigo 12 – Os gestores financeiros dos órgãos da Administração Direta, 

Autarquias, inclusive Universidades Estaduais, Fundações e Empresas Dependentes 
deverão conciliar e proceder, obrigatoriamente, até 08 de janeiro de 2016, a adequação 
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dos registros contábeis no SIAFEM/SP com as efetivas disponibilidades financeiras de 31 
de dezembro de 2015. 

 
Artigo 13 – As solicitações de diferimento de receitas vinculadas pelos 

Fundos Especiais de Despesa e pelas unidades da Administração Indireta que registram 
receitas próprias deverão ser emitidas no SIAFEM/SP pelas respectivas Unidades Gestoras 
até 08 de janeiro de 2016. 

Parágrafo único – Os diferimentos solicitados pelas Unidades Gestoras 
serão confirmados e efetivados pela Secretaria da Fazenda desde que haja disponibilidade 
financeira compatível com os valores requeridos. 

 
Artigo 14 – As Unidades Gestoras que possuem saldos referentes a contas 

contábeis de estoque, almoxarifado ou bens móveis, em conta contábil de controle por 
execução orçamentária ou outra conta contábil relacionada, deverão proceder a 
regularização do saldo contábil no SIAFEM/SP em conformidade com seus controles 
patrimoniais e respectivos inventários findos até 31 de dezembro de 2015. 

Parágrafo único – Os lançamentos referentes à conciliação de saldos de que 
trata o caput devem ser efetuados até 08 de janeiro de 2016, para fins de consolidação do 
Balanço Geral do Estado de 2015, bem como para a implementação de novos 
procedimentos contábeis no SIAFEM/SP 2016. 

 
Artigo 15 – Os Grupos Setoriais de Planejamento, Orçamento e Finanças 

Públicas orientarão as Unidades Gestoras das respectivas Secretarias e da Procuradoria 
Geral do Estado para o cumprimento das disposições deste decreto, especialmente quanto 
aos prazos estipulados para o encerramento do exercício. 

 
Artigo 16 - O Departamento de Controle e Avaliação da Secretaria da 

Fazenda, por intermédio dos seus Centros de Controle e Avaliação e Centros Regionais de 
Controle e Avaliação, aos quais se vinculam as Unidades Gestoras Executoras - UGEs, 
adotará as providências com vistas ao cumprimento das disposições deste decreto. 

 
Artigo 17 - 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 18 - A Secretaria da Fazenda e a Secretaria de Planejamento e Gestão 

poderão editar normas complementares à execução deste decreto e decidir sobre casos 
especiais. 

Artigo 19 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 12 de novembro de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
 
_______ 
NOTA: 
A Lei nº 15.549/14 encontra-se à pág. 25 do vol. LXXVIII. 

 
____________________ 
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DECRETO Nº 61.636, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015 

Acrescenta dispositivo que especifica ao inciso I do artigo 60 do Decreto nº 61.036, de 1º de 
janeiro de 2015, que organiza a Secretaria de Governo e dá providências correlatas 

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

atribuições legais, 
Decreta: 
 
Artigo 1º - Fica acrescentada ao inciso I do artigo 60 do Decreto nº 61.036, 

de 1º de janeiro de 2015, a alínea “c”, com a seguinte redação: 
“c) aprovar, cessar ou prorrogar os afastamentos do pessoal admitido pelas 

fundações instituídas ou mantidas pelo Estado e pelas empresas em cujo capital o Estado 
tenha participação majoritária;”. 

 
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogado o Decreto nº 26.937, de 26 de março de 1987. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 24 de novembro de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
 
______ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Decreto nº 26.937/87 à pág. 113 do vol. XXIII; 
Decreto nº 61.036/15 à pág. 45 do vol. LXXIX. 

 
____________________ 

 
 

DECRETO Nº 61.674, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2015 
Reorganiza o “Programa Estadual de Enfrentamento ao Crack” – “Programa Recomeço”, que 
passa a denominar-se Programa Estadual de Políticas sobre Drogas – “Programa Recomeço: 

uma vida sem drogas” 
 
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de 

suas atribuições legais, 
Decreta: 
 
Artigo 1º - O Programa Estadual de Enfrentamento ao Crack – “Programa 

Recomeço”, instituído pelo Decreto nº 59.164, de 9 de maio de 2013, alterado pelo Decreto 
nº 59.684, de 30 de outubro de 2013, fica reorganizado nos termos deste decreto, 
passando a denominar-se Programa Estadual de Políticas sobre Drogas – “Programa 
Recomeço: uma vida sem drogas”. 

§ 1º - O programa a que alude o caput deste artigo tem por objetivo 
promover, articular e executar ações nos seguintes eixos temáticos:  

1. Prevenção;  
2. Tratamento;  
3. Reinserção Social e Recuperação;  
4. Controle e Requalificação das Cenas de Uso;  
5. Acesso à Justiça e à Cidadania. 
§ 2º - A implementação do “Programa Recomeço: uma vida sem drogas” 

dar-se-á por meio da conjugação de ações da sociedade civil organizada, de órgãos e 
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entidades da Administração Pública do Estado e dos Municípios que dele decidirem 
participar, com a atuação coordenada das seguintes Pastas:  

1. Secretaria da Educação; 
2. Secretaria da Saúde;  
3. Secretaria de Desenvolvimento Social; 
4. Secretaria da Segurança Pública;  
5. Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania.  
 
Artigo 2º - Constituem diretrizes do eixo Prevenção, cujas ações serão 

organizadas, prioritariamente, pela Secretaria da Educação, sem prejuízo da atuação de 
outros órgãos estaduais:  

I - fomentar: 
a) o respeito aos direitos humanos, especialmente quanto à autonomia e 

liberdade; 
b) a execução de políticas preventivas tendentes a evitar ou retardar o 

início do uso do álcool, tabaco e outras drogas; 
c) a implantação do Plano Estadual de Prevenção ao Uso Indevido de 

Álcool, Tabaco e outras Drogas aprovado pelo Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas 
- CONED; 

II - enfrentar o uso de álcool, tabaco e outras drogas como questão 
multifatorial, exigindo prevenção, tratamento, reinserção social, pesquisa e redução da 
oferta; 

III - executar políticas de prevenção levando em conta a 
corresponsabilidade do Estado e dos Municípios; 

IV - atuar de acordo com as particularidades sociais, raciais, religiosas ou 
de gênero; 

V - reforçar os fatores de proteção e redução do risco para o uso de álcool, 
tabaco e outras drogas com ações continuadas, considerando os programas estaduais e 
municipais já existentes, com a colaboração da comunidade escolar e promovendo o 
fortalecimento dos vínculos familiares; 

VI - adotar, nas ações preventivas, metodologias específicas e com 
identidades visuais adequadas e articuladas no âmbito do “Programa Recomeço: uma vida 
sem drogas”; 

VII - apoiar o desenvolvimento de atitudes e práticas compatíveis com a 
busca da boa qualidade de vida, tendo por alvo, em especial, crianças, adolescentes e 
jovens;  

VIII - celebrar parcerias com entidades públicas ou privadas, nacionais ou 
estrangeiras, com vista ao planejamento e execução de ações preventivas. 

 
Artigo 3º - Constituem diretrizes do eixo Tratamento, cujas ações serão 

organizadas pela Secretaria da Saúde e pactuadas com as demais Secretarias: 
I - apoiar ações de cuidado integral a dependentes de substâncias 

psicoativas, em especial o “crack”, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, em 
parceria com Municípios; 

II - tratar dependentes de substâncias psicoativas de forma 
descentralizada, nos termos da legislação pertinente;  

III - articular e integrar ações, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS;  
IV - capacitar equipes para o desenvolvimento de projetos terapêuticos 

singulares, acolhimento e clinica ampliada no cuidado; 
V - promover o cuidado integral em saúde como etapas fundamentais dos 

processos de fortalecimento familiar, comunitário e de reinserção social. 
 
Artigo 4º - Constituem diretrizes do eixo Reinserção Social e Recuperação, 

abrangendo atenção familiar, comunitária e inclusão produtiva, cujas ações serão 
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organizadas, prioritariamente, pela Secretaria de Desenvolvimento Social, sem prejuízo da 
atuação de outros órgãos estaduais: 

I - apoiar ações de cuidado integral a usuários e dependentes de 
substâncias psicoativas, em especial o “crack”, no âmbito do Sistema Único de Assistência 
Social - SUAS, em parceria com Municípios; 

II - realizar parcerias: 
a) para prover serviços de atendimento a usuários e dependentes de 

substâncias psicoativas e suas famílias; 
b) com entidades públicas ou privadas visando criar vagas de empregos 

para contratação de usuários e dependentes de substâncias psicoativas em recuperação, 
atendidos pelo “Programa Recomeço: uma vida sem drogas”; 

III - executar ações específicas de proteção social visando recuperar e 
reinserir socialmente os usuários e dependentes de substâncias psicoativas e seus 
familiares; 

IV - integrar o usuário e o dependente de substâncias psicoativas e seus 
familiares à vida comunitária, resgatando e fortalecendo vínculos familiares e 
comunitários; 

V - fomentar políticas públicas específicas relacionadas a direitos civis, 
programas de geração e transferência de renda, emprego, qualificação e formação 
profissional, moradia, esporte, lazer e ingresso na rede do sistema de ensino. 

Parágrafo único - Fica denominado “Recomeço Família” o conjunto de 
ações estratégicas, em prol da atenção integral a usuários e dependentes de substâncias 
psicoativas e suas famílias, podendo ser executadas pelo CRAS - Centro de Referência de 
Assistência Social, CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, com 
fundamento na Lei federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e CIC - Coordenadoria de 
Integração da Cidadania, com fundamento no Decreto nº 46.000, de 15 de agosto de 2001.  

 
Artigo 5º - São diretrizes do eixo Controle e Requalificação das Cenas de 

Uso, cujas ações serão organizadas, prioritariamente, pela Secretaria da Segurança Pública, 
sem prejuízo da atuação de outros órgãos estaduais: 

I - controlar as cenas de uso;  
II - atuar na recuperação urbanística das cenas de uso; 
III - apoiar, orientar e celebrar parcerias com Municípios e entidades 

públicas ou privadas para ações locais de gestão, cuidado e proteção, visando reversão da 
degradação das cenas de uso;  

IV - garantir a mobilidade urbana. 
 
Artigo 6º - São diretrizes do eixo Acesso à Justiça e à Cidadania, cujas ações 

serão organizadas, prioritariamente, pela Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, 
sem prejuízo da atuação de outros órgãos estaduais: 

I - garantir acesso permanente aos serviços de promoção da justiça e da 
cidadania; 

II - promover ações intersetoriais para atendimento das necessidades do 
usuário e do dependente de substâncias psicoativas e seus familiares; 

III – manter os existentes e articular a implementação regionalizada de 
plantões jurídicos para atendimento específico do usuário e do dependente de substâncias 
psicoativas e seus familiares. 

 
Artigo 7º - A participação de Municípios no “Programa Recomeço: uma vida 

sem drogas” dar-se-á mediante formalização de termo de adesão, cuja minuta-padrão será 
estabelecida em resolução conjunta expedida nos termos do artigo 19 deste decreto. 

Parágrafo único – A formalização do termo de adesão a que se refere o 
caput deste artigo implicará aceitação, pelo Município subscritor, das condições 
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estabelecidas no âmbito estadual, constituindo requisito essencial ao cofinanciamento das 
ações objeto do programa, observada a legislação vigente.  

 
Artigo 8º - O “Programa Recomeço: uma vida sem drogas” conta com a 

seguinte estrutura: 
I - Coordenadoria Geral;  
II - Comitê Técnico-Científico; 
III - Grupo de Gestão Executiva; 
IV - Câmaras Temáticas, de acordo com os eixos a que alude o § 1º do artigo 

1º desse decreto, cada qual contando com o respectivo coordenador. 
 
Artigo 9º - O Coordenador Geral do “Programa Recomeço: uma vida sem 

drogas”, assim como seu suplente, será designado pelo Governador e terá as seguintes 
atribuições: 

I - presidir as reuniões do Grupo de Gestão Executiva; 
II - referendar novas diretrizes do “Programa Recomeço: uma vida sem 

drogas”; 
III - indicar os coordenadores do Comitê Técnico-Científico e das Câmaras 

Temáticas, dentre os respectivos membros; 
IV - representar o “Programa Recomeço: uma vida sem drogas” perante:  
a) os Secretários de Estado; 
b) o Comitê Técnico-Científico; 
c) o Grupo de Gestão Executiva. 
Parágrafo único - Nos casos de impedimento ou ausência do Coordenador 

Geral, este será substituído pelo seu suplente.  
 
Artigo 10 - O Grupo de Gestão Executiva será composto por 11 (onze) 

membros, na seguinte conformidade: 
I - Titular da Coordenação de Políticas sobre Drogas do Estado de São Paulo 

– COED, instituída pelo Decreto nº 57.049, de 8 de junho de 2011; 
II - dois servidores de cada uma das Secretarias de Estado a que se refere o 

§ 2º do artigo 1º deste decreto, indicados pelos Titulares das respectivas Pastas e 
designados pelo Governador. 

§ 1º - Constituem atribuições do Grupo de Gestão Executiva:  
1. apreciar e aprovar os planos de trabalhos referentes a convênios a serem 

celebrados com fundamento neste decreto; 
2. opinar nas propostas de celebração de convênios com a União, versando 

acerca de política sobre drogas, exceto quando se tratar de questões relativas à segurança 
pública;  

3. apreciar as propostas do Comitê Técnico-Científico e das Câmaras 
Temáticas, remetendo-as, quando for o caso, aos Secretários de Estado a que se refere o § 
2º do artigo 1º deste decreto; 

4. aprovar o planejamento de atividades elaborado pelas Câmaras 
Temáticas; 

5. recomendar, quando for o caso, a implementação e ampliação de serviços 
inerentes ao “Programa Recomeço: uma vida sem drogas”, considerando os marcos legais 
vigentes; 

6. monitorar, através de indicadores e informações disponibilizadas pela 
Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde - CROSS, instituída pelo Decreto nº 
56.061, de 2 agosto de 2010, as vagas disponíveis relativas aos serviços conveniados que 
integram o “Programa Recomeço: uma vida sem drogas”; 

7. apresentar, ao Coordenador Geral do “Programa Recomeço: uma vida 
sem drogas”, relatórios semestrais das ações atinentes a cada eixo temático; 



79 
 

8. convidar outras Secretarias de Estado, entidades e especialistas para 
debater ou desenvolver ações específicas relacionadas ao “Programa Recomeço: uma vida 
sem drogas”, nos termos da legislação vigente; 

9. resolver os casos omissos. 
§ 2º - As decisões do Grupo de Gestão Executiva serão tomadas por maioria 

simples, considerado o quórum mínimo de seis membros, cabendo ao presidente, além do 
seu voto, o de desempate.   

 
Artigo 11 - O Comitê Técnico-Científico será composto por 10 (dez) 

membros, na seguinte conformidade: 
I - coordenador, escolhido dentre os membros, na forma do inciso III do 

artigo 9º deste decreto; 
II - dois especialistas na área da política sobre drogas, indicados pelo 

Titular de cada Secretaria de Estado a que se refere o § 2º do artigo 1º deste decreto, 
designados pelo Governador. 

§ 1º - Constituem atribuições do Comitê Técnico-Científico: 
1. propor novas diretrizes programáticas dos eixos temáticos; 
2. articular debates e promover seminários sobre o tema drogas; 
3. avaliar, anualmente, o desempenho das ações do “Programa Recomeço: 

uma vida sem drogas”; 
4. elaborar parecer técnico sobre o plano de ação apresentado pelo 

Município que pretenda participar do “Programa Recomeço: uma vida sem drogas”; 
5. recomendar procedimentos ao Grupo de Gestão Executiva do “Programa 

Recomeço: uma vida sem drogas”; 
6. sugerir ao Coordenador Geral do “Programa Recomeço: uma vida sem 

drogas” nomes para participação de debates e seminários nas Câmaras Temáticas.  
§ 2º - As decisões do Comitê Técnico-Científico serão tomadas por maioria 

simples, considerado o quórum mínimo de seis membros, cabendo ao coordenador, além 
do seu voto, o de desempate.  

§ 3º - O Comitê Técnico-Científico consultará, sempre que necessário, o 
Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas – CONED, instituído pelo Decreto nº 25.367, 
de 12 de junho de 1986. 

 
Artigo 12 - As Câmaras Temáticas, a que alude o inciso IV do artigo 8º, 

serão compostas na seguinte conformidade: 
I - coordenador, escolhido dentre os seus membros, na forma do inciso III 

do artigo 9º deste decreto; 
II - dois especialistas na área da política sobre drogas, indicados pelo 

Titular de cada Secretaria de Estado a que se refere o § 2º do artigo 1º deste decreto, 
designados pelo Governador. 

§ 1º - Constituem atribuições das Câmaras Temáticas:  
1. promover debates e seminários sobre temas pertinentes ao eixo 

temático; 
2. fornecer subsídios para elaboração, pelo coordenador da respectiva 

Câmara, do planejamento de atividades a ser submetido ao Grupo de Gestão Executiva;  
3. sugerir, por meio do respectivo coordenador, ao Grupo de Gestão 

Executiva, o convite de outras Secretarias de Estado, entidades e especialistas para 
debater ou desenvolver ações específicas relacionadas ao “Programa Recomeço: uma vida 
sem drogas”. 

§ 2º - No impedimento ou ausência do coordenador da Câmara Temática, 
os trabalhos serão dirigidos pelo membro mais antigo do colegiado.  

 
Artigo 13 - O desempenho das atribuições a que aludem os artigos 8º a 12 

deste decreto não será remunerado, mas considerado serviço público relevante. 
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Artigo 14 - Constituem atribuições da Secretaria da Educação: 
I - implementar ações da Câmara Temática relacionada ao eixo Prevenção, 

no âmbito da rede estadual de ensino; 
II - elaborar material relacionado à prevenção ao uso indevido de álcool, 

tabaco e outras drogas, em consonância com as diretrizes traçadas pelo “Programa 
Recomeço: uma vida sem drogas” e pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – 
SENAD, divulgando-o no âmbito da rede estadual de ensino; 

III - capacitar professores para a inclusão do tema prevenção ao uso 
indevido de álcool, tabaco e outras drogas nas ações e projetos das diretorias de ensino e 
das escolas estaduais. 

 
Artigo 15 - Constituem atribuições da Secretaria da Saúde: 
I - implementar as ações da Câmara Temática relacionada ao eixo 

Tratamento; 
II – executar:  
a) os serviços atinentes à Rede de Atenção Psicossocial - RAPS, de que trata 

o Portaria GM/MS nº 3.088, do Ministério da Saúde, de 23 de dezembro de 2011; 
b) o atendimento de saúde no Centro de Referência de Álcool, Tabaco e 

outras drogas – CRATOD, de que trata o Decreto nº 46.860, de 25 de junho de 2002; 
III – oferecer, considerando os parâmetros e pactuações da Rede de 

Atenção Psicossocial – RAPS, de que trata a Portaria GM/MS nº 3.088, do Ministério da 
Saúde, de 23 de dezembro de 2011, e da Rede de Urgência e Emergência, de que trata a 
Portaria GM/MS nº 1.600, de 7 de julho de 2011, os leitos necessários ao cuidado integral 
em saúde aos dependentes de substâncias psicoativas; 

IV - controlar, por meio da Central de Regulação de Oferta de Serviços de 
Saúde – CROSS, instituída pelo Decreto nº 56.061, de 2 agosto de 2010, os leitos para 
desintoxicação e as vagas para acolhimento em toda a rede de serviços do “Programa 
Recomeço: uma vida sem drogas”; 

V - oferecer nas cenas de uso, direta ou indiretamente, serviços e cuidados 
de saúde para redução de danos e acesso a tratamento a usuários e dependentes de 
substâncias psicoativas. 

 
Artigo 16 - Constituem atribuições da Secretaria de Desenvolvimento 

Social:  
I - propiciar apoio administrativo à Coordenadoria Geral do “Programa 

Recomeço: uma vida sem drogas” e aos seguintes colegiados: 
a) Grupo de Gestão Executiva; 
b) Comitê Técnico-Científico; 
c) Câmaras Temáticas; 
II - implementar ações da Câmara Temática relacionada ao eixo Reinserção 

Social e Recuperação;  
III - executar, direta ou indiretamente, os serviços de abordagem e escuta 

qualificada dos usuários e dependentes de substâncias psicoativas e suas famílias;  
IV - realizar, direta ou indiretamente, ações para integrar o usuário e o 

dependente de substâncias psicoativas e seus familiares à vida comunitária, resgatando e 
fortalecendo vínculos familiares e comunitários; 

V - fomentar serviços de centros de acolhida, moradias assistidas, 
repúblicas e casas de passagem em parceria com a União, Municípios e entidades da 
sociedade civil, observada a legislação pertinente; 

VI – informar a Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde - 
CROSS, instituída pelo Decreto nº 56.061, de 2 agosto de 2010, da quantidade de vagas 
para acolhimento em comunidades terapêuticas, centros de acolhida, moradias assistidas, 



81 
 

repúblicas e casas de passagens vinculadas ao “Programa Recomeço: uma vida sem 
drogas”; 

VII - encaminhar, quando necessário, usuários e dependentes de 
substâncias psicoativas e suas famílias aos serviços de acolhimento e reinserção social; 

VIII - coordenar as ações do “Recomeço Família”; 
IX - coordenar e implementar as ações do “Selo Parceiros do Recomeço”, 

instituído pelo Decreto nº 60.455, de 15 de maio de 2014. 
 
Artigo 17 - Constituem atribuições da Secretaria da Segurança Pública: 
I - implementar ações da Câmara Temática relacionada ao eixo Controle e 

Requalificação das Cenas de Uso; 
II - harmonizar as ações e estratégias do “Programa Educacional de 

Resistência às Drogas e à Violência- PROERD” e do “Programa Jovens Brasileiros em Ação - 
JBA” com as diretrizes do “Programa Recomeço: uma vida sem drogas”. 

 
Artigo 18 - Constituem atribuições da Secretaria da Justiça e da Defesa da 

Cidadania: 
I - implementar ações da Câmara Temática relacionada ao eixo Acesso à 

Cidadania e à Justiça; 
II - articular, com o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria 

Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, a descentralização dos plantões jurídicos para 
atender usuários e dependentes de substâncias psicoativas e suas famílias; 

III - destinar espaço físico e prover serviços específicos para usuários e 
dependentes de substâncias psicoativas e suas famílias, nos Centros de Integração da 
Cidadania - CIC, instituídos pelo Decreto nº 46.000, de 15 de agosto de 2001; 

IV - facilitar o acesso de profissionais da saúde a plantões jurídicos para 
atender usuários e dependentes de substâncias psicoativas e suas famílias. 

 
Artigo 19 - Os Titulares das Secretarias de Estado a que se refere o § 2º do 

artigo 1º poderão expedir resolução conjunta veiculando instruções complementares a 
este decreto.  

 
Artigo 20 – Os dispositivos abaixo indicados do Decreto nº 60.455, de 15 de 

maio de 2014, passam a vigorar com a seguinte redação: 
I – o caput do artigo 2º: 
“Artigo 2º - Fica instituído, na Secretaria de Desenvolvimento Social, 

diretamente subordinado ao Titular da Pasta, o Comitê Gestor do Selo Parceiros do 
Recomeço.”; (NR) 

II – o inciso I do artigo 4º: 
“I - assessorar o Secretário de Desenvolvimento Social e o Grupo de Gestão 

Executiva do Programa Recomeço, instituído pelo artigo 8º do Decreto nº                , de      de        
de 2015, nos assuntos pertinentes;”. (NR) 

 
Artigo 21 – Ficam incluídos os incisos XIX, XX e XXI ao artigo 2º do Decreto 

nº 49.688, de 17 de junho de 2005, com a seguinte redação:  
“XIX - o zelo pelo cumprimento do Programa Estadual de Políticas sobre 

Drogas – “Programa Recomeço: uma vida sem drogas”, instituído pelo Decreto nº         , de    
de            de 2015; 

XX - o assessoramento e a colaboração técnica a órgãos e entidades 
públicos do Estado nos assuntos relativos a políticas sobre drogas; 

XXI - a adoção de medidas, junto a órgãos e entidades federais, estaduais e 
municipais, para elaboração e execução integrada de programas, projetos e atividades 
pertinentes à política sobre drogas.”. 
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Artigo 22 - As despesas decorrentes da execução das ações do “Programa 
Recomeço: uma vida sem drogas” correrão por conta das dotações próprias de cada 
Secretaria de Estado a que se refere o § 2º do artigo 1º deste decreto.  

 
Artigo 23 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário, em especial: 
I - o Decreto n° 59.164, de 9 de maio de 2013; 
II - o Decreto n° 59.684, de 30 de outubro de 2013. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 2 de dezembro de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
 
_______ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Decreto nº 25.367/86 à pág. 175 do vol. XXI; 
Decreto nº 57.049/11 à pág. 58 do vol. LXXI. 

 
____________________ 

 
 

DECRETO Nº 61.692, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2015 
Revoga o Decreto nº 61.672, de 30 de novembro de 2015 

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

suas atribuições legais, 
Decreta: 
 
Artigo 1º - Fica revogado o Decreto nº 61.672, de 30 de novembro de 2015, 

que disciplina a transferência dos integrantes dos Quadros de Pessoal da Secretaria da 
Educação. 

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 4 de dezembro de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
 

____________________ 
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- VI – 
RESOLUÇÕES SE 
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() RESOLUÇÃO SE Nº 30, DE 7 DE JULHO DE 2015 

Dispõe sobre o acompanhamento das atividades de reposição de dias letivos não trabalhados 
e de aulas não ministradas nas escolas estaduais, no período que especifica, e dá providências 

correlatas 
 
O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, à vista do que lhe representaram as 

Coordenadorias de Gestão da Educação Básica - CGEB, de Gestão de Recursos Humanos - 
CGRH, de Infraestrutura e Serviços Escolares - CISE bem como a Subsecretaria de 
Articulação Regional - SAREG, e considerando: 

- a necessidade de se assegurar aos alunos das escolas estaduais a 
reposição dos dias letivos não trabalhados e aulas previstas e não ministradas, no período 
de 13 de março a 12 de junho de 2015; 

- a importância que a reposição desses dias e aulas representa na formação 
integral dos alunos; 

- o papel que a equipe gestora da unidade escolar, e que a supervisão de 
ensino e os integrantes do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino desempenham na 
garantia da implementação e no acompanhamento das atividades de reposição,  

Resolve: 
 
Artigo 1º - O Supervisor de Ensino, no âmbito de suas atribuições, em ação 

articulada com a Oficina Pedagógica, deverá acompanhar a execução do Plano de 
Reposição elaborado pela unidade escolar e homologado pelo Dirigente Regional de 
Ensino, observado o Roteiro de Trabalho de cada professor. 

Parágrafo único – O Roteiro de Trabalho, a que se refere o caput deste 
artigo, a ser elaborado pelo professor, deverá conter:  

1. nível de ensino; 
2. modalidade de educação; 
3. data do dia letivo não trabalhado/aula não ministrada; 
4. ano/classe/turma/termo; 
5. nome da disciplina; 
6. conteúdos e habilidades previstos; 
7. data da reposição; 
8. carga horária a ser compensada; 
9. informações complementares, se necessário. 
 
Artigo 2º - As unidades escolares deverão apresentar, ao final do período 

de reposição, relatório circunstanciado das atividades do seu Plano de Reposição, 
cuidando de explicitar, por bimestre, os itens constantes do roteiro de trabalho de cada 
professor. 

 
Artigo 3º - Com base nos relatórios circunstanciados de cada unidade 

escolar, bem como nas visitas de orientação e acompanhamento da execução dos planos 
de reposição, as Diretorias de Ensino deverão elaborar relatório-síntese das atividades 
desenvolvidas, apontando o cumprimento da quantidade de dias letivos e da carga horária 
de cada disciplina, previstas na LDB, Lei federal nº 9.394/96, com posterior 
encaminhamento à CGEB, para análise e providências cabíveis. 

 
Artigo 4º - A Secretaria da Educação, por meio de grupo de trabalho a ser 

criado junto ao Gabinete do Secretário, deverá elaborar relatório das atividades de 
reposição, à luz dos relatórios-síntese encaminhados pelas Diretorias de Ensino à CGEB, 

                                                           
( ) Retificada no DOE de 16.7.15. 
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bem como das visitas de acompanhamento das atividades junto às Diretorias de Ensino e 
unidades escolares, ao longo do período de reposição. 

 
Artigo 5º - Os casos omissos a essa resolução serão analisados pelo Grupo 

de Trabalho e submetidos à deliberação do Secretário da Educação. 
 
Artigo 6º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
_______ 
NOTA: 
A Lei nº 9.394/96 encontra-se à pág. 52 do vol. 22/23 da Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio 
– CENP/SE. 

 
____________________ 

 
 

RESOLUÇÃO SE Nº 33, DE 23 DE JULHO DE 2015 
Altera dispositivo 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, à vista do que lhe representou a Coordenadoria 

de Gestão da Educação Básica - CGEB, Resolve:  
 
Artigo 1º - O inciso II, do artigo 6º, da Resolução SE nº 72, de 29-12-2014, 

passa a vigorar com a seguinte redação:  
“II atividades de planejamento/replanejamento, avaliação, revisão e 

consolidação da proposta pedagógica, no 1º semestre, nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, e, 
no segundo semestre, no dia 22 de agosto.”(NR) 

 
Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
_______ 
NOTA: 
A Resolução SE nº 72/14 encontra-se à pág. 166 do vol. LXXVIII. 

 
____________________ 

 
 

RESOLUÇÃO SE Nº 36, DE 5 DE AGOSTO DE 2015 
Estabelece critérios e procedimentos para a implementação do Programa de Matrícula 

Antecipada/Chamada Escolar - Ano 2016, com vistas ao pleno atendimento à demanda do 
Ensino Fundamental, na rede pública de ensino do Estado de São Paulo 

 
O Secretário da Educação, considerando:  
o esforço empreendido pelo Governo do Estado de São Paulo e Municípios 

Paulistas no cumprimento do que estabelecem os artigos 208 e 211 da Constituição 
Federal - CF/1988, mediante mútua colaboração, para assegurar a universalização do 
ensino obrigatório; 

o disposto no artigo 249 da Constituição do Estado de São Paulo - CE/1989; 
o Decreto nº 40.290, de 31.8.1995, que institui o Cadastramento Geral de 

Alunos do Estado de São Paulo; 
a Resolução SE nº 20, de 17.2.2010, que atribui responsabilidades pelas 

informações lançadas nos Sistemas de Informação Corporativos da Secretaria da 
Educação; 

a Deliberação CEE nº 2/2000, que dispõe sobre o cadastramento geral dos 
alunos da Educação Básica no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo; 
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a Deliberação CEE nº 73/2008 e as Indicações CEE nº 73/2008 e CEE nº 
135/2015, que regulamentam a implantação do Ensino Fundamental de nove anos, no 
âmbito do Sistema Estadual de Ensino; 

a Resolução SE nº 74, de 19.7.2012, que dispõe sobre a realização do Censo 
Escolar, no âmbito do Estado de São Paulo; 

a formação da Rede Pública de Ensino, composta pela integração das redes 
estadual e municipal, visando a atender e acomodar integralmente a demanda escolar do 
Ensino Fundamental; e 

a importância da continuidade do processo de planejamento antecipado 
para o adequado atendimento da demanda escolar na Rede Pública de Ensino, 

Resolve: 
 
Artigo 1º - As ações que visam à implementação do processo de 

atendimento à demanda escolar do Ensino Fundamental, para o ano letivo de 2016, 
inclusive na modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos, deverão observar a ordem 
sequencial dos seguintes procedimentos: 

I - garantir o atendimento dos alunos já matriculados, em continuidade de 
estudos; 

II - realizar a chamada escolar e a matrícula antecipada de crianças, 
adolescentes, jovens e adultos, candidatos ao Ensino Fundamental na rede pública; e 

III - efetuar o cadastramento e o atendimento das situações de 
transferência. 

Parágrafo único - Todas as escolas estaduais e municipais constituem-se 
postos de inscrição e de informações ao cidadão que procurar uma escola pública para 
participar do processo de matrícula. 

 
Artigo 2º - Todas as etapas do processo de matrícula antecipada para o 

Ensino Fundamental serão realizadas pela rede estadual e pelas redes municipais de 
ensino, em conjunto e articuladamente, por meio do Sistema de Cadastro de Alunos do 
Estado de São Paulo, na conformidade do que estabelece o Decreto nº 40.290/1995. 

 
Artigo 3º - O processo de matrícula antecipada compreenderá as etapas de: 
I - definição dos alunos da última etapa da pré-escola pública, candidatos à 

vaga no 1º ano do Ensino Fundamental público; 
II - definição dos alunos oriundos do 5º ano do Ensino Fundamental 

público, candidatos à vaga no 6º ano; 
III - inscrição/cadastramento dos candidatos que não frequentaram escola 

pública em 2015, demandantes de vagas em qualquer ano/série do Ensino Fundamental 
público, inclusive na modalidade EJA, observadas, neste caso, as disposições da 
Deliberação CEE nº 124/2014; 

IV - programação conjunta da oferta de vagas em escolas estaduais e 
municipais, para o ano letivo de 2016; 

V - compatibilização entre a demanda e as vagas disponíveis; 
VI - efetivação da matrícula dos alunos definidos e dos candidatos 

cadastrados; 
VII - divulgação dos resultados para alunos/candidatos e/ou 

pais/responsáveis, afixando-se a listagem nominal nas unidades escolares, em local de 
grande circulação e visibilidade; 

VIII - cadastramento permanente de candidatos ao Ensino Fundamental da 
rede pública, no decorrer do período estabelecido para a chamada escolar e durante todo 
o ano de 2016;  

IX - inscrição por deslocamento, por transferência e por intenção de 
transferência. 
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Artigo 4º - Para efeito do que dispõe esta resolução, entende-se por: 
I - Inscrição por Deslocamento - o procedimento utilizado para registro da 

solicitação de mudança de escola, efetuada por aluno com matrícula ativa em escola 
pública, inclusive na modalidade EJA, antes do início do ano letivo, podendo ocorrer: 

a) por alteração de endereço residencial, quando essa alteração inviabilizar 
a permanência do aluno na mesma unidade escolar; 

b) por interesse do próprio aluno, ou de seus pais/responsáveis, não sendo 
necessário haver mudança de endereço para se efetivar a inscrição na escola pretendida, 
sendo que, mesmo se efetivando a inscrição, o aluno deverá permanecer frequente na 
escola de origem, aguardando a comunicação, pela escola de destino, sobre a 
disponibilidade da vaga solicitada; 

II - Inscrição por Transferência - o procedimento semelhante ao previsto na 
alínea “a” do inciso I deste artigo, para registro da solicitação de mudança de escola, 
revestida das mesmas características, exceto no que se refere ao momento da solicitação, 
que, neste caso, se verifica após o início do ano letivo; 

III - Inscrição por Intenção de Transferência - o procedimento semelhante 
ao previsto na alínea “b” do inciso I deste artigo, para registro da solicitação de mudança 
de escola, revestida das mesmas características, exceto no que se refere ao momento da 
solicitação, que, neste caso, se verifica após o início do ano letivo. 

 
Artigo 5º - Para o cadastramento dos alunos/candidatos demandantes de 

vagas no Ensino Fundamental, pelo Programa de Matrícula Antecipada, serão realizadas as 
ações que caracterizam as seguintes fases: 

I - Fase de Definição, no Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São 
Paulo, de alunos que já frequentam a rede pública paulista e pretendem continuar seus 
estudos, identificados na seguinte conformidade: 

a) alunos que frequentam a pré-escola na rede pública e que já têm ou vão 
completar 6 anos até a data de 30-06-2016, sendo candidatos ao ingresso no Ensino 
Fundamental público, observados os termos da Deliberação CEE nº 73/2008 e das 
Indicações CEE nº 73/2008 e CEE nº 135/2015; 

b) alunos oriundos do 5º ano da rede pública, candidatos ao ingresso no 6º 
ano do Ensino Fundamental público; 

II - Fase de Inscrição de crianças, adolescentes, jovens e adultos que se 
encontram fora da escola pública e são candidatos à matrícula em escola estadual ou 
municipal, abrangendo:  

a) crianças que não frequentam a pré-escola na rede pública, candidatas ao 
ingresso no Ensino Fundamental, em escola estadual ou municipal, com idade a partir de 6 
anos, completos ou a se completarem até 30-06-2016; 

b) crianças, adolescentes, jovens e adultos, que se encontram fora da escola 
pública e são candidatos à matrícula em escola estadual ou municipal, em todos os 
anos/séries do Ensino Fundamental, inclusive na modalidade EJA, nos segmentos 
correspondentes aos anos iniciais e aos anos finais do Ensino Fundamental, observado, 
neste caso, o disposto na Deliberação CEE nº 124/2014. 

Parágrafo único - Para a efetivação das ações relacionadas nos incisos deste 
artigo, bem como para as demais ações relativas à implementação do processo de 
matrícula antecipada, deverá ser observado o Cronograma de Atendimento à Demanda do 
Ensino Fundamental, constante do Anexo que integra a presente resolução. 

 
Artigo 6º - No ato do cadastramento, a escola deverá obrigatoriamente, no 

Sistema de Cadastro de Alunos, proceder ao preenchimento da ficha cadastral completa de 
candidatos sem RA (registro de aluno) e à atualização de endereço, inclusive com CEP 
válido e telefone para contato, dos alunos e demais candidatos que já possuem RA. 

§ 1º - O preenchimento ou a atualização do endereço residencial completo 
do aluno/candidato incluirá necessariamente a inserção do respectivo CEP válido, sendo 
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que a escola deverá preencher também o endereço indicativo com CEP válido, nos casos 
de: 

1 - o endereço residencial não ter CEP válido; 
2 - o preenchimento do endereço indicativo com CEP válido ter sido 

solicitado pelo aluno/candidato ou por seus pais/responsáveis. 
§ 2º - É também obrigatório para a escola proceder à entrega, ao 

aluno/candidato ou a seus pais/responsáveis, do comprovante de cadastramento, assim 
como do comprovante de Inscrição por Deslocamento, por Transferência e por Intenção de 
Transferência da matrícula, quando for o caso.  

 
Artigo 7º - A programação de vagas de todas as escolas estaduais e 

municipais será feita exclusivamente por meio da digitação da coleta de classes no Sistema 
de Cadastro de Alunos, após planejamento conjunto do atendimento escolar para o ano 
letivo de 2016, assegurando-se a continuidade de estudos dos alunos já matriculados em 
2015, com observância ao Cronograma de Atendimento, a que se refere o parágrafo único 
do artigo 5º desta resolução. 

 
Artigo 8º - A compatibilização entre a demanda e as vagas existentes será 

realizada regionalmente, observados os critérios definidos, em conjunto, pelo Estado e 
pelos Municípios, com responsabilidade compartilhada, inclusive o critério de 
proximidade, avaliado com base no endereço residencial/indicativo dos candidatos, 
dentro da área de abrangência da unidade escolar.  

 
Artigo 9º - A efetivação da matrícula de alunos e candidatos no Ensino 

Fundamental, inclusive na modalidade EJA, será realizada pelas escolas, após a 
compatibilização demanda/vagas, mediante a digitação da matrícula, no Sistema de 
Cadastro de Alunos, e a formação das classes, observado o Cronograma de Atendimento. 

Parágrafo único - É obrigatória a efetivação de todas as matrículas da 
demanda compatibilizada, em todas as etapas do processo de matrícula antecipada para o 
ano de 2016. 

 
Artigo 10 - Em qualquer momento do ano, é vedada a exclusão de matrícula 

de alunos que não comparecerem às aulas ou abandonarem a escola, sendo obrigatório o 
lançamento desses registros nas opções específicas, disponibilizadas no Sistema de 
Cadastro de Alunos, observando-se que: 

I - na hipótese de haver aluno que não tenha comparecido às aulas no 
período de 20 (vinte) dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia letivo 
imediatamente subsequente ao do registro de sua matrícula, sem apresentar justificativa 
para as ausências, a escola deverá efetuar o lançamento de “Não Comparecimento” 
(N.COM) no Sistema de Cadastro de Alunos, de forma a liberar sua vaga;  

II - quando os 20 (vinte) dias consecutivos de ausências não justificadas, a 
que se refere o inciso anterior, forem permeados por período de recesso e/ou de férias 
escolares, a contagem dos 20 (vinte) dias deverá ser interrompida, tendo continuidade 
somente a partir do primeiro dia letivo subsequente ao do término do referido período; 

III - a opção para lançamento do "Não Comparecimento" (N.COM), no 
Sistema de Cadastro de Alunos, é disponibilizada à escola por 10 (dez) dias consecutivos, 
imediatamente subsequentes ao término do período a que se referem os incisos I e II deste 
artigo; 

IV - excedido o prazo de 10 (dez) dias, ainda será possível à escola efetivar 
o registro da situação dos alunos que realmente se enquadrem nessa opção, sendo 
considerado um N.COM fora de prazo. 

 
Artigo 11 - Com relação às definições, inscrições ou mesmo matrículas, 

realizadas no processo de matrícula antecipada para o ano de 2016, serão disponibilizadas 
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opções de cancelamento automático para os registros referentes a alunos/candidatos que 
tenham apresentado, no ano de 2015, posteriormente à sua definição/inscrição/matrícula 
antecipada, uma das seguintes situações: 

I - transferência; 
II - abandono ou lançamento de “Não Comparecimento” (N.COM); 
III - retenção. 
§ 1º - Ao se registrar, no Sistema de Cadastro de Alunos, qualquer uma das 

situações a que se referem os incisos deste artigo, será automaticamente cancelada a 
definição, a inscrição ou mesmo a matrícula do aluno/candidato para o ano de 2016. 

§ 2º - Para os casos a que se refere o inciso II deste artigo, havendo 
interesse em retornar à rede pública de ensino, posterior ao cancelamento de sua 
definição/matrícula, será necessário que o aluno/candidato efetue inscrição em qualquer 
escola pública. 

§ 3º - Nas situações a que se refere o parágrafo anterior, a unidade escolar 
deverá observar as disposições da Lei nº 13.068, de 10.6.2008, com o devido 
acompanhamento do supervisor de ensino da unidade. 

 
Artigo 12 - Os alunos com matrícula ativa em 2016, que mudarem de 

residência, com alteração de endereço para bairro/distrito/município diverso, após a 
divulgação dos resultados da matrícula, mas antes do início do ano letivo, deverão 
comparecer a qualquer escola pública próxima da nova residência, para formalizar a 
solicitação de deslocamento da matrícula, comprovando a mudança de endereço. 

§ 1º - Os alunos que, por interesse próprio ou de seus responsáveis, 
tiverem a intenção de mudar de escola, antes do início do ano letivo, deverão comparecer 
à escola pretendida para registrar essa intenção.  

§ 2º - Nas situações referidas neste artigo, a escola deverá, 
obrigatoriamente: 

1 - registrar no Sistema de Cadastro de Alunos a solicitação de 
deslocamento da matrícula, com ou sem alteração de endereço; 

2 - proceder à atualização do endereço residencial completo, com CEP 
válido, incluindo telefone para contato e, se necessário, preencher o endereço indicativo 
com CEP válido;  

3 - proceder à entrega do comprovante da solicitação de deslocamento ao 
aluno ou a seus pais/responsáveis; 

§ 3º - As solicitações de deslocamento da matrícula que não forem 
atendidas antes do início do ano letivo serão automaticamente canceladas. 

 
Artigo 13 - Os alunos com matrícula ativa em 2016, que tenham mudado de 

residência para bairro/distrito/município diverso, após o início do ano letivo, deverão 
comparecer a qualquer escola pública próxima da nova residência, para formalizar a 
solicitação de transferência da matrícula.  

§ 1º - Na situação a que se refere o caput deste artigo, a escola deverá, 
obrigatoriamente:  

1 - registrar no Sistema de Cadastro de Alunos a solicitação de 
transferência da matrícula; 

2 - proceder à atualização do endereço residencial completo com CEP 
válido, incluindo telefone para contato e, se necessário, preencher o endereço indicativo 
com CEP válido;  

3 - proceder à entrega do comprovante da solicitação de transferência ao 
aluno ou a seus pais/responsáveis.  

§ 2º - A escola de origem somente deverá lançar, no Sistema de Cadastro de 
Alunos, a baixa da transferência da matrícula do aluno nos casos de efetiva mudança para 
outro estado/país ou para escola particular. 
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Artigo 14 - Os alunos com matrícula ativa no ano letivo de 2016, que 
tiverem intenção de se transferir de escola, por interesse próprio ou de seus 
pais/responsáveis, após o início do ano letivo, deverão procurar a escola pretendida, para 
formalizar o pedido e ter registrada, no Sistema de Cadastro de Alunos, sua intenção de 
transferência, podendo ser atendido de imediato, no caso de haver vaga disponível. 

Parágrafo único - Para a situação a que se refere o caput deste artigo, a 
disponibilidade de vaga somente deverá ser considerada após o atendimento de todos os 
alunos, em todas as etapas do processo de matrícula, inclusive daqueles inscritos por 
deslocamento de matrícula, com alteração de endereço, e por transferência. 

 
Artigo 15 - Em todas as etapas do processo de matrícula e especialmente 

nas inscrições por deslocamento com alteração de endereço e por transferência, para 
possibilitar melhor alocação da matrícula do aluno, é recomendável a apresentação do 
comprovante de endereço, sendo obrigatório que a escola proceda ao cadastramento no 
Sistema de Cadastro de Alunos e à atualização do endereço residencial, na forma prevista 
nesta resolução. 

 
Artigo 16 - No Programa de Matrícula Antecipada/Chamada Escolar para o 

ano de 2016, são de responsabilidade: 
I - dos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de Ensino, Diretores 

dos Centros de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar e Diretores dos 
Núcleos de Gestão da Rede Escolar e Matrícula, observadas as respectivas áreas de atuação 
e competência: 

a) orientar e conduzir o processo de matrícula antecipada; 
b) esclarecer dúvidas e apoiar os Municípios em todas as etapas do 

processo; 
c) definir procedimentos com vistas ao atendimento da totalidade dos 

alunos nas escolas estaduais e municipais, em consonância com as orientações da 
Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB; 

d) proceder, em conjunto com os órgãos municipais, à análise e à 
compatibilização demanda/vagas, assegurando a matrícula da totalidade dos alunos e dos 
candidatos cadastrados, nas respectivas áreas de circunscrição; 

e) na hipótese de haver qualquer impedimento em escola de sua 
circunscrição, para realização de inscrição/cadastramento/matrícula de aluno/candidato, 
assumir a execução dos registros correspondentes, no Sistema de Cadastro de Alunos; 

f) digitar o quadro-resumo das escolas estaduais de sua circunscrição, no 
Sistema de Cadastro de Alunos, de acordo com o planejamento prévio, homologado pela 
CGEB, observando o prazo estabelecido no Cronograma de Atendimento;  

g) promover a articulação com os municípios para a digitação do quadro-
resumo e da coleta das classes, observando o prazo estabelecido no Cronograma de 
Atendimento; 

h) orientar a escola sobre sua organização e funcionamento, bem como 
sobre o uso dos recursos financeiros e materiais, para atender às necessidades 
administrativas e pedagógicas e aos princípios éticos que norteiam a aplicação de verbas 
públicas. 

II - da Equipe Gestora das escolas estaduais: 
a) disponibilizar equipamentos para a digitação da identificação dos alunos 

da Fase de Definição; 
b) orientar, de acordo com o estabelecido nesta resolução, os candidatos 

que procurarem a escola; 
c) efetuar todas as inscrições solicitadas, única e exclusivamente, no 

Sistema de Cadastro de Alunos; 
d) proceder à digitação da coleta de classes, observando o Cronograma de 

Atendimento; 
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e) proceder ao processo de compatibilização demanda/vagas e à efetivação 
das matrículas dos alunos/candidatos, em conjunto com a respectiva Diretoria de Ensino e 
com os órgãos municipais; 

f) matricular e divulgar os resultados da matrícula para os interessados, 
mediante afixação de listas com a relação nominal dos alunos/candidatos, em local de 
grande circulação e visibilidade, nas escolas estaduais e municipais. 

 
Artigo 17 - Caberá à CGEB, em articulação com a CIMA, planejar, orientar e 

homologar propostas de atendimento escolar, bem como acompanhar o trabalho das 
Diretorias de Ensino na condução do processo de matrícula para 2016, visando a 
assegurar o pleno atendimento dos inscritos/cadastrados, bem como a continuidade de 
estudos da totalidade da demanda.  

 
Artigo 18 - Na implementação de todo o processo de matrícula, caberá: 
I - ao Departamento de Planejamento e Gestão da Rede Escolar e Matrícula 

- DGREM, da CGEB: gerenciar o processo de matrícula, inclusive no que diz respeito ao 
cumprimento do Cronograma de Atendimento à Demanda do Ensino Fundamental; 

II - ao Departamento de Informação e Monitoramento - DEINF, da CIMA: 
gerenciar a utilização do Sistema de Cadastro de Alunos, bem como orientar as Diretorias 
de Ensino e os órgãos municipais de Educação no operacional dessa utilização, observado 
o Cronograma de Atendimento à Demanda do Ensino Fundamental. 

 
Artigo 19 - Os critérios e procedimentos para atendimento à demanda 

escolar do Ensino Médio encontram-se definidos em resolução específica. 
 
Artigo 20 - Não se aplica ao município de São Paulo o disposto nesta 

resolução, dada a peculiaridade do atendimento, sob normas próprias, nas escolas da rede 
municipal. 

 
Artigo 21 - Para cumprimento do disposto nesta resolução, a 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB e a de Informação, Monitoramento e 
Avaliação Educacional – CIMA poderão baixar instruções complementares que se façam 
necessárias. 

 
Artigo 22 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 
 

ANEXO 
Cronograma de Atendimento à Demanda do Ensino Fundamental 

 
Até 6/8/2015 - Orientação, pelos órgãos centrais da Pasta, às Diretorias de Ensino, 

sobre os procedimentos para a Matrícula Antecipada/Chamada Escolar - 2016. 
Até 12/8/2015 - Orientação, pelas Diretorias de Ensino, às escolas estaduais e aos 

órgãos municipais, sobre procedimentos para a Matrícula Antecipada/Chamada Escolar - 2016.  
De 13 a 21/8/2015 - Digitação do quadro-resumo e coleta de classes previstas 

para o ano letivo de 2016, das escolas estaduais e municipais. 
De 13/8 a 1º/9/2015 - Consulta aos alunos da pré-escola e aqueles oriundos do 5º 

ano da rede pública sobre a confirmação de interesse em permanecer na rede pública de ensino, 
precedida de atualização dos endereços cadastrais dos candidatos, no Sistema de Cadastro de 
Alunos. 

De 24/8 a 11/9/2015 - Fase de Definição: após a consulta sobre o interesse de 
permanecer na rede pública, definição, no Sistema de Cadastro de Alunos, dos candidatos ao 1º e 6º 
anos do Ensino Fundamental estadual ou municipal. 

14 e 15/9/2015 - Ajuste do quadro-resumo e coleta de classes previstas para o ano 
letivo de 2016, das escolas estaduais e municipais, com vistas ao atendimento da totalidade dos 
alunos definidos na Fase de Definição. 
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De 14/9 a 12/10/2015 - Compatibilização de toda a demanda definida para o 1º e 
6º anos do Ensino Fundamental e as vagas existentes. 

De 1º a 16/10/2015 - Compatibilização, formação de classes e efetivação da 
matrícula, no Sistema de Cadastro de Alunos, dos candidatos para o 1º e 6º anos do Ensino 
Fundamental, das escolas estaduais e municipais. 

A partir de 19/10/2015 - Divulgação do resultado das matrículas da Fase de 
Definição, a ser realizada pelas escolas de origem dos alunos. 

De 13 a 30/10/2015 - Digitação das matrículas, para o ano letivo de 2016, dos 
alunos do Ensino Fundamental em continuidade de estudos, inclusive da modalidade EJA. 

De 1º/10 a 13/11/2015 - Fase de Inscrição: chamada escolar e cadastramento, no 
Sistema de Cadastro de Alunos, de crianças, adolescentes, jovens e adultos que se encontrem fora 
da escola pública, para matrícula, em qualquer ano/série do Ensino Fundamental, em escola 
estadual ou municipal. 

De 3/11 a 11/12/2015 - Compatibilização, formação de classes e efetivação da 
matrícula, no Sistema de Cadastro de Alunos, dos candidatos cadastrados na Fase de Inscrição para 
as escolas estaduais e municipais, inclusive na modalidade EJA.  

A partir de 14/12/2015 - Divulgação do resultado da matrícula dos candidatos 
cadastrados na Fase de Inscrição, informando a escola em que foi disponibilizada a vaga para 2016.  

De 1º a 23/12/2015 - Digitação do rendimento escolar individualizado, de todos os 
alunos da rede pública, no Sistema de Cadastro de Alunos. 

A partir 14/12/2015 e durante o ano de 2016 – Cadastramento dos candidatos à 
vaga no Ensino Fundamental, inclusive na modalidade EJA, na rede pública, que não se inscreveram 
no prazo previsto para o processo. 

De 5 a 11/1/2016 - Inscrição por Deslocamento de matrícula, com e sem alteração 
de endereço. 

Após o início das aulas em 2016 - Inscrição por Transferência de matrícula e por 
Intenção de Transferência de matrícula. 

A partir do mês de junho/2016 - Todos os candidatos inscritos/cadastrados para 
os cursos da modalidade EJA serão atendidos nas turmas instaladas para o 2º semestre de 2016. 

A partir de 22/6/2016 e no decorrer do 2º semestre/2016 - Compatibilização da 
demanda cadastrada para os cursos da modalidade EJA, a partir de junho, para o 2º semestre de 
2016, sob responsabilidade compartilhada pelo Estado e pelos Municípios. 

A partir de 27/6/2016 e no decorrer do 2º semestre/2016 - Efetivação da 
matrícula de todos os candidatos cadastrados para os cursos da modalidade EJA e divulgação dos 
resultados.  

________ 
NOTAS: 
A 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 nº 13.068/08 à pág. 71 do vol. LXV; 
Decreto nº 40.290/95 à pág. 87 do vol. XL; 
Resolução SE nº 20/10 à pág. 172 do vol. LXIX; 
Resolução SE nº 74/12 à pág. 84 do vol. LXXIV; 
Deliberação CEE nº 2/00 à pág. 138 do vol. XLIX; 
Deliberação CEE nº 73/08 à pág. 200 do vol. LXV; 
Deliberação CEE nº 124/14 à pág. 203 do vol. LXXVII; 
Indicação CEE nº 73/08 à pág. 202 à pág. do vol. LXV; 
Indicação CEE nº 135/15 à pág. 233 do vol. LXXIX. 

____________________ 
 
 

RESOLUÇÃO SE Nº 37, DE 5 DE AGOSTO DE 2015 
Estabelece critérios e procedimentos para a implementação do processo de atendimento à 

demanda escolar do Ensino Médio - Ano 2016, nas escolas da rede pública estadual 
 
O Secretário da Educação, considerando:  
o esforço empreendido pelo Governo do Estado de São Paulo para 

assegurar a expansão do atendimento à demanda escolar do Ensino Médio gratuito, 
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observado o que dispõem o artigo 208 da Constituição Federal - CF/1988 e a legislação 
pertinente; 

o disposto no artigo 250 da Constituição Estadual - CE/1989; 
o Decreto nº 40.290, de 31.8.1995, que institui o Cadastramento Geral de 

Alunos do Estado de São Paulo; 
a Resolução SE nº 20, de 17.2.2010, que atribui responsabilidades pelas 

informações lançadas nos Sistemas de Informação Corporativos da Secretaria da 
Educação; 

a Deliberação CEE 2/2000, que dispõe sobre o cadastramento geral dos 
alunos da educação básica no sistema de ensino do Estado de São Paulo; 

o disposto na Resolução SE nº 74, de 19.7.2012, sobre a realização do 
Censo Escolar, no âmbito do Estado de São Paulo;  

a necessidade de definição de critérios e procedimentos que garantam o 
adequado atendimento à demanda escolar do Ensino Médio, 

Resolve: 
 
Artigo 1º - As ações que visam à implementação do processo de 

atendimento à demanda escolar do Ensino Médio, para o ano letivo de 2016, inclusive na 
modalidade EJA - Educação de Jovens e Adultos, deverão observar a seguinte ordem de 
prioridade de atendimento: 

I - a alunos concluintes do Ensino Fundamental da própria escola; 
II - a alunos concluintes do Ensino Fundamental de escolas públicas, 

estaduais e municipais, e de escolas da rede SESI – Serviço Social da Indústria/SP; e 
III - a candidatos ao ingresso no Ensino Médio ou a cursar qualquer das 

séries que o integram, de acordo com a legislação pertinente. 
Parágrafo único - Todas as escolas estaduais constituem-se postos de 

inscrição e de informações a alunos e candidatos que pretendam participar do processo de 
matrícula, incluindo-se a orientação sobre as unidades escolares que oferecem Ensino 
Médio em sua região. 

 
Artigo 2º - O processo de matrícula de alunos e candidato sem cursos do 

Ensino Médio de escolas estaduais, inclusive na modalidade EJA, será realizado, 
exclusivamente, por meio do Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo, e 
compreenderá as etapas de: 

I - consulta ao aluno concluinte do Ensino Fundamental em escola pública, 
municipal ou estadual, ou em escola da rede SESI/SP, sobre seu interesse em cursar, no 
ano de 2016, o Ensino Médio em unidade escolar da rede estadual; 

II - definição dos alunos concluintes do Ensino Fundamental de escolas da 
rede estadual ou municipal ou da rede SESI/SP, que confirmarem o interesse por 
matrícula no Ensino Médio em escola estadual; 

III - inscrição/cadastramento dos candidatos que não frequentaram escola 
pública em 2015, bem como dos demais candidatos que pretendam retomar os estudos em 
2016, demandantes de vaga em qualquer série do Ensino Médio, inclusive na modalidade 
EJA, observadas, neste caso, as disposições da Deliberação CEE nº 124/2014; 

IV - compatibilização entre a demanda e as vagas disponíveis; 
V - efetivação da matrícula dos alunos definidos e dos candidatos 

cadastrados; 
VI - divulgação dos resultados para alunos/candidatos e/ou 

pais/responsáveis, afixando-se a listagem nominal nas escolas de origem, nas escolas de 
inscrição e nas escolas de destino das matrículas, em locais de grande circulação e 
visibilidade; 

VII - cadastramento permanente de candidatos ao Ensino Médio da rede 
pública estadual, no decorrer do período de desenvolvimento do processo de matrícula e 
durante todo o ano de 2016; 
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VIII - inscrição por deslocamento, por transferência e por intenção de 
transferência. 

 
Artigo 3º - Para efeito do que dispõe esta resolução, entende-se por: 
I - Inscrição por Deslocamento - o procedimento utilizado para registro da 

solicitação de mudança de escola, efetuada por aluno com matrícula ativa em escola 
pública, inclusive na modalidade EJA, antes do início do ano letivo, podendo ocorrer: 

a) por alteração de endereço residencial ou de trabalho, quando essa 
alteração inviabilizar a permanência do aluno na mesma unidade;  

b) por interesse do próprio aluno ou de seus pais/responsáveis, não sendo 
necessário haver mudança de endereço para se efetivar a inscrição na escola pretendida, 
sendo que, mesmo se efetivando a inscrição, o aluno deverá permanecer frequente na 
escola de origem, aguardando a comunicação, pela escola de destino, sobre a 
disponibilidade da vaga solicitada;  

II - Inscrição por Transferência - o procedimento semelhantea o previsto na 
alínea “a” do inciso I deste artigo, para registro da solicitação de mudança de escola, 
revestida das mesmas características, exceto no que se refere ao momento da solicitação, 
que, neste caso, se verifica após o início do ano letivo; 

III - Inscrição por Intenção de Transferência: o procedimento semelhante 
ao previsto na alínea “b” do inciso I deste artigo, para registro da solicitação de mudança 
de escola, revestida das mesmas características, exceto no que se refere ao momento da 
solicitação, que, neste caso, se verifica após o início do ano letivo. 

 
Artigo 4º - Para o cadastramento dos alunos/candidatos demandantes de 

vagas no Ensino Médio, em escolas da rede pública estadual, serão realizadas as ações que 
caracterizam as seguintes fases: 

I - Fase de Definição, no Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São 
Paulo, de alunos concluintes do Ensino Fundamental de escolas da rede estadual ou 
municipal ou da rede SESI/SP, que confirmarem, após consulta, o interesse por matrícula 
no Ensino Médio em escola estadual; 

II - Fase de Inscrição de adolescentes, jovens e adultos que se encontram 
fora das escolas a que se refere o inciso anterior e que são candidatos à matrícula em 
escola estadual, em qualquer série do Ensino Médio, inclusive na modalidade EJA, 
observado, neste caso, o disposto da Deliberação CEE nº 124/2014. 

Parágrafo único - Para a efetivação das ações relacionadas nos incisos deste 
artigo, bem como para as demais ações relativas à implementação do processo de 
matrícula, deverão ser observados os Cronogramas de Atendimento à Demanda do Ensino 
Médio nas escolas da rede estadual, referentes à região da Capital (município de São 
Paulo) e à região da Grande São Paulo e Interior, constantes, respectivamente, dos Anexos 
I e II, que integram a presente resolução. 

 
Artigo 5º - No ato do cadastramento, a escola deverá obrigatoriamente, no 

Sistema de Cadastro de Alunos, proceder ao preenchimento: 
I - da ficha cadastral completa de candidatos sem RA (Registro de Aluno) e 

à atualização de endereço, inclusive com CEP válido e telefone para contato, dos alunos e 
demais candidatos que já possuem RA; 

II - do campo da ficha cadastral que contém o questionamento sobre a 
necessidade de matrícula do aluno/candidato no período noturno. 

§ 1º - O preenchimento ou a atualização do endereço residencial completo 
do aluno/candidato, de que trata o inciso I deste artigo, incluirá necessariamente a 
inserção do respectivo CEP válido, sendo que a escola deverá preencher também o 
endereço indicativo com CEP válido, nos casos de:  

1 - o endereço residencial não ter CEP válido; 
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2 - o preenchimento do endereço indicativo com CEP válido ter sido 
solicitado pelo aluno/candidato ou por seus pais/responsáveis. 

§ 2º - É também obrigatório para a escola proceder à entrega, ao 
aluno/candidato ou a seus pais/responsáveis, do comprovante de cadastramento, assim 
como do comprovante de Inscrição por Deslocamento, por Transferência e por Intenção de 
Transferência da matrícula, conforme o caso.  

Artigo 6º - No atendimento à demanda escolar do Ensino Médio, deverá se 
observar:  

I - a oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do aluno 
trabalhador, inclusive daquele que comprovar ser aprendiz, conforme disposto no 
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; 

II - o atendimento preferencial a alunos e candidatos com endereço 
residencial, ou endereço indicativo, dentro da área de abrangência da unidade escolar. 

 
Artigo 7º - A coleta de classes e de vagas do Ensino Médio, para o ano letivo 

de 2016, será realizada pelas escolas, sob a supervisão das respectivas Diretorias de 
Ensino, assegurando-se a continuidade de estudos dos alunos já matriculados em 2015 e 
observando-se que: 

I - as classes previstas para atendimento à demanda de 2016 deverão ser 
digitadas no Sistema de Cadastro de Alunos, com observância aos Cronogramas de 
Atendimento, a que se refere o parágrafo único do artigo 4º desta resolução;  

II - para as escolas estaduais situadas no município de São Paulo, o Sistema 
de Cadastro de Alunos fará a indicação da vaga, compatibilizada automaticamente, e 
disponibilizará a opção para validação da respectiva Diretoria de Ensino, respeitados os 
critérios definidos pelas Coordenadorias de Gestão da Educação Básica - CGEB e de 
Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional - CIMA, de forma a garantir a 
efetivação de todas as matrículas; 

III - para indicação de vaga a alunos previamente definidos, na Fase de 
Definição, serão considerados, pelo Sistema de Cadastro de Alunos, os dados abaixo 
relacionados, na seguinte ordem: 

a) a existência de vagas disponíveis na escola de origem; 
b) o CEP válido do endereço indicativo do aluno; 
c) o CEP válido do endereço residencial do aluno; 
d) o CEP válido da escola de definição; 
IV - para indicação de vaga a candidatos inscritos, na Fase de Inscrição, 

serão considerados, pelo Sistema de Cadastro de Alunos, os dados abaixo relacionados, na 
seguinte ordem: 

a) o CEP válido do endereço indicativo do candidato; 
b) o CEP válido do endereço residencial do candidato; 
c) o CEP válido da escola de inscrição. 
§ 1º - Os candidatos que perderem os prazos de inscrição, relativos aos 

períodos estabelecidos nos cronogramas, poderão se inscrever, em caráter definitivo e a 
qualquer tempo, durante todo o ano letivo de 2016. 

§ 2º - Para os candidatos inscritos no decorrer do ano letivo de 2016, no 
município de São Paulo, as vagas serão compatibilizadas automaticamente pelo Sistema de 
Cadastro de Alunos que, semanalmente, indicará a unidade escolar de encaminhamento, 
considerando os critérios definidos pela CGEB e pela CIMA, de modo a garantir a 
efetivação das matrículas.  

 
Artigo 8º - A compatibilização entre a demanda e as vagas existentes será 

realizada pelas Diretorias de Ensino, que deverão utilizar as opções de consulta 
disponibilizadas no Sistema de Cadastro de Alunos. 

 



97 
 

Artigo 9º - A efetivação da matrícula de alunos e candidatos no Ensino 
Médio, inclusive na modalidade EJA, será realizada pelas escolas, após a compatibilização 
demanda/vagas, mediante a digitação da matrícula, no Sistema de Cadastro de Alunos, e a 
formação das classes, observados os respectivos Cronogramas de Atendimento. 

Parágrafo único - É obrigatória a efetivação de todas as matrículas da 
demanda compatibilizada, em todas as etapas do processo de matrícula para o ano de 
2016. 

 
Artigo 10 - Em qualquer momento do ano, é vedada a exclusão de matrícula 

de alunos que não comparecerem às aulas ou abandonarem a escola, sendo obrigatório o 
lançamento desses registros nas opções específicas, disponibilizadas no Sistema de 
Cadastro de Alunos, observando-se que:  

I - na hipótese de haver aluno que não tenha comparecido às aulas no 
período de 20 (vinte) dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia letivo 
imediatamente subsequente ao do registro de sua matrícula, sem apresentar justificativa 
para as ausências, a escola deverá efetuar o lançamento de “Não Comparecimento” 
(N.COM) no Sistema de Cadastro de Alunos, de forma a liberar sua vaga; 

II - quando os 20 (vinte) dias consecutivos de ausências não justificadas, a 
que se refere o inciso anterior, forem permeados por período de recesso e/ou de férias 
escolares, a contagem dos 20 (vinte) dias deverá ser interrompida, tendo continuidade 
somente a partir do primeiro dia letivo subsequente ao do término do referido período; 

III - a opção para lançamento do "Não Comparecimento" (N.COM), no 
Sistema de Cadastro de Alunos, é disponibilizada à escola por 10 (dez) dias consecutivos, 
imediatamente subsequentes ao término do período a que se referem os incisos I e II deste 
artigo; 

IV - excedido o prazo de 10 (dez) dias, ainda será possível à escola efetivar 
o registro da situação dos alunos que realmente se enquadrem nessa opção, sendo 
considerado um N.COM fora de prazo. 

 
Artigo 11 - Com relação às definições, inscrições ou mesmo matrículas, 

realizadas no processo de matrícula antecipada para o ano de 2016, serão disponibilizadas 
opções de cancelamento automático para os registros referentes a alunos/candidatos que 
tenham apresentado, no ano de 2015, posteriormente à sua definição/inscrição/matrícula 
antecipada, uma das seguintes situações: 

I - transferência; 
II - abandono ou lançamento de “Não Comparecimento” (N.COM); 
III - retenção. 
§ 1º - Ao se registrar, no Sistema de Cadastro de Alunos, qualquer uma das 

situações a que se referem os incisos deste artigo, será automaticamente cancelada a 
definição, a inscrição ou mesmo a matrícula do aluno/candidato para o ano de 2016. 

§ 2º - Para os casos a que se refere o inciso II deste artigo, havendo 
interesse em retornar à rede pública de ensino, posterior ao cancelamento de sua 
definição/matrícula, será necessário que o aluno/candidato efetue inscrição em qualquer 
escola estadual. 

§ 3º - Nas situações a que se refere o parágrafo anterior, a unidade escolar 
deverá observar as disposições da Lei nº 13.068, de 10.6.2008, com o devido 
acompanhamento do supervisor de ensino da unidade. 

 
Artigo 12 - Os alunos com matrícula ativa em 2016, que mudarem de 

residência, com alteração de endereço para bairro/distrito/município diverso ou que 
venham apresentar motivo de trabalho, após a divulgação dos resultados da matrícula, 
mas antes do início do ano letivo, deverão comparecer a qualquer escola estadual próxima 
da nova residência ou do trabalho, para formalizar a solicitação de deslocamento da 
matrícula, comprovando a mudança de endereço ou o motivo de trabalho. 
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§ 1º - Os alunos que, por interesse próprio ou de seus responsáveis, 
tiverem a intenção de mudar de escola, antes do início do ano letivo, deverão comparecer 
à escola pretendida para registrar essa intenção. 

§ 2º - Nas situações referidas neste artigo, a escola deverá, 
obrigatoriamente: 

1 - registrar no Sistema de Cadastro de Alunos a solicitação de 
deslocamento da matrícula, com ou sem alteração de endereço; 

2 - proceder à atualização do endereço residencial completo, com CEP 
válido, incluindo telefone para contato e, se necessário, preencher o endereço indicativo 
com CEP válido;  

3 - proceder à entrega do comprovante da solicitação de deslocamento ao 
aluno ou a seus pais/responsáveis; 

§ 3º - As solicitações de deslocamento da matrícula que não forem 
atendidas antes do início do ano letivo serão automaticamente canceladas. 

 
Artigo 13 - Os alunos com matrícula ativa em 2016, que tenham mudado de 

residência para bairro/distrito/município diverso ou tenham comprovado motivo de 
trabalho, após o início do ano letivo, deverão comparecer a qualquer escola estadual 
próxima da nova residência ou do trabalho, para formalizar a solicitação de transferência 
da matrícula. 

§ 1º - Na situação a que se refere o caput deste artigo, a escola deverá, 
obrigatoriamente:  

1 - registrar no Sistema de Cadastro de Alunos a solicitação de 
transferência da matrícula; 

2 - proceder à atualização do endereço residencial completo, com CEP 
válido, incluindo telefone para contato e, se necessário, preencher o endereço indicativo 
com CEP válido;  

3 - proceder à entrega do comprovante da solicitação de transferência ao 
aluno ou a seus pais/responsáveis. 

§ 2º - A escola de origem somente deverá lançar, no Sistema de Cadastro de 
Alunos, a baixa da transferência da matrícula do aluno nos casos de efetiva mudança para 
outro estado/país ou para escola particular. 

 
Artigo 14 - Os alunos com matrícula ativa no ano letivo de 2016, que 

tiverem intenção de se transferir de escola, por interesse próprio ou de seus 
pais/responsáveis, após o início do ano letivo, deverão procurar a escola estadual 
pretendida, para formalizar o pedido e ter registrada, no Sistema de Cadastro de Alunos, 
sua intenção de transferência, podendo ser atendido de imediato, no caso de haver vaga 
disponível. 

Parágrafo único - Para a situação a que se refere o caput deste artigo, a 
disponibilidade de vaga somente deverá ser considerada após o atendimento de todos os 
alunos, em todas as etapas do processo de matrícula, inclusive daqueles inscritos por 
deslocamento de matrícula, com alteração de endereço ou motivo de trabalho, e por 
transferência.  

 
Artigo 15 - Em todas as etapas do processo de matrícula e especialmente 

nas inscrições por deslocamento com alteração de endereço e por transferência, para 
possibilitar melhor alocação da matrícula do aluno, é recomendável a apresentação do 
comprovante de endereço, sendo obrigatório que a escola proceda ao cadastramento no 
Sistema de Cadastro de Alunos e à atualização do endereço residencial, na forma prevista 
nesta resolução. 

 
Artigo 16 - No atendimento à demanda escolar do Ensino Médio, para o ano 

de 2016, são de responsabilidade:  
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I - dos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de Ensino, Diretores 
dos Centros de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar e Diretores dos 
Núcleos de Gestão da Rede Escolar e Matrícula, observadas as respectivas áreas de atuação 
e competência: 

a) orientar e conduzir o processo de matrícula;  
b) esclarecer dúvidas das escolas de sua circunscrição em todas as etapas 

do processo; 
c) definir procedimentos com vistas ao atendimento da totalidade dos 

alunos nas escolas estaduais, em consonância com as orientações da CGEB; 
d) proceder à análise, à compatibilização e à indicação de vagas, 

assegurando a matrícula da totalidade dos alunos/candidatos inscritos/cadastrados, em 
sua circunscrição; 

e) na hipótese de haver qualquer impedimento em escola de sua 
circunscrição, para realização de inscrição/cadastramento/matrícula de aluno/candidato, 
assumir a execução dos registros correspondentes, no Sistema de Cadastro de Alunos; 

f) digitar o quadro-resumo das escolas estaduais de sua circunscrição, no 
Sistema de Cadastro de Alunos, de acordo com o planejamento prévio, homologado pela 
CGEB, observando o prazo estabelecido no Cronograma de Atendimento; 

g) orientar a escola sobre sua organização e funcionamento, bem como 
sobre o uso dos recursos financeiros e materiais, para atender às necessidades 
administrativas e pedagógicas e aos princípios éticos que norteiam a aplicação de verbas 
públicas; 

II - da Equipe Gestora das escolas estaduais: 
a) disponibilizar equipamentos para a digitação da identificação dos alunos 

da Fase de Definição; 
b) orientar, de acordo com o estabelecido nesta resolução, os candidatos 

que procurarem a escola; 
c) efetuar todas as inscrições solicitadas, única e exclusivamente, no 

Sistema de Cadastro de Alunos;  
d) proceder à digitação da coleta de classes, observando o respectivo 

Cronograma de Atendimento. 
e) proceder ao processo de compatibilização demanda/vagas e à efetivação 

das matrículas dos alunos/candidatos, em conjunto com a respectiva Diretoria de Ensino; 
f) matricular e divulgar os resultados da matrícula para os interessados, 

mediante afixação de listas com a relação nominal dos alunos/candidatos, na própria 
escola, em local de grande circulação e visibilidade. 

 
Artigo 17 - Caberá à CGEB, em articulação com a CIMA, planejar, orientar e 

homologar propostas de atendimento escolar, bem como acompanhar o trabalho das 
Diretorias de Ensino na condução do processo de matrícula para 2016, visando a 
assegurar o pleno atendimento dos inscritos/cadastrados, bem como a continuidade de 
estudos da totalidade da demanda.  

 
Artigo 18 - Na implementação de todo o processo de matrícula, caberá: 
I - ao Departamento de Planejamento e Gestão da Rede Escolar e Matrícula 

- DGREM, da CGEB: gerenciar o processo de matrícula, inclusive no que diz respeito ao 
cumprimento dos Cronogramas de Atendimento à Demanda do Ensino Médio; 

II - ao Departamento de Informação e Monitoramento - DEINF, da CIMA: 
gerenciar a utilização do Sistema de Cadastro de Alunos, bem como orientar as Diretorias 
de Ensino no operacional dessa utilização, observados os Cronogramas de Atendimento à 
Demanda do Ensino Médio.  

 
Artigo 19 - Para cumprimento do disposto nesta resolução, a 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB e a de Informação, Monitoramento e 
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Avaliação Educacional – CIMA poderão baixar instruções complementares que se façam 
necessárias.  

 
Artigo 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário.  
 

ANEXO I 
Cronograma de atendimento à demanda do Ensino Médio nas escolas da rede 

estadual do município de São Paulo 
 
Até 6/8/2015 - Orientação, pelos órgãos centrais, às Diretorias de Ensino, 

sobre os procedimentos para o atendimento à demanda escolar do Ensino Médio em 2016. 
Até 12/8/2015 - Orientação, pelas Diretorias de Ensino, às escolas 

estaduais sobre os procedimentos para o atendimento à demanda escolar do Ensino Médio 
em 2016. 

De 13 a 21/8/2015 - Digitação do quadro-resumo e da coleta de classes 
previstas para o ano letivo de 2016, nas escolas estaduais. 

De 13/8 a 1º/9/2015 - Consulta para confirmação do interesse dos alunos 
concluintes do Ensino Fundamental de escola pública, estadual ou municipal, ou de escola 
da rede SESI/SP, em cursar o Ensino Médio em escola estadual. 

De 24/8 a 11/9/2015 - Fase de Definição: após a consulta sobre cursar o 
Ensino Médio em escola estadual, definição, no Sistema de Cadastro de Alunos, dos alunos 
da rede pública e da rede SESI/SP que confirmarem esse interesse.  

De 12 a 15/9/2015 - Compatibilização prévia e automática, pelo Sistema de 
Cadastro de Alunos, para a 1ª série do Ensino Médio e as vagas existentes. 

15 a 18/9/2015 - Ajuste do quadro-resumo e da coleta de classes previstas 
para o ano letivo de 2016, no Sistema de Cadastro de Alunos, com vista ao atendimento da 
totalidade dos alunos definidos na Fase de Definição. 

De 16/9 a 9/10/2015 - Validação, pelas Diretorias de Ensino, dos 
encaminhamentos realizados pelo Sistema de Cadastro de Alunos. 

De 10 a 12/10/2015 - Compatibilização definitiva automática, pelo Sistema 
de Castro de Alunos, entre a demanda definida para a 1ª série do Ensino Médio e as vagas 
existentes, pelo Sistema de Cadastro de Alunos. 

De 13 a 16/10/2015 - Tratamento e solução das pendências da 
compatibilização definitiva automática, pelas Diretorias de Ensino. 

De 13 a 16/10/2015 - Formação de classes e efetivação das matrículas, no 
Sistema de Cadastro de Alunos, dos candidatos compatibilizados para a 1ª série do Ensino 
Médio.  

A partir de 19/10/2015 - Divulgação dos resultados das matrículas dos 
alunos da Fase de Definição, a ser realizada pelas respectivas escolas de origem e de 
destino. 

De 13 a 30/10/2015 - Digitação das matrículas, para o ano letivo de 2016, 
dos alunos em continuidade de estudos, em todas as séries do Ensino Médio, inclusive na 
modalidade EJA.  

De 1º/10 a 13/11/2015 - Fase de Inscrição: cadastramento, pelas escolas 
estaduais, no Sistema de Cadastro de Alunos, dos candidatos que se encontrem fora da 
escola pública ou de escola da rede SESI/SP, para matrícula em qualquer série do Ensino 
Médio, inclusive na modalidade EJA.  

De 31/10 a 22/11/2015 - Compatibilização definitiva automática entre a 
demanda inscrita de 1º/10 a 13/11 e as vagas existentes, pelo Sistema de Cadastro de 
Alunos. 

De 23/11 a 4/12/2015 - Formação de classes e efetivação das matrículas, 
no Sistema de Cadastro de Alunos, dos candidatos da Fase de Inscrição, compatibilizados 
para as escolas estaduais. 
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A partir de 7/12/2015 - Divulgação dos resultados da matrícula dos alunos 
cadastrados na Fase de Definição, informando a escola onde foi disponibilizada a 
respectiva vaga para 2016.  

De 1º a 23/12/2015 - Digitação do rendimento escolar individualizado, de 
todos os alunos da rede pública, no Sistema de Cadastro de Alunos. 

A partir de 14/12/2015 e durante o ano de 2016 - 
Inscrição/cadastramento dos candidatos à vaga no Ensino Médio, inclusive na modalidade 
EJA, nas escolas da rede estadual, que perderam o prazo previsto neste cronograma. 

De 5 a 11/1/2016 - Inscrição por Deslocamento, com e sem alteração de 
endereço. 

Após o início das aulas em 2016 - Inscrição por Transferência e por 
Intenção de Transferência.  

A partir do mês de junho/2016 - Atendimento a todos os candidatos 
cadastrados para os cursos de Educação de Jovens e Adultos - EJA, nas turmas que vierem 
a ser instaladas para o 2º semestre de 2016. 

A partir de 22/6/2016 e no decorrer do 2º semestre/2016 - 
Compatibilização da demanda cadastrada na modalidade EJA, para o 2º semestre de 2016. 

A partir de 27/6/2016 e no decorrer do 2º semestre/2016 - Efetivação da 
matrícula de todos os candidatos cadastrados nos cursos da modalidade EJA e divulgação 
dos resultados. 

 
ANEXO II 

Cronograma de atendimento à demanda do Ensino Médio nas escolas da rede 
estadual, exceto as situadas no município de São Paulo 

 
Até 6/8/2015 - Orientação, pelos órgãos centrais da SE, às Diretorias de 

Ensino, sobre os procedimentos para o atendimento à demanda escolar do Ensino Médio 
em 2016. 

Até 12/8/2015 - Orientação, pelas Diretorias de Ensino, às escolas 
estaduais sobre os procedimentos para o atendimento à demanda escolar do Ensino Médio 
em 2016. 

De 13 a 21/8/2015 - Digitação do quadro-resumo e da coleta de classes 
previstas para o ano letivo de 2016, nas escolas estaduais. 

De 13/8 a 1º/9/2015 - Consulta para confirmação do interesse dos alunos 
concluintes do Ensino Fundamental de escola pública, estadual ou municipal, e de escola 
da rede SESI/SP, em cursar o Ensino Médio em escola estadual. 

De 24/8 a 11/9/2015 - Fase de Definição: após a consulta sobre cursar o 
Ensino Médio em escola estadual, definição, no Sistema de Cadastro de Alunos, dos alunos 
da rede pública e da rede SESI/SP que confirmarem esse interesse. 

14 e 15/9/2015 - Ajuste do quadro-resumo e coleta de classes previstas 
para o ano letivo de 2016, com vistas ao atendimento da totalidade dos alunos definidos 
na Fase de Definição.  

De 14/9 a 12/10/2015 - Compatibilização de toda a demanda definida para 
a 1ª série do Ensino Médio e as vagas existentes. 

De 1º a 16/10/2015 - Compatibilização, formação de classes e efetivação 
de matrículas no Sistema de Cadastro de Alunos, dos candidatos para a 1ª série do Ensino 
Médio. 

A partir de 19/10/2015 - Divulgação dos resultados das matrículas dos 
alunos da Fase de Definição, a ser realizada pelas respectivas escolas de origem e de 
destino. 

De 13 a 30/10/2015 - Digitação das matrículas, para o ano letivo de 2016, 
dos alunos em continuidade de estudos, em todas as séries do Ensino Médio, inclusive na 
modalidade EJA. 
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De 1º/10 a 13/11/2015 - Fase de Inscrição: chamada escolar e 
cadastramento, pelas escolas estaduais, no Sistema de Cadastro de Alunos, dos candidatos 
que se encontrem fora da escola pública, para matrícula em qualquer série do Ensino 
Médio, inclusive na modalidade EJA. 

De 3/11 a 4/12/2015 - Compatibilização, formação de classes e efetivação 
da matrícula, no Sistema de Cadastro de Alunos, dos candidatos da Fase de Inscrição, em 
todas as séries do Ensino Médio, inclusive na modalidade EJA. 

A partir de 7/12/2015 - Divulgação dos resultados das matrículas dos 
candidatos cadastrados na Fase de Inscrição, nas escolas de inscrição e nas escolas de 
destino, onde for disponibilizada a vaga para 2016. 

De 1º a 23/12/2015 - Digitação do rendimento escolar individualizado, de 
todos os alunos da rede pública, no Sistema de Cadastro de Alunos. 

A partir de 14/12/2015 e durante o ano de 2016 - 
Inscrição/cadastramento dos candidatos à vaga no Ensino Médio, inclusive na modalidade 
EJA, nas escolas da rede estadual, que perderam o prazo previsto neste cronograma.  

De 5 a 11/1/2016 - Inscrição por Deslocamento, com e sem alteração de 
endereço. 

Após o início das aulas em 2016 - Inscrição por Transferência e por 
Intenção de Transferência. 

A partir do mês de junho/2016 - Atendimento a todos os candidatos 
cadastrados para os cursos da Educação de Jovens e Adultos - EJA, nas turmas que vierem 
a ser instaladas para o 2º semestre de 2016. 

A partir de 22/6/2016 e no decorrer do 2º semestre/2016 - 
Compatibilização da demanda cadastrada na modalidade EJA, para o 2º semestre de 2016. 

A partir de 27/6/2016 e no decorrer do 2º semestre/2016 - Efetivação da 
matrícula de todos os candidatos cadastrados nos cursos da modalidade EJA e divulgação 
dos resultados.  

 
________ 
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. 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Constituição Estadual à pág. 29 do vol. XXVIII: 
Lei nº 13.068/08 à pág. 71 do vol. LXV; 
Decreto nº 40.290/95 à pág. 87 do vol. XL; 
Resolução SE nº 20/10 à pág. 172 do vol. LXIX; 
Resolução SE nº 74/12 à pág. 84 do vol. LXXIV. 
Deliberação CEE nº 2/00 à pág. 138 do vol. XLIX; 
Deliberação CEE nº 124/14 à pág. 203 do vol. LXXVII; 

 
____________________ 

 
 

 () RESOLUÇÃO SE Nº 41, DE 18 DE AGOSTO DE 2015 
Dispõe sobre a aplicação de provas relativas ao Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar 

do Estado de São Paulo – Saresp/2015 
 
O Secretário da Educação, com fundamento no que dispõe o Decreto 

61.307, de 15-06-2015, à vista do que lhe representaram as Coordenadorias de Gestão da 
Educação Básica – CGEB e de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional – CIMA, 
e considerando que: 

- o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo - 
SARESP, como instrumento de avaliação externa das unidades escolares de diferentes 

                                                           
( ) Com as alterações introduzidas pela Resolução SE nº 46/15. 
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redes de ensino paulistas, oferece indicadores de extrema relevância para subsidiar a 
tomada de decisões dos educadores que nelas atuam; 

- esse instrumento de avaliação externa em nível estadual viabiliza, para 
cada rede de ensino paulista, a possibilidade de análise comparativa dos resultados da 
aplicação das provas do SARESP e daqueles obtidos por meio de avaliações nacionais, 
como as do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB, em especial a 
Avaliação Nacional da Educação Básica – ANEB e a Avaliação Nacional do Rendimento 
Escolar – ANRESC/Prova Brasil; 

- os resultados do SARESP, por integrarem o IDESP – Índice de 
Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, constituem-se, para cada unidade 
escolar, importante indicador da qualidade do ensino oferecido,  

Resolve: 
 
Artigo 1º – A avaliação do SARESP deverá se realizar nos dias 24 e 25-11-

2015, com a participação de: 
I – todas as escolas da rede de ensino da Secretaria da Educação, em caráter 

obrigatório, abrangendo os alunos matriculados no 3º, 5º, 7º e 9º anos do ensino 
fundamental e na 3ª série do ensino médio; 

II – todas as escolas das redes municipais, da rede de ensino do Centro 
Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” - CEETEPS, da rede de ensino do Serviço 
Social da Indústria - SESI, e outras escolas estaduais não administradas pela Secretaria da 
Educação, bem como as escolas particulares que aderirem à avaliação, abrangendo, em 
qualquer dos casos, os alunos matriculados nessas escolas, nos anos/série indicados no 
inciso I deste artigo. 

§ 1º - Para poderem participar da avaliação do SARESP, as escolas, a que se 
refere o inciso II deste artigo, devem possuir, no mínimo, 18 (dezoito) alunos por 
ano/série a serem avaliados. 

§ 2º - A avaliação do SARESP será aplicada de forma censitária, abrangendo 
a totalidade dos alunos do ensino regular, de todos os turnos das classes/séries/anos das 
escolas envolvidas, exceto os alunos do 7º ano do ensino fundamental da rede ensino da 
Secretaria da Educação, para os quais a aplicação dar-se-á por amostragem. 

§ 3º - O público-alvo do SARESP-2015 será considerado com base nos 
dados constantes do Sistema de Cadastro de Alunos – DEINF/CIMA/SE, atualizados, pelas 
próprias escolas, até o dia 31-08-2015. 

 
Artigo 2º – A participação, na avaliação do SARESP, das escolas paulistas, a 

que se refere o inciso II do artigo 1º, será viabilizada com o acatamento das condições de 
adesão e com observância das normas e critérios estabelecidos nesta resolução. 

§ 1º - A adesão das escolas das redes municipais e das escolas particulares 
dar-se-á mediante manifestação de interesse, por meio de preenchimento do Formulário 
de Adesão, disponível no site da Secretaria da Educação (no link SARESP-2015), observado 
o cronograma e os procedimentos constantes do Anexo I que integra esta resolução. 

§ 2º - A adesão das escolas do Serviço Social da Indústria – SESI, das escolas 
do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS e das demais 
escolas estaduais não administradas pela Secretaria da Educação dar-se-á por meio de 
manifestação de interesse, exarada em ofício dirigido à Coordenadoria de Informação, 
Monitoramento e Avaliação Educacional – CIMA/SE, observado o cronograma e os 
procedimentos constantes do Anexo I que integra esta resolução. 

§ 3º - Nas redes municipais, a Secretaria Municipal de Educação assumirá 
as despesas referentes à participação de suas escolas, mediante contrato a ser firmado 
com a instituição prestadora de serviço, cujo valor será calculado de acordo com o número 
de alunos a serem avaliados, multiplicado pelo valor custo-aluno referente ao SARESP-
2015. 
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§ 4º – Na rede particular de ensino e na rede SESI, em atenção ao que 
dispõe a Deliberação CEE nº 84/2009, a entidade mantenedora da escola, assumirá as 
despesas referentes à participação, mediante contrato a ser firmado com a instituição 
prestadora de serviço, cujo valor será calculado de acordo com o número de alunos a 
serem avaliados, multiplicado pelo valor custo-aluno referente ao SARESP-2015. 

§ 5º - Na rede de ensino do Centro Estadual de Educação Tecnológica 
“Paula Souza” – CEETEPS, a participação se efetivará com a autarquia assumindo as 
despesas referentes à participação das escolas, mediante contrato a ser firmado com a 
instituição prestadora de serviço, cujo valor será calculado de acordo com o número de 
alunos a serem avaliados, multiplicado pelo valor custo-aluno referente ao SARESP-2015. 

§ 6º - Aplica-se às demais escolas estaduais, não administradas pela 
Secretaria da Educação, o disposto no § 5º deste artigo. 

 
Artigo 3º – No caso das escolas estaduais da rede de ensino da Secretaria 

da Educação, a avaliação do SARESP abrangerá não apenas os alunos das classes de ensino 
regular, mas também os das classes de recuperação intensiva de ciclo e de recuperação 
contínua e intensiva. 

§ 1º – Os alunos dos anos/séries envolvidos realizarão as provas na escola, 
nas classes e nos turnos (manhã, tarde e noite) que vêm frequentando no ano em curso. 

§ 2º – Nos dias de realização das provas, as escolas deverão garantir o 
funcionamento regular das classes de alunos dos anos/séries e modalidades de ensino que 
não serão avaliados no SARESP-2015. 

 
Artigo 4º – A avaliação do SARESP visa a aferir, relativamente aos alunos 

avaliados, o domínio das competências e habilidades básicas previstas para o término de 
cada ano/série e consistirá da aplicação de provas de Língua Portuguesa e de Matemática. 

§ 1º - As provas serão elaboradas tendo por base as orientações expressas 
no documento “Matrizes de Referência para a Avaliação”, disponível no site da Secretaria 
da Educação (no link SARESP-2015), no qual estão descritas as habilidades, os conteúdos e 
as competências a serem avaliadas em cada disciplina e em cada ano/série. 

§ 2º – As provas serão constituídas na seguinte conformidade: 
1 - para o 3º ano do ensino fundamental, predominantemente, de itens de 

resposta construída; 
2 – para o 5º, 7º e 9º anos do ensino fundamental e 3ª série do ensino 

médio, de itens de múltipla escolha. 
§ 3º – Serão aplicados diferentes tipos de cadernos de prova para cada 

ano/série e respectivas disciplinas. 
§ 4º – Haverá elaboração de provas em escrita braile e de provas com texto 

em versão ampliada, por disciplina e por ano/ série, conforme haja necessidade de 
atendimento a alunos que apresentem deficiência visual, de acordo com dados constantes 
do Sistema de Cadastro de Alunos – DEINF/CIMA/SE. 

 
Artigo 5º – Para realização das provas, deverão ser observados: 
I – o cronograma constante do Anexo II que integra a presente resolução; 
II – o horário regular de início das aulas adotado por cada escola, conforme 

consta do Anexo III, que integra esta resolução; 
III - o tempo de 3 (três) horas, para realização da prova pelos alunos do 3º 

ano do Ensino Fundamental, e o tempo de 2 (duas) horas, para realização da prova pelos 
alunos dos demais anos/séries, em ambos os casos com acréscimo de 1 (uma) hora para 
alunos com deficiência, observado o período de permanência obrigatória na sala de, no 
mínimo, 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos.” (NR) 

 
Artigo 6º - As provas serão aplicadas na seguinte conformidade: 
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I – nas classes de 3º ano do ensino fundamental, por professores de 1º, de 
2º ou de 3º ano do ensino fundamental, da própria escola, em turmas diversas daquelas 
nas quais lecionam; 

II – nas classes dos demais anos/séries do ensino fundamental e do ensino 
médio, por professores de outras escolas, observado o Plano de Aplicação das Provas, 
elaborado pelas Diretorias de Ensino. 

§ 1º – Os professores aplicadores de provas, de que trata o inciso II deste 
artigo, quando pertencentes às redes estaduais ou municipais, serão convocados pelas 
respectivas autoridades educacionais de competência, mediante ato de convocação que 
deverá conter a indicação da unidade escolar em que cada um irá atuar. 

§ 2º – No caso de escolas de redes municipais ou da rede particular e 
escolas estaduais não administradas pela Secretaria da Educação que não tenham 
possibilidade de atender ao disposto no inciso II deste artigo, as provas serão aplicadas 
por professores da própria escola, observando-se que, para cada aplicador, a 
turma/ano/série seja diferente daquela(s) em que ele lecione e, preferencialmente, que 
ministre aulas de disciplina diversa daquela(s) que se encontre(m) em avaliação. 

 
Artigo 7º – O processo da aplicação das provas nas escolas será 

acompanhado, em cada turno, por: 
I – representantes dos pais de alunos ou seus responsáveis, sob a 

coordenação do diretor da unidade escolar; 
II – fiscais externos, disponibilizados pela instituição prestadora de serviço 

contratada, que terão a responsabilidade de zelar pela licitude e transparência do 
processo. 

 
Artigo 8º – São requisitos para atuação como professor aplicador: 
I - ter vínculo empregatício na rede de ensino em que atuará e estar no 

exercício da docência; 
II - participar dos treinamentos oferecidos pela escola/ Diretoria de Ensino 

ou pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com sua vinculação. 
Parágrafo único – O professor aplicador deverá permanecer na unidade 

escolar durante todo o turno de realização das provas referente à sua turma de aplicação. 
 
Artigo 9º – O professor aplicador, em atuação na turma que lhe for 

indicada, deverá: 
I - cumprir todas as normas e procedimentos constantes do Manual do 

Aplicador, do vídeo instrucional do SARESP e dos treinamentos; 
II - zelar pela segurança e sigilo dos cadernos de provas e folhas de 

respostas, procedendo ao seu recebimento e entrega em envelopes lacrados e não 
permitindo seu manuseio por qualquer pessoa que não o próprio aluno; 

III - manter na sala, a partir do início da prova, a presença exclusiva dos 
alunos da turma avaliada, salvo nos casos de comprovada exigência da presença de 
pessoa(s) autorizada(s) para fornecer apoio específico a aluno(s) com necessidades 
educacionais especiais. 

Parágrafo único – Os instrumentos de divulgação e orientação a serem 
utilizados pelas redes de ensino no SARESP-2015, tais como o Manual de Orientação, o 
Manual do Aplicador e mesmo o vídeo instrucional, a que se refere o inciso I deste artigo, 
estarão disponibilizados nas Diretorias de Ensino, nas Secretarias Municipais de Educação 
e nos meios eletrônicos, a serem oportunamente divulgados. 

 
Artigo 10 – O diretor da unidade escolar deverá: 
I – informar os alunos, a equipe escolar e a comunidade sobre a 

necessidade e a importância da participação dos discentes na avaliação do SARESP; 
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II – divulgar aos alunos, à equipe escolar e à comunidade, as condições, 
datas e horários de realização das provas, cuidando do cumprimento dos procedimentos 
formais; 

III - organizar a escola para a aplicação das provas nos dias previstos no 
Anexo II da presente resolução, informando à comunidade sobre a interrupção do 
atendimento ao público em geral nos dias das provas; 

IV – assegurar a presença, nos dias das provas, de todos os alunos dos 
anos/séries que serão avaliados; 

V – indicar, em consenso com o Conselho de Escola, para cada turno de 
avaliação, 5 (cinco) representantes dos pais ou responsáveis de alunos participantes da 
avaliação, para o acompanhamento previsto no inciso I do artigo 7º desta resolução; 

VI - indicar os professores de sua escola que poderão atuar como 
aplicadores em outras unidades escolares, de acordo com a demanda estabelecida pela 
Diretoria de Ensino; 

VII – informar os professores aplicadores de sua escola sobre o local em 
que atuarão nos dias das provas, conforme o Plano de Aplicação elaborado pela Diretoria 
de Ensino; 

VIII – orientar os professores de sua escola, que atuarão como aplicadores, 
sobre os procedimentos a serem adotados nos dias das provas, que se encontram 
explicitados nos manuais de orientação e de aplicação e no vídeo instrucional do SARESP; 

IX – organizar, com antecedência, o processo de aplicação das provas em 
sua unidade escolar, em conformidade com o disposto no artigo 6º desta resolução; 

X – nos dias das provas, receber os fiscais externos, de que trata o inciso II 
do artigo 7º desta resolução, bem como os professores aplicadores, encaminhando-os às 
turmas de alunos em que irão atuar; 

XI - juntamente com os fiscais externos, em horário antecedente ao de 
aplicação das provas e em cada turno de aplicação, reiterar, para os professores 
aplicadores, as orientações específicas fornecidas nos manuais e no vídeo instrucional do 
SARESP; 

XII - garantir, a partir do início das provas, em cada sala de aplicação, a 
presença exclusiva do respectivo professor aplicador, salvo nas salas em que se comprove 
a exigência da presença de profissional, ou pessoa autorizada, para fornecer apoio 
específico a alunos com necessidades educacionais especiais; 

XIII – retirar e entregar os materiais de aplicação, em embalagens 
devidamente lacradas, na Diretoria de Ensino ou nos polos das Secretarias Municipais de 
Educação, conforme o caso, seguindo rigorosamente o cronograma de atividades 
estabelecido para o SARESP-2015; 

XIV - garantir a segurança, sigilo e inviolabilidade dos cadernos de provas e 
das folhas de respostas, a partir de sua retirada e durante a guarda, distribuição e 
recolhimento, até a sua devolução; 

XV - atestar no Sistema Integrado do SARESP – SIS, a atuação dos fiscais e 
dos professores aplicadores, nos dois dias das provas, e responder ao Questionário de 
Acompanhamento e Controle da Aplicação. 

 
Artigo 11 – O Dirigente Regional de Ensino, para efeito do que dispõe esta 

resolução, deverá: 
I – designar 2 (dois) Supervisores de Ensino, para acompanhamento das 

atividades do processo avaliativo, indicando um deles para responder pela função de 
Coordenador de Avaliação da Diretoria de Ensino; 

II – zelar pelo cumprimento das normas e orientações referentes ao 
processo avaliativo; 

III – divulgar, para os diretores das escolas, as datas e os procedimentos 
aplicáveis à avaliação, ressaltando a necessidade e a importância da participação, nos dias 
das provas, de todos os alunos dos anos/séries a serem avaliados; 
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IV – garantir o sigilo absoluto das informações contidas nos cadernos de 
provas, determinando a adoção de medidas de segurança nas etapas de acondicionamento, 
distribuição e recolhimento dos materiais de aplicação; 

V – informar aos diretores das escolas sobre a presença dos fiscais 
especialmente contratados, responsáveis por acompanhar a aplicação das provas nas 
escolas, conforme previsto no inciso II do artigo 7º desta resolução; 

VI – organizar plantão para esclarecimento de dúvidas, na Diretoria de 
Ensino, nos dias de aplicação das provas; 

VII – convocar, nos termos da legislação pertinente, os supervisores de 
ensino para acompanharem e atestarem a realização do treinamento dos aplicadores nas 
escolas de seu setor de trabalho; 

VIII – dar suporte aos representantes de municípios, de escolas 
particulares e de escolas estaduais não administradas pela Secretaria da Educação, para 
supervisionarem todo o processo avaliativo e orientarem suas equipes escolares na 
aplicação dos procedimentos de avaliação estabelecidos para o SARESP-2015; 

IX – convocar, conforme Plano de Aplicação das Provas, elaborado pela 
Diretoria de Ensino e nos termos da legislação pertinente, os professores aplicadores das 
provas dos alunos das escolas estaduais, de que trata o inciso II do artigo 6º desta 
resolução; e 

X – decidir sobre casos não previstos na presente resolução. 
Parágrafo único – Além dos Coordenadores de Avaliação, a que se refere o 

inciso I deste artigo, os demais supervisores de ensino da Diretoria também deverão ser 
integrados às atividades do processo avaliativo, no que lhes couber, de acordo com as 
atribuições inerentes ao cargo. 

 
Artigo 12 – O Coordenador de Avaliação, a que se refere o inciso I do artigo 

11 desta resolução, e o representante da Secretaria Municipal de Educação, indicado como 
Coordenador de Avaliação do município, responsabilizar-se-ão por: 

I – promover reuniões para transmitir orientações aos diretores das 
escolas e demais profissionais envolvidos no processo; 

II - garantir o sigilo absoluto das informações contidas nos cadernos de 
provas, adotando medidas de segurança nas etapas de acondicionamento, distribuição e 
recolhimento dos materiais de aplicação; 

III – organizar e coordenar o recebimento e a distribuição dos materiais 
necessários à realização da avaliação, de acordo com os procedimentos contidos no 
Manual de Orientação; 

IV – entregar e receber os materiais de aplicação, em embalagens 
devidamente lacradas, na Diretoria de Ensino e nas Secretarias Municipais de Educação 
consideradas como polo, nos locais por elas indicados, seguindo rigorosamente o 
cronograma de atividades estabelecido para o SARESP-2015; 

V – organizar o acompanhamento da aplicação das provas, assegurando, 
nesses dias, em todas as escolas, a presença de profissionais da Diretoria de Ensino e da 
Secretaria Municipal de Educação; 

VI – orientar e subsidiar o plantão de dúvidas. 
Parágrafo único - O Coordenador de Avaliação deverá elaborar: 
1 - Plano de Aplicação das Provas, observadas as disposições da presente 

resolução e ouvidas as unidades escolares de todas as redes de ensino participantes, 
procedendo à sua divulgação aos diretores das escolas estaduais da região e aos 
representantes das demais redes de ensino; 

2 - Relatório do Processo Avaliativo, disponibilizado no Sistema Integrado 
do SARESP – SIS, fornecendo informações sobre o planejamento e a aplicação da avaliação 
estadual, em nível regional e local. 
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Artigo 13 – Caberá à Coordenadoria de Informação, Monitoramento e 
Avaliação Educacional - CIMA e à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB 
baixar instruções complementares que se façam necessárias ao cumprimento do disposto 
na presente resolução. 

 
Artigo 14 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

ficando revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução SE 41, de 
31.7.2014. 

 
ANEXO I 

SARESP-2015 – Adesão 
Atividades  Cronograma 
Redes Municipais e Rede Particular - Preencher Formulário de Adesão, 
informando os dados solicitados no site da SEE (www.educacao.sp.gov.br), no 
link SARESP/2015 – Adesão – Formulário de Adesão  

Até dia 31-08-
2015 

Para o SESI - Serviço Social da Indústria, o CEET Paula Souza e as escolas 
estaduais não administradas pela SE: enviar ofício dirigido à Coordenadoria de 
Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional – CIMA/SE  

Até dia 31-08-
2015 

Todas as constantes do artigo 1º, inciso II – Realizar a digitação e atualização, 
no Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo, da totalidade das 
classes e dos dados de cada aluno a ser avaliado.  

Até dia 31-08-
2015 

Todas as constantes do artigo 1º, inciso II: assinar contrato diretamente com a instituição 
prestadora de serviço contratada pela SE Até dia 01-10-2015 

 
ANEXO II 

SARESP-2015 - Calendário de Provas - Ensinos Fundamental e Médio 
Data  Provas  Anos/Séries 
 
 
24/11  

- Língua Portuguesa 
 

3º ano EF  
5º ano EF 

- Matemática 7º ano EF/6ª série EF 
9º ano EF/8ª série EF 
3ª série EM 

 
25/11 
 

-Matemática 3º ano EF 
5º ano EF 

-Língua Portuguesa 7º ano EF/6ª série EF 
9º ano EF/8ª série EF 
3ª série EM 

Obs.: A avaliação do 7º ano do EF nas escolas estaduais da Secretaria da Educação será aplicada por 
amostragem de alunos. 

 
ANEXO III 

SARESP-2015 – Turnos das Provas – Ensinos Fundamental e Médio 
Horário regular das turmas/anos/séries  Turno de Referência de Aplicação 
Com início das aulas entre 6h45 e 10h59  Manhã 
Com início das aulas entre 11h e 16h59  Tarde 
Com início das aulas a partir das 17h Noite 
Turmas de horário integral  Manhã 
O início das provas, em cada turma, dar-se-á no respectivo horário regular de início das aulas. 
 

_______ 
NOTAS: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Decreto nº 61.037/15 à pág. 138 do vol. LXXIX; 
Deliberação CEE nº 84/09 à pág. 232 do vol. LXVII; 
Resolução SE nº 41/14 à pág. 81 do vol. LXXVIII. 
O inciso III do art. 5º está com a redação dada pela Resolução SE nº 46/15. 

 
____________________ 
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RESOLUÇÃO SE Nº 42, DE 18 DE AGOSTO DE 2015 

Institui o Projeto “Quem Falta Faz Falta”, no âmbito do Programa Educação - Compromisso 
de São Paulo, e dá providências correlatas 

 
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representaram a Subsecretaria 

de Articulação Regional - SAREG, as Coordenadorias de Gestão da Educação Básica - CGEB, 
e de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional - CIMA, e considerando: 

- a implementação de ações do Programa Educação – Compromisso de São 
Paulo instituído pelo Decreto nº 57.571, de 2 de dezembro de 2011; 

- as políticas públicas educacionais, com foco na melhoria da qualidade da 
educação básica paulista, implementadas nas escolas da rede estadual de ensino; 

- o direito público subjetivo à educação de qualidade a que fazem jus os 
alunos do ensino fundamental e médio das escolas públicas estaduais; 

- os princípios que informam a educação, no sistema estadual de ensino de 
São Paulo, consagrados constitucionalmente e na LDB; 

- o compromisso da Secretaria da Educação de assegurar a todas as 
crianças e adolescentes acesso à escola, bem como condições de permanência e 
assiduidade; 

- a importância da motivação proporcionada pelos docentes, nos diferentes 
ambientes de aprendizagem, visando à assiduidade dos alunos e, consequentemente, à 
redução da evasão escolar; 

- as medidas educativas preventivas destinadas à redução dos índices de 
ausência, retenção e abandono; 

- as normas regimentais e a proposta pedagógica da escola que preveem 
mecanismos de apoio aos alunos, visando à melhoria do seu desempenho escolar, 

Resolve: 
 
Artigo 1º - Fica instituído, no âmbito do Programa Educação - 

Compromisso de São Paulo, o Projeto “Quem Falta Faz Falta”, com a finalidade de 
incrementar o cumprimento do compromisso da Secretaria da Educação de reduzir os 
índices de ausências, de abandono escolar e de reprovação por baixa frequência, mediante 
ações preventivas consubstanciadas: 

I - na implementação de mecanismos de apoio direto às Diretorias de 
Ensino e às escolas estaduais; 

II - na disponibilização de subsídios relevantes às Diretorias de Ensino e às 
escolas estaduais para definição de estratégias regionais e locais; 

III - no fortalecimento de recursos institucionais nas escolas, com foco na 
motivação dos alunos, incentivando-lhes o comparecimento às aulas e às demais 
atividades escolares. 

 
Artigo 2º - Com o objetivo de reduzir os índices de faltas e de abandono, na 

unidade escolar como um todo, o Diretor de Escola, em articulação com a equipe gestora e 
sob orientação e acompanhamento do Supervisor de Ensino da unidade, no âmbito de suas 
atribuições, deverá: 

I - identificar os motivos das ausências e arrolar estratégias de ações 
preventivas e saneadoras; 

II - acionar os órgãos colegiados/instituições auxiliares (Conselho de 
Escola, Associação de Pais e Mestres, Grêmio Escolar), com vistas a uma atuação conjunta; 

III - proceder a ações que impliquem a inserção, nas aulas regulares, de 
atividades diversificadas de comprovado interesse dos alunos. 

 
Artigo 3º - Para fins do que dispõe a presente resolução, a escola deverá 

adotar os seguintes procedimentos: 
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I - comunicar aos pais ou responsáveis a situação de aluno que, a qualquer 
momento do ano letivo, já tenha alcançado, superado ou esteja prestes a alcançar 10% de 
faltas, calculados sobre o total de dias letivos/aulas ministradas no período considerado, 
esclarecendo e ressaltando: 

a) a importância da frequência regular e da efetiva participação do aluno 
nas aulas e demais atividades escolares;  

b) a necessidade de se estabelecer estratégia conjunta, visando à redução 
da quantidade ou até à interrupção imediata da sequência de faltas; 

II - dar conhecimento aos pais ou responsáveis da possibilidade de 
aplicação do disposto na Lei nº 13.068, de 10-06-2008, para os alunos que já tenham 
alcançado, superado ou estejam prestes a alcançar 20% de faltas, calculados sobre o total 
de dias letivos/aulas ministradas no período considerado, comunicando, por escrito, a 
situação do aluno; 

III - caso se verifique adoção mínima e ineficaz de providências ou total 
omissão por parte dos pais ou responsáveis, a comunicação do fato deverá ser estendida, 
de imediato e sequencialmente, ao Conselho Tutelar e à Vara da Infância e da Juventude. 

 
Artigo 4º - A fim de proporcionar oportunidades de recuperação da 

aprendizagem a todos os alunos que apresentem número excessivo de ausências, bem 
como para evitar a reprovação por baixa frequência, na medida em que o aluno alcance 
25% de faltas no ano, deverá ser reforçado o procedimento de “ausências compensadas”, 
conforme dispõem as normas regimentais da escola, na seguinte conformidade: 

I - dando ênfase à recuperação dos conteúdos e habilidades não 
desenvolvidos, mediante a aplicação de mecanismos de apoio aos processos de ensino, nos 
termos da legislação pertinente; e  

II - utilizando, entre outros recursos, o material de apoio oficial “Caderno 
do Aluno” e os conteúdos digitais disponibilizados pela Secretaria da Educação na 
plataforma online “Currículo+” (www.curriculomais.educacao.sp.gov.br). 

 
Artigo 5º - A SAREG, a CGEB e a CIMA poderão baixar normas 

complementares que se fizerem necessárias ao cumprimento do disposto nesta resolução. 
 
Artigo 6º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
________ 
NOTAS: 
A Lei nº 9.394/96 encontra-se à pág. 52 do vol. 22/23 da Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio 
– CENP/SE. 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Lei nº 13.068/08 à pág. 71 do vol. LXV; 
Decreto nº 57.571/11 à pág. 245 do vol. LXXII. 

 
____________________ 

 
 

RESOLUÇÃO SE Nº 45, DE 1º DE SETEMBRO DE 2015 
Dispõe sobre a instituição do Projeto Bolsa-Universidade, no âmbito do Programa Escola da 

Família, e dá providências correlatas 
 
A Secretária Adjunta, respondendo pelo expediente da Secretaria da 

Educação, tendo em vista o que lhe representou a Coordenadoria de Gestão da Educação 
Básica - CGEB, sobre as ações do Programa Escola da Família, instituído pelo Decreto nº 
48.781, de 7 de julho de 2004, e considerando:  

- o êxito que vem alcançando o Programa Escola da Família, que consiste, 
em essência, da implementação de medidas preventivas destinadas a reduzir a 
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vulnerabilidade infantojuvenil, por meio da integração de crianças e adolescentes na 
comunidade escolar; 

- a importância da participação de estudantes universitários, especialmente 
os egressos do ensino médio das escolas da rede pública estadual, nas ações de formação 
da cidadania e disseminação da cultura da paz, objetivos precípuos do Programa Escola da 
Família; 

- o estímulo a essa participação, que se concretiza com a concessão de 
bolsas de estudo aos estudantes universitários, viabilizando-lhes a regularidade de 
frequência e a permanência no percurso acadêmico, até a conclusão dos respectivos 
cursos, 

Resolve: 
 
Artigo 1º - Fica instituído o Projeto Bolsa-Universidade, no âmbito do 

Programa Escola da Família, com a finalidade de incentivar e promover a participação de 
alunos de cursos de graduação de nível superior na implementação das ações do referido 
Programa, nas escolas da rede pública estadual.  

Parágrafo único - Os alunos de cursos de graduação, de que trata o caput 
deste artigo, preferencialmente os egressos do ensino médio de escolas públicas estaduais, 
atuarão como Educadores Universitários aos quais serão concedidas bolsas de estudo, nos 
termos do que dispõe a presente resolução. 

 
Artigo 2º - O Projeto Bolsa-Universidade, por meio da atuação de 

Educadores Universitários, tem como objetivos: 
I - contribuir para a implementação e ampliação das ações do Programa 

Escola da Família; 
II - intensificar a integração das comunidades intra e extraescolar, em 

conjugação de esforços de todos os seus representantes, para o desenvolvimento de 
valores comuns que enriqueçam e fortaleçam a identidade local; 

III - colaborar efetivamente, para e com as comunidades intra e 
extraescolar, visando a um eficaz atendimento aos alunos, à melhoria da qualidade do 
ensino e ao desenvolvimento sócio-cultural do entorno da escola; 

IV - propiciar aos Educadores Universitários, com seus saberes adquiridos 
no percurso acadêmico, a atuação plenamente integrada às atividades da unidade escolar, 
no seu dia a dia, visando a estimular-lhes o gosto pela atividade docente e o interesse pela 
profissão de educador. 

 
Artigo 3º - O Projeto Bolsa-Universidade será desenvolvido pela Secretaria 

da Educação, em parceria com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, 
mediante a celebração de convênios com Instituições de Ensino Superior - IESs, observado 
o modelo de Termo de Convênio, a ser disponibilizado no sistema gerencial - Intrasite do 
Programa Escola da Família. 

§1º - As IESs, sediadas no Estado de São Paulo, que tenham interesse em 
firmar termo de convênio para participar do Projeto Bolsa-Universidade do Programa 
Escola da família, deverão elaborar plano de trabalho, contemplando diagnósticos, metas e 
objetivos que justifiquem sua pretensão. 

§2º - A avaliação do plano de trabalho elaborado pela IES dar-se-á com 
observância dos seguintes critérios:  

1 - menor preço praticado; 
2 - meta de preenchimento de bolsa atingida pela IES no ano 

imediatamente anterior, se houve convênio precedente; 
3 - análise do contexto da região que sedia a IES, quanto a seu atendimento; 
4 - nota de avaliação do Ministério da Educação - MEC, atribuída à IES no 

ano imediatamente anterior ao da pretensão de convênio. 
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Artigo 4º - Caberá à Secretaria da Educação o desempenho das seguintes 
atribuições: 

I - por meio da Coordenação Geral do Projeto Bolsa-Universidade, 
constituída por representantes da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - 
CGEB/SE: 

a) exercer a coordenação geral do Projeto, no âmbito da Secretaria da 
Educação; 

b) instituir comissão com a responsabilidade de gerenciar todo o processo 
de vinculação das IESs com o Projeto; 

c) destinar recursos financeiros para a execução do Projeto;  
d) acompanhar e avaliar o gerenciamento das atividades previstas no 

Projeto; 
e) observar o cronograma de desembolso e analisar os relatórios físico-

financeiros que lhe forem encaminhados, para fins de deliberação quanto à aprovação das 
prestações de contas, podendo, quando for o caso, determinar alterações que se façam 
necessárias; 

f) deliberar sobre a aprovação do relatório final de atividades e a prestação 
de contas dos recursos previstos para o Projeto, ao término de cada convênio; 

II - por meio da Coordenação Regional do Projeto Bolsa-Universidade, 
constituída, nas Diretorias de Ensino, pelos mesmos profissionais que exercem a 
Coordenação Regional do Programa Escola da Família, indicados pelo Dirigente Regional 
de Ensino, nos termos do artigo 6º da Resolução SE nº 18, de 5 de fevereiro de 2010: 

a) exercer a coordenação regional do Projeto, em sua circunscrição; 
b) articular-se permanentemente com a Coordenação Geral do Projeto 

Bolsa-Universidade, de modo a conciliar as ações relacionadas aos Educadores 
Universitários com àquelas que serão desencadeadas na Diretoria de Ensino e 
desenvolvidas nas escolas; 

c) participar de capacitações, reuniões e atividades afins, promovidas pela 
Coordenação Geral do Projeto;  

d) definir para cada Educador Universitário a unidade escolar em que irá 
atuar, informando os aspectos pedagógico, legal e operacional de sua atuação; 

e) proceder ao gerenciamento das atividades dos Educadores 
Universitários nas unidades escolares, propondo-lhes, quando necessário, reformulações 
e/ou adaptações das atividades;  

f) supervisionar, propor, implementar e avaliar as ações necessárias ao 
desenvolvimento do Projeto, na Diretoria de Ensino e nas unidades escolares de sua 
circunscrição, de forma que sejam compatíveis com as diretrizes estabelecidas pela 
Coordenação Geral do Projeto; 

g) orientar os gestores das unidades escolares quanto às diretrizes 
estabelecidas especificamente para o Projeto Bolsa-Universidade, promovendo 
orientações técnicas que se façam necessárias; 

h) apoiar as unidades escolares no aperfeiçoamento da gestão das 
atividades desenvolvidas pelos Educadores Universitários;  

i) inserir semanalmente, no Intrasite do Programa Escola da Família, a 
frequência dos Educadores Universitários; 

j) desclassificar o Educador Universitário, quando houver cometido falta 
grave no exercício de suas atribuições e/ou excedido o limite permitido de faltas 
semestrais; 

k) estimular parcerias locais e regionais, nos termos da  Resolução SE nº 
24, de 5 de abril de 2005, com diferentes segmentos da sociedade civil, visando ao 
enriquecimento e aperfeiçoamento das ações do Projeto; 

l) divulgar, para conhecimento público, a atuação dos Educadores 
Universitários e das IESs conveniadas. 
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Parágrafo único - A Coordenação Regional do Projeto Bolsa-Universidade 
deverá elaborar e encaminhar à Coordenação Geral do Projeto, sempre que solicitados, 
relatórios indicando os fatores de sucesso e os aspectos a serem reajustados nas ações do 
Projeto, apresentando sugestões e propostas, de forma a promover a eficácia da 
articulação entre a Coordenação Geral e as unidades escolares, além de alimentar com 
informações (relatórios de visitas) o Intrasite do Programa Escola da Família. 

 
Artigo 5º - Caberá à Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, 

no âmbito do Projeto Bolsa-Universidade, em articulação com a Coordenação Geral do 
Projeto, o desempenho das seguintes atribuições: 

I - exercer a gerência da operacionalização das ações do Projeto Bolsa-
Universidade; 

II - estabelecer convênios com as IESs, mediante chamamento público para 
análise da documentação pertinente e dos Planos de Trabalho a serem apresentados, que 
deverão atender aos objetivos do Projeto; 

II - integrar a comissão instituída pela Coordenação Geral do Projeto, de 
que trata a alínea “b” do inciso I do artigo 4º desta resolução, com a responsabilidade de 
gerenciar todo o processo de vinculação das IESs com o Projeto; 

III - acompanhar e garantir o cumprimento das orientações contidas nos 
documentos norteadores do Projeto Bolsa-Universidade, fornecendo à Coordenação Geral 
do Projeto, sempre que necessário, informações sobre o andamento da execução dos 
termos dos convênios firmados com as IESs;  

IV - fornecer às IESs instruções relativas à execução e à prestação de contas 
do Projeto; 

V - acompanhar o desenvolvimento das ações do Projeto, fornecendo à 
Coordenação Geral, quando solicitados, relatórios gerenciais e quaisquer informações 
complementares;  

VI - atender com eficiência e presteza as solicitações, regulares ou 
extraordinárias, da Coordenação Geral do Projeto, dentro dos prazos estipulados; 

VII - proceder à prestação de contas à Coordenação Geral do Projeto, 
referente aos recursos recebidos, nos moldes exigidos pela legislação pertinente, 
obedecendo, em especial, às normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e 
demais órgãos fiscalizadores; 

VIII - apresentar à Coordenação Geral do Projeto relatórios físico-
financeiros que deverão conter dados e informações relativos às IESs conveniadas, à 
quantidade de Educadores Universitários e aos valores pormenorizados, incluídos os 
repasses às IESs e possíveis divergências detectadas entre esses valores, se houver, 
acompanhadas das respectivas justificativas;  

IX - subsidiar, juntamente com a Coordenação Geral do Projeto, a 
formulação de indicadores de resultados da implementação das ações do Projeto Bolsa-
Universidade. 

Parágrafo único - O encaminhamento de recursos financeiros à FDE 
somente ocorrerá após aprovação integral dos relatórios apresentados à Coordenação 
Geral do Projeto Bolsa-Universidade. 

 
Artigo 6º - No âmbito do Projeto Bolsa-Universidade, caberá ao Diretor de 

Escola, da unidade escolar participante do Programa Escola da Família, juntamente com o 
Educador Profissional e/ou com o Vice-Diretor de Escola responsável pela implementação 
do Programa, o desempenho das seguintes atribuições: 

a) exercer a coordenação do Projeto na unidade escolar;  
b) organizar a unidade escolar aos finais de semana, para viabilizar o bom 

andamento da atuação dos Educadores Universitários, em consonância com as diretrizes 
do Programa Escola da Família; 
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c) articular-se permanentemente com a Coordenação Regional do Projeto, 
de modo a conciliar as atividades dos Educadores Universitários com as demais atividades 
desenvolvidas na escola; 

d) acompanhar e avaliar as ações necessárias à adequada e eficiente 
implementação do Projeto na unidade escolar;  

e) gerenciar a equipe de Educadores Universitários da escola; 
f) orientar os Educadores Universitários, informando os aspectos 

pedagógico, legal e operacional de sua atuação;  
g) controlar e registrar a frequência dos Educadores Universitários; 
h) organizar as atividades regulares da escola e o seu espaço físico, de 

modo a permitir o pleno desenvolvimento das ações do Projeto; 
i) proceder, quando viável, à realização de parcerias, para enriquecimento 

e fortalecimento das ações do Projeto, tanto com pessoa jurídica, nos termos da Resolução 
SE nº 24/2005, quanto com pessoa física, de conformidade com o disposto na Lei federal 
nº 9.608/98; 

j) divulgar, para conhecimento público, a atuação do Educador 
Universitário e das IESs conveniadas.  

Parágrafo único - A unidade escolar deverá elaborar e encaminhar à 
Coordenação Regional do Projeto, sempre que solicitados, relatórios indicando os fatores 
de sucesso e os aspectos a serem reajustados nas ações do Projeto, contribuindo, mediante 
a apresentação de sugestões e propostas, para com o fluxo de informações entre a 
Coordenação Geral e a Coordenação Regional. 

 
Artigo 7º - A adesão de um estudante universitário ao Projeto Bolsa-

Universidade, após o cumprimento de todas as condições estabelecidas, implicará para a 
Secretaria da Educação o custeio de 50% (cinquenta por cento) do valor das mensalidades, 
respeitado o teto de R$ 500,00 (quinhentos reais)/mês por aluno, e à IES o custeio 
complementar a esse valor, de forma a totalizar o valor integral da mensalidade do curso 
de graduação do estudante. 

 
Artigo 8º - Poderá se candidatar ao Projeto Bolsa-Universidade, o 

universitário que atender, dentre outros, os seguintes requisitos: 
I - estar regularmente matriculado em curso de graduação de IES 

conveniada com a SEE/FDE, em turma com início de aulas devidamente autorizado ou que 
já se encontre em funcionamento; 

II - não estar usufruindo de bolsa de estudos, financiamento universitário 
ou benefício similar oriundo de recursos públicos;  

III - comprovar interesse e disponibilidade para desenvolver as atividades 
do Projeto em escola pública estadual, cumprindo a carga horária de 8 (oito) horas aos 
finais de semana (sábado ou domingo); 

IV - não possuir escolaridade correspondente a nível superior completo. 
 
Artigo 9º - O processo de inscrição e de classificação dos candidatos dar-se-

á na seguinte conformidade: 
I - o candidato poderá se inscrever pelo Intrasite do Programa Escola da 

Família e encaminhar os documentos exigidos à Diretoria de Ensino, em datas 
estabelecidas pela Coordenação Geral do Projeto;  

II - a Diretoria de Ensino verificará a documentação do candidato para fins 
de aprovação de sua inscrição; 

III - a classificação de cada candidato inscrito será definida por meio de um 
sistema de pontuação de critérios específicos, referentes à situação sócio-econômica do 
candidato;  

IV - a classificação final ficará disponibilizada no cadastro do candidato e 
poderá ser acompanhada pela IES e pela Diretoria de Ensino; 
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V - o candidato deverá acessar seu cadastro, verificar seu status na 
classificação final e, se efetivamente classificado, comparecer à Diretoria de Ensino para o 
devido encaminhamento à escola onde irá atuar; 

VI - à vista da listagem da classificação final, a Diretoria de Ensino 
procederá à compatibilização das vagas nas escolas para indicação aos candidatos 
classificados e encaminhará cada candidato contemplado à unidade escolar que indicar. 

§ 1º - Para fins de comprovação das informações fornecidas, os candidatos 
estarão sujeitos a receber visita domiciliar, feita por uma equipe da Coordenação Regional 
do Projeto.  

§ 2º - Somente será conduzido à etapa de classificação final o candidato 
que, tendo preenchido todos os campos obrigatórios da ficha de inscrição e entregue sua 
documentação na Diretoria de Ensino, tiver seus dados cadastrais devidamente aprovados 
e confirmados no Intrasite, tanto pela Coordenação Regional do  Projeto, quanto pela IES 
em que esteja matriculado. 

§ 3º - O preenchimento do formulário de inscrição no Intrasite não gera, 
por si só, direito automático ao benefício do Projeto Bolsa-Universidade. 

§ 4º - A lista de espera de candidatos classificados, mas não encaminhados 
a unidades escolares, em primeiro momento, terá validade por até 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de sua classificação no processo, ao término dos quais o 
candidato que permanecer não contemplado poderá, observadas as circunstâncias do 
momento, relativamente ao atendimento das condições exigidas, realizar nova inscrição. 

 
Artigo 10 - Com observância aos itens constantes da declaração do 

candidato, confirmada pela Diretoria Ensino, o sistema eletrônico de classificação levará 
em conta, mediante valoração específica por pontuação, os seguintes critérios: 

I - renda mensal do candidato; 
II - renda mensal familiar; 
III - despesas mensais; 
IV - número de pessoas que moram no domicílio; 
V - número de pessoas do domicílio que trabalham; 
VI - tipo de moradia (aluguel, própria etc.). 
Parágrafo único - O somatório dos pontos atribuídos aos critérios, na 

avaliação de cada candidato inscrito, será a pontuação que definirá o status do candidato 
na lista da classificação final do processo. 

 
Artigo 11 - Em casos de empate no processo de classificação, o desempate 

dar-se-á pela seguinte ordem de critérios: 
I - maior tempo de atuação (mínimo de 1 ano) como voluntário no 

Programa Escola da Família, comprovado mediante atestado emitido pela Diretoria de 
Ensino; 

II - maior número de dependentes como arrimo de família; 
III - maior número de séries do Ensino Médio cursadas em escola da rede 

pública do Estado de São Paulo; 
IV - tipo de moradia (aluguel, própria etc.); 
V - maior antiguidade da data de inscrição do candidato no processo. 
 
Artigo 12 - O pagamento da bolsa de estudos concedida ao Educador 

Universitário é, direta e condicionalmente, atrelado à vigência do convênio celebrado 
anualmente entre a IES e a Secretaria da Educação. 

 
Artigo 13 - São atribuições do Educador Universitário, dentre outras: 
I - participar de orientações técnicas realizadas pela Coordenação Geral ou 

pela Coordenação Regional ou, ainda, pela própria unidade escolar; 
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II - elaborar projetos de atendimento à comunidade, observada a proposta 
pedagógica da unidade escolar, as diretrizes do Projeto Bolsa-Universidade e as 
orientações emanadas das Coordenações Geral e Regional e da própria escola; 

III - cumprir a carga horária de 8 (oito) horas, aos finais de semana, em um 
único dia (sábado ou domingo), na unidade escolar, que lhe foi indicada pela Coordenação 
Regional do Projeto; 

IV - manter a pontualidade e a assiduidade; 
V - auxiliar a equipe gestora da unidade escolar no planejamento e 

realização de ações, com vistas ao estabelecimento e à manutenção de parcerias e à busca 
pela adesão de voluntários;  

VI - contribuir para o bom andamento do Projeto, cumprindo com 
responsabilidade suas atribuições junto à comunidade participante; 

VII - cooperar para com a conservação e a manutenção do patrimônio 
público escolar, auxiliando a equipe gestora da escola nas orientações à comunidade; 

VIII - colaborar com os Educadores Voluntários e com os Alunos 
Empreendedores, do Programa Escola da Família, na elaboração e desenvolvimento de 
projetos; 

IX - apoiar o desenvolvimento de atividades em outras unidades escolares, 
conforme a necessidade do Projeto;  

X - elaborar relatórios mensais das atividades desenvolvidas, que deverão 
ser entregues à equipe gestora da unidade escolar. 

 
Artigo 14 - O cumprimento da carga horária pelo Educador Universitário 

dar-se-á com observância ao que se segue: 
I - a carga horária de 8 (oito) horas deverá ser cumprida em uma única vez, 

aos sábados ou aos domingos, conforme estabelecido com a equipe gestora da escola na 
data do início dos trabalhos, podendo ser reprogramada anualmente; 

II - no período de abertura das escolas, aos sábados e domingos, das 9 às 17 
horas, o quadro de horários dos Educadores Universitários, a ser aprovado pela 
Coordenação Regional do Projeto, deverá contemplar todo o horário de funcionamento, 
respeitado o intervalo de 1 (uma) hora para almoço, em local de livre escolha. 

§ 1º - A equipe gestora da escola deverá organizar, definir e fixar os 
horários de atuação dos Educadores Universitários da unidade, em especial com relação 
aos respectivos intervalos para almoço, de modo que o atendimento à comunidade seja 
contínuo, não sofrendo qualquer interrupção nem sendo de forma alguma prejudicado. 

§ 2º - Os Educadores Universitários, que tenham aulas regulares de 
disciplina da grade curricular do seu curso de graduação aos sábados, deverão 
invariavelmente cumprir a carga horária de 8 (oito) horas aos domingos. 

§ 3º - A atuação do Educador Universitário aos finais de semana observará 
o calendário oficial do Projeto Bolsa-Universidade, estabelecido pela Coordenação Geral. 

 
Artigo 15 - Em caso de necessidade, a Coordenação Regional do Projeto 

poderá realizar transferências entre unidades escolares, cuidando para que o Educador 
Universitário permaneça atuando o mais próximo possível de sua residência. 

Parágrafo único - As transferências entre Diretorias de Ensino devem ser 
decididas, prévia e conjuntamente, pelas respectivas Coordenações Regionais, sendo, na 
sequência, submetidas à apreciação da Coordenação Geral, para deliberação quanto à sua 
aprovação. 

 
Artigo 16 - Não haverá transferência do benefício do Projeto entre IESs, 

entre campi, ou mesmo entre cursos, períodos e horários de graduação de uma mesma 
instituição. 
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Artigo 17 - O Educador Universitário, a despeito de qualquer 
argumentação, deverá cumprir integralmente o calendário oficial do Projeto, estabelecido 
pela Coordenação Geral, e o seu não cumprimento acarretará pena de desclassificação e 
consequente perda da bolsa de estudos. 

 
Artigo 18 - Serão permitidas, ao Educador Universitário, até 2 (duas) faltas 

a cada período de 6 (seis) meses, contados a partir da data do seu encaminhamento à 
unidade escolar, registrada no Intrasite do Programa Escola da Família, sendo que, se 
excedido esse limite de faltas, o Educador Universitário será desclassificado e perderá o 
direito à bolsa. 

§ 1º - A falta não cometida ao longo do semestre estabelecido não será 
permitida em acréscimo às duas faltas do limite do período posterior. 

§ 2º - Qualquer falta ou afastamento do Educador Universitário deverá ser 
comunicado à equipe gestora da escola, previamente ou, no máximo, na semana 
subsequente, juntando-se documento justificativo do motivo da ausência, a ser entregue 
pelo próprio interessado ou por qualquer pessoa que o represente. 

 
Artigo 19 - Além do limite de faltas permitido, na conformidade do que 

dispõe o artigo 18 desta resolução, são justificativas para as ausências do Educador 
Universitário, sem prejuízo do benefício do Projeto: 

I - o afastamento por determinação médica; 
II - o casamento civil; 
III - o nascimento de filho; 
IV - o falecimento de familiar; 
V - as convocações judiciais ou a prestação de serviço militar. 
§ 1º - Em caso de necessidade, o Educador Universitário poderá solicitar à 

Coordenação Regional afastamento por motivo de saúde, mediante apresentação de 
atestado médico, devidamente válido, por até 2 (duas) vezes ao ano, no calendário oficial 
do Projeto, não podendo cada afastamento ultrapassar o limite de 15 (quinze) dias 
corridos. 

§ 2º - A dispensa de comparecimento superior a 15 (quinze) dias somente 
será permitida mediante apresentação de documento comprobatório de que o estudante 
se encontra em regime de exercícios domiciliares, de conformidade com o que dispõe o 
Decreto-Lei nº 1.044/69. 

§ 3º - Para fazer jus à manutenção do benefício do Projeto, a que se refere o 
caput deste artigo, o Educador Universitário deverá comprovar: 

1 - o afastamento por problema de saúde, mediante apresentação de 
atestado médico; 

2 - seu casamento civil, mediante apresentação da certidão de casamento; 
3 - o nascimento de filho, com apresentação da respectiva certidão de 

nascimento ou do documento legal de adoção, sendo que, em caso de mãe, o afastamento 
será de 120 dias; 

4 - o falecimento de cônjuge, pai, mãe ou filho, com o atestado de óbito; 
5 - a convocação judicial, para atuar como jurado, mesário, testemunha ou 

qualquer outra demanda da espécie, mediante apresentação de declaração fornecida pelo 
órgão jurisdicional;  

6 - a prestação de serviço militar, conforme obrigatoriedade prevista na Lei 
federal nº 4.375/64, com a apresentação do documento de convocação para os exercícios 
obrigatórios, aos sábados e/ou domingos. 

§ 4º - Para evitar irregularidades no registro de frequência, o Educador 
Universitário deverá controlar suas faltas e manter seus próprios registros assumindo 
total responsabilidade pela comunicação de suas ausências à equipe gestora da escola. 
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Artigo 20 - Nos casos em que a equipe gestora da escola entender o 
comportamento do Educador Universitário como indisciplinado ou negligente, poderá ser 
aplicada a pena de advertência por escrito, devendo o fato ser comunicado à Coordenação 
Regional do Projeto. 

§ 1º - Na ocorrência de uma terceira advertência por escrito, a 
Coordenação Regional deverá comunicar o fato à Coordenação Geral, sendo que, se 
efetivamente constatadas as irregularidades, a Coordenação Geral, em consonância com a 
Coordenação Regional e a unidade escolar, poderá proceder ao desligamento do Educador 
Universitário do Projeto. 

§ 2º - Na ocorrência de procedimento de natureza grave ou de atos 
considerados infrações penais, a Coordenação Regional deverá, incontinenti, informar o 
fato à Coordenação Geral, podendo se proceder, de plano, ao imediato desligamento do 
Educador Universitário. 

§ 3º - Nas situações a que se referem os parágrafos 1º e 2º deste artigo, 
eventuais pedidos de revisão da decisão de desligamento deverão ser enviados à 
Coordenação Geral do Projeto Bolsa-Universidade, via Coordenação Regional, sendo que 
os casos demandados por ordem judicial serão atendidos na forma da lei. 

 
Artigo 21 - O Educador Universitário que possuir matrícula de disciplinas 

em dependência, no seu curso de graduação, não perderá o direito à bolsa de estudos, mas 
arcará com o pagamento das mensalidades relativas às dependências.  

Parágrafo único - O estudante que estiver matriculado exclusivamente com 
disciplinas em dependência não poderá usufruir do benefício do Projeto. 

 
Artigo 22 - Incidirá na perda do direito à concessão da bolsa de estudos o 

Educador Universitário que:  
I - não cumprir os prazos de entrega de documentos e de retirada de 

protocolo de encaminhamento, estabelecidos no sistema de cada processo classificatório e 
constantes do comprovante de inscrição; 

II - exceder o limite permitido de 2 (duas) faltas por semestre; 
III - prestar informação inverídica ou apresentar documentação falsa, em 

especial nos casos de atestado médico, em que, além da desclassificação do Projeto, tanto o 
Educador Universitário como o emissor do documento estarão sujeitos às sanções da lei; 

IV - não comparecer à unidade escolar que lhe foi indicada para atuação ou 
para a qual foi transferido pela Coordenação Regional; 

V - deixar de ser aluno regular da IES, por quaisquer motivos, ou ser 
reprovado por insuficiência de rendimento escolar ou de frequência; 

VI - ultrapassar, ao longo do curso de graduação, o limite de dependências 
permitido pelo regulamento da IES; 

VII - vier a ser desclassificado em razão de a IES não ter celebrado novo 
convênio com a Secretaria da Educação;  

VIII - não cumprir na unidade escolar a carga horária do Projeto; 
IX - for advertido por escrito pela terceira vez, por indisciplina ou 

negligência em sua atuação como Educador Universitário;  
X - incorrer em procedimentos irregulares de natureza grave e/ou em atos 

considerados infrações penais. 
Parágrafo único - A desclassificação do Educador Universitário, com 

consequente perda da bolsa de estudos, por qualquer motivo, deve sempre ser decidida 
em comum acordo pela Coordenação Regional e pela direção da unidade escolar, com 
aprovação final da Coordenação Geral do Projeto Bolsa-Universidade, sendo que as 
situações demandadas por ordem judicial serão atendidas na forma da lei. 

 
Artigo 23 - Todos os dados e informações referentes à atuação do Educador 

Universitário no Projeto Bolsa-Universidade, inclusive sua inscrição e classificação no 
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processo, assim como sua frequência e todas as ações desenvolvidas, todos os projetos 
realizados e todas as suas atividades, de forma geral, encontram-se registrados no 
Intrasite do Programa Escola da Família, podendo ser acessados pelo Educador 
Universitário, por meio de login e senha pessoal e intransferível. 

 
Artigo 24 - Possíveis casos omissos, não previstos nesta resolução, serão 

analisados e decididos pela Coordenação Geral do Projeto Bolsa-Universidade. 
 
Artigo 25 - A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB/SE, na 

qualidade de constituinte da Coordenação Geral do Projeto Bolsa-Universidade, poderá 
baixar orientações complementares que se façam necessárias ao cumprimento do disposto 
na presente resolução. 

 
Artigo 26 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 

ficando revogadas as disposições em contrário.  
 
________ 
NOTAS: 
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE. 
Decreto-Lei nº 1.044/69 à pág. 400 do vol. 1; 
Lei nº 4.375/64 à pág. 274 do vol. 1; 
Lei nº 9.608/98 à pág. 51 do vol. 25. 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Decreto nº 48.781/04 à pág. 69 do vol. LVIII; 
Resolução SE nº 24/05 à pág. 131 do vol. LIX; 
Resolução SE nº 18/10 à pág. 164 do vol. LXIX. 

 
____________________ 

 
 

RESOLUÇÃO SE Nº 46, DE 4 DE SETEMBRO DE 2015 
Altera dispositivo da Resolução SE nº 41, de 18-8-2015, que dispõe sobre a aplicação de 

provas relativas ao Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo - 
SARESP/2015, e reabre prazo para execução de atividades de adesão 

 
A Secretária Adjunta, Respondendo pelo Expediente da Secretaria da 

Educação, à vista do que lhe representaram a Coordenadoria de Gestão da Educação 
Básica - CGEB e a Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional - 
CIMA, Resolve: 

 
Artigo 1º - O inciso III do artigo 5º da Resolução SE nº 41, de 18-8-2015, 

passa a vigorar com a seguinte redação:  
“Artigo 5º - ............................................................................................................ 
III - o tempo de 3 (três) horas, para realização da prova pelos alunos do 3º 

ano do Ensino Fundamental, e o tempo de 2 (duas) horas, para realização da prova pelos 
alunos dos demais anos/séries, em ambos os casos com acréscimo de 1 (uma) hora para 
alunos com deficiência, observado o período de permanência obrigatória na sala de, no 
mínimo, 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos.” (NR) 

 
Artigo 2º - O prazo para execução das atividades de preenchimento do 

Formulário de Adesão, pelas escolas das redes municipais e da rede particular, e de envio 
de ofício dirigido à CIMA/SE, pelas escolas da rede de ensino do SESI - Serviço Social da 
Indústria e do CEET Paula Souza, bem como pelas escolas estaduais não administradas 
pela SE, que se encerrou em 31-8- 2015, conforme consta no Anexo I da Resolução SE nº 
41/2015, será reaberto no período de 8 a 11-9-2015. 

 
Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
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______ 
NOTA: 
A Resolução SE nº 41/15 encontra-se à pág. 102 deste volume . 

________________________ 
 
 

RESOLUÇÃO SE Nº 47, DE 18 DE SETEMBRO DE 2015 
Dispõe sobre os mínimos de idade exigidos para matrícula em cursos da Educação de Jovens 

e Adultos oferecidos nas escolas da rede pública estadual 
 
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria 

de Gestão da Educação Básica - CGEB, e considerando o que dispõe a Deliberação CEE nº 

124/2014, que trata da organização dos cursos da Educação de Jovens e Adultos, nas 
instituições escolares do Estado de São Paulo, em especial no que tange à definição dos 
mínimos de idade exigidos para efetivação de matrículas nos referidos cursos, Resolve: 

 
Artigo 1º - A matrícula, em qualquer dos diferentes Termos dos cursos 

presenciais da Educação de Jovens e Adultos - EJA, em sua organização semestral, 
oferecidos pelas escolas estaduais, dar-se-á mediante comprovação de atendimento, no 
ato da matrícula, dos seguintes mínimos de idade: 

I - no Ensino Fundamental - Anos Finais: 
a) 15 (quinze) anos completos, para início no Termo I do curso; 
b) 15 (quinze) anos e meio completos, para início no Termo II do curso; 
c) 16 (dezesseis) anos completos, para início no Termo III do curso; 
d) 16 (dezesseis) anos e meio completos, para início no Termo IV do curso; 
II - no Ensino Médio: 
a) 18 (dezoito) anos completos, para início no Termo I do curso; 
b) 18 (dezoito) anos e meio completos, para início no Termo II do curso; 
c) 19 (dezenove) anos completos, para início no Termo III do curso. 
Parágrafo único - O disposto nos itens deste artigo não se aplica aos cursos 

de Educação de Jovens e Adultos oferecidos pelos Centros Estaduais de Educação de 
Jovens e Adultos - CEEJA, cuja organização se encontra normatizada em legislação 
específica. 

 
Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 

ficando revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução SE nº 38, de 7 de 
junho de 2013. 

 
_______ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ensino fundamental e Médio – CENP/SE 
Resolução SE nº38/13 à pág. 148 do vol. LXXV; 
Del. CEE nº 124/14 à pág. 203 do vol. LXXVII. 

____________________________ 
 

 
 () RESOLUÇÃO SE Nº 48, DE 18 DE SETEMBRO DE 2015 

Dispõe sobre o processo de escolha dos membros do Conselho Estadual de Alimentação 
Escolar de São Paulo – CEAE/SP para o quadriênio 2015-2019 

 
O Secretário da Educação, Considerando: 
- a Lei Federal nº 11.947, de 16-06-2009, e a Resolução CD/ FNDE nº 26, de 

17-06-2013; 

                                                           
( ) Retificada no D.O.E de 22.9.2015. 
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- a importância do Conselho Estadual de Alimentação Escolar de São Paulo – 
CEAE/SP, como órgão colegiado permanente, de caráter fiscalizador, deliberativo, 
consultivo e de assessoramento destinado a controlar o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar, no âmbito do Estado de São Paulo, conforme 

Decreto nº 60.397, de 25-04-2014; 
- o Regimento Interno do CEAE/SP/2004; 
- o término do mandato dos membros do CEAE/SP, relativo ao quadriênio 

2011-2015, resolve: 
 
Artigo 1º - Tornar público o processo de escolha dos membros do Conselho 

Estadual de Alimentação Escolar de São Paulo, para o quadriênio 2015-2019, nos termos 
do Edital, Anexo I desta Resolução. 

 
Artigo 2º - Fica instituída, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, 

Comissão Eleitoral com a finalidade de proceder à condução do processo de escolha dos 
membros do CEAE/SP, para o quadriênio 2015-2019, em conformidade com as normas 
legais vigentes. 

 
Artigo 3º - A Comissão Eleitoral será composta pelos seguintes servidores da 

Pasta: 
- Giorgia Castilho Russo Tavares, RG 29.301.643 
- Juliana Ribeiro e Silva de Paula, RG 44.108.780 
- Roberto Monge Liberato, RG 32.635.397 
- 1 (um) representante indicado pelo Presidente do Conselho Estadual de 

Educação. 
 
Artigo 4º - Compete à Comissão Eleitoral: 
I. Organizar o processo eleitoral, conforme edital de convocação; 
II. Proceder à abertura e análise dos envelopes contendo o Ofício da entidade 

representada, com a indicação do nome completo do candidato, cópia do documento de 
identificação com foto, comprovante de residência e cópia da ata e lista de presença da 
reunião da entidade e/ou órgão; 

III. Apreciar e julgar os recursos e impugnações; 
IV. Acompanhar o processo de escolha em todas as suas etapas; 
V. Analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de 

impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da votação; 
VI. Divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial da 

assembleia de cada segmento; 
VII. Redigir a ata das assembleias de cada segmento;  
VIII. Solucionar os casos omissos. 
 
Artigo 5º - As atividades dos integrantes da Comissão Eleitoral serão 

desempenhadas sem prejuízo das atribuições decorrentes do cargo ou função que ocupem. 
 
Artigo 6º - São requisitos para indicação dos representantes das entidades 

e/ou órgãos, candidatos a membros do CEAE/SP: 
I. Ser maior de 18 anos, brasileiro nato ou naturalizado; 
II. Residir no Estado de São Paulo; 
III. Cópia da ata da assembleia e lista de presença com a indicação do 

representante da entidade e/ou órgão; 
IV. Declaração pelo representante legal da entidade e/ou órgão 

comprovando o respectivo vínculo do indicado com a entidade. 
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Artigo 7º - A Comissão Eleitoral deverá concluir seus trabalhos no prazo 
máximo de 15 dias, a contar da data da publicação desta resolução, obedecidos os prazos 
contidos no Edital – Anexo 1. 

 
Artigo 8º - Casos omissos relativos ao processo em questão serão resolvidos 

pela Comissão Eleitoral. 
 
Artigo 9º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

ANEXO I 
Edital de Chamamento para Escolha dos Membros do Conselho Estadual de 

Alimentação Escolar de São Paulo - CEAE/ SP – Quadriênio 2015-2019 
 
O Secretário da Educação, em cumprimento à Lei federal nº 11.947, de 16-

06-2009, e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17-06- 2013, considerando o Decreto estadual 
nº 60.397, de 25-04-2014, torna público o presente EDITAL DE CHAMAMENTO. 

 
Artigo 1º - Realização de assembleia para escolha dos membros do 

CONSELHO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE SÃO PAULO - CEAE/SP – 
QUADRIÊNIO 2015-2019 indicados na forma a seguir: 

I - 2 representantes titulares e 2 suplentes das entidades de classe de 
docentes, de trabalhadores da educação e de discentes do Estado de São Paulo, indicados 
pelos respectivos órgãos de representação, a serem escolhidos por meio de assembleia 
específica para tal fim, registrada em ata; 

II - 2 representantes titulares e 2 suplentes de pais de alunos, indicados 
pelos Conselhos de Escola, Associações de Pais e Mestres ou entidades similares, a serem 
escolhidos por meio de assembleia específica para tal fim, registrada em ata; 

III - 2 representantes titulares e 2 suplentes das entidades civis organizadas, 
a serem escolhidos por meio de assembleia específica para tal fim, registrada em ata. 

 
Artigo 2º - Os discentes só poderão ser indicados e eleitos quando forem 

maiores de 18 anos ou emancipados. 
 
Artigo 3º - Os suplentes do CEAE/SP deverão ser do mesmo segmento dos 

respectivos titulares, com exceção dos representantes aludidos no inciso I do Artigo 1º, 
que poderão ser de qualquer uma das entidades de classe nele referidas. 

 
Artigo 4º - O processo eleitoral, que inclui a realização das assembleias, será 

conduzido pela Comissão Eleitoral, instituída pela Resolução SE nº 48/2015. 
 
Artigo 5º - As entidades de que trata os incisos I e III do Artigo 1º deste 

Edital, deverão ter, obrigatoriamente, representatividade estadual. 
 
Artigo 6º - As indicações das entidades e/ou órgãos deverão ser 

protocoladas na sede da Secretaria de Estado da Educação – Seção de Protocolo - Praça da 
República, 53 – Sala 44 – Centro – São Paulo – SP, por meio de envelope lacrado e 
identificado com o assunto “Indicação CEAE/SP – Quadriênio 2015-2019”, até às 17h do 
dia 25-09-2015, impreterivelmente. 

Parágrafo único - O envelope deverá conter: 
a) Ofício da entidade representada, devidamente assinado por seu 

representante legal, dirigido ao Secretário de Estado da Educação, contendo nome 
completo do indicado, cópia do documento de identificação com foto e comprovante de 
residência; 
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b) Cópia da Ata e Lista de presença da reunião da entidade e/ou órgão que o 
indicou; 

c) Declaração pelo representante legal da entidade e/ou órgão comprovando 
o respectivo vínculo do indicado com a entidade. 

 
Artigo 7º - Os indicados de cada segmento deverão comparecer nas 

respectivas assembleias, no dia 29-09-2015, no Mini Auditório 1 da Secretaria de Estado 
da Educação, situado na Praça da República, 53 – Subsolo – Centro – São Paulo – SP, nos 
seguintes horários: 

I - Entidades de classe de docentes, de trabalhadores da educação e de 
discentes do Estado de São Paulo – 09h às 10h;  

I- Representantes de pais de alunos - das 10h01 às 11h; 
II - Representantes das entidades civis organizadas – das 11h01 às 12h. 
§ 1º - Os indicados que não se apresentarem nos horários estabelecidos 

neste artigo estarão automaticamente excluídos do processo. 
§ 2º - Os indicados deverão apresentar-se munidos dos seguintes 

documentos: 
a) Cópia do Ofício de Indicação da entidade representada; 
b) Identificação com foto original e comprovante de residência; 
c) Cópia da declaração da entidade e/ou órgão comprovando o respectivo 

vínculo do indicado com a entidade. 
 
Artigo 8º - Nenhum candidato a Conselheiro poderá concorrer, 

simultaneamente, em mais de uma representação por segmento. 
 
Artigo 9º - A votação dar-se-á por voto em cédula e serão considerados 

eleitos os que obtiverem o maior número de votos, dentro do respectivo segmento: 
a) Titulares - o primeiro e o segundo candidato melhor colocado; 
b) Suplentes - o terceiro e o quarto candidato melhor colocado. 
Parágrafo único - Em caso de empate, quando da apuração dos votos do 

segmento, o desempate será pelo candidato com maior idade, situação a ser comprovada 
no ato do pleito. 

 
Artigo 10 - Na hipótese de haver apenas um candidato representando um 

segmento, será igualmente realizada votação para verificar o aceite ou rejeição do referido 
indicado, por maioria absoluta de votos dos presentes na assembleia. 

 
Artigo 11 - Na hipótese de não haver candidatos representando um 

segmento ou, em existindo, no caso de o candidato não ser eleito, será convocada nova 
assembleia, especificamente para esse segmento. 

 
Artigo 12 - A divulgação da votação e do resultado será realizada a cada 

assembleia do respectivo segmento. 
 
Artigo 13 - Os membros do CEAE/SP terão mandato de 4 anos. 
 
Artigo 14 - As funções de membro do CEAE/SP não serão remuneradas, mas 

consideradas como serviço público relevante. 
 
Artigo 15 - Após a conclusão do processo de eleição dos representantes, o 

Governo do Estado providenciará a designação dos membros do CEAE/SP, por meio de 
Decreto do Governador do Estado, publicado em Diário Oficial do Estado de São Paulo. 
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Artigo 16 - Após a designação dos Conselheiros pelo Governador do Estado 
de São Paulo será convocada, por meio da Secretaria de Estado da Educação, reunião 
específica para a posse e eleição do Presidente e do Vice-Presidente do CEAE/SP. 

 
Artigo 17 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, 

conforme disposto no Artigo 4º deste Edital. 
________ 
NOTAS: 
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Lei nº 11.947/09 à pág. 36 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: 
Decreto nº 60.397/14 à pág. 62 do vol. LXXVII; 

 
_________________________ 

 
 

RESOLUÇÃO SE Nº 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015 
Dispõe sobre a continuidade do processo de escolha dos membros do Conselho Estadual de 

Alimentação Escolar de São Paulo - CEAE/SP para o quadriênio 2015-2019, relativos às 
vagas para suplentes de cada segmento, remanescentes do processo objeto da Resolução SE 

nº  48/2015 
 
O Secretário de Estado da Educação, considerando: 
- a Lei federal nº 11.947, de 16-06-2009, e a Resolução CD/ FNDE nº 26, de 

17-06-2013; 
- a importância do Conselho Estadual de Alimentação Escolar de São Paulo - 

CEAE/SP, como órgão colegiado permanente, de caráter fiscalizador, deliberativo, 
consultivo e de assessoramento destinado a controlar o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar, no âmbito do Estado de São Paulo, conforme Decreto nº 60.397, de 
25-04-2014; 

- o Regimento Interno do CEAE/SP/2004; 
- o término do mandato dos membros do CEAE/SP, relativo ao quadriênio 

2011-2015; e 
- a vacância de 1 (uma) vaga para suplente em cada um dos segmentos, 

remanescentes do processo objeto da Resolução SE nº 48/2015, de 18-09-2015; 
Resolve: 
 
Artigo 1º - Tornar público a continuidade do processo de escolha dos 

membros do Conselho Estadual de Alimentação Escolar de São Paulo, para o quadriênio 
2015-2019, relativos às vagas para suplentes de cada segmento, remanescentes do 
processo objeto da Resolução SE nº 48/2015, nos termos do Edital, Anexo I desta 
Resolução. 

 
Artigo 2º - Ficam mantidas a composição e as competências da Comissão 

Eleitoral, descritas nos artigos 3º e 4º da Resolução SE nº 48/2015. 
 
Artigo 3º - São requisitos para indicação dos representantes das entidades 

e/ou órgãos, candidatos a membros do CEAE/SP: 
I. Ser maior de 18 anos, brasileiro nato ou naturalizado; 
II. Residir no Estado de São Paulo; 
III. Cópia da ata da assembleia e lista de presença com a indicação do 

representante da entidade e/ou órgão; 
IV. Declaração pelo representante legal da entidade e/ou órgão 

comprovando o respectivo vínculo do indicado com a entidade. 
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Artigo 4º - O prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Eleitoral a 
que se refere o artigo 3º da Resolução SE nº 48/2015, fica prorrogado por 15 (quinze) 
dias, a contar da data da publicação desta resolução, obedecidos os prazos contidos no 
Edital - Anexo 1. 

 
Artigo 5º - Casos omissos relativos ao processo em questão serão 

resolvidos pela Comissão Eleitoral. 
 
Artigo 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
ANEXO I 
Edital de Chamamento para Escolha dos Membros do Conselho Estadual de 

Alimentação Escolar de São Paulo - CEAE/ SP - Quadriênio 2015-2019, Relativos Às Vagas 
para Suplentes, Remanescentes do Processo Objeto da Resolução SE nº 48/2015 

 
O Secretário de Estado da Educação, em cumprimento à Lei federal nº 11.947, de 

16-06-2009, e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17-06-2013, considerando o Decreto estadual  nº 
60.397, de 25-04- 2014, torna público o presente Edital de Chamamento. 

Artigo 1º - Realização de assembleia para escolha dos membros do Conselho 
Estadual de Alimentação Escolar de São Paulo - CEAE/SP - Quadriênio 2015-2019, relativos às 
vagas para suplentes de cada segmento, remanescentes do processo objeto da Resolução SE nº 
48/2015, indicados na forma a seguir: 

I - 1 (um) representante suplente das entidades de classe de docentes, de 
trabalhadores da educação e de discentes do Estado de São Paulo, indicados pelos respectivos 
órgãos de representação, a serem escolhidos por meio de assembleia específica para tal fim, 
registrada em ata; 

II - 1 (um) representante suplente de pais de alunos, indicados pelos Conselhos de 
Escola, Associações de Pais e Mestres ou entidades similares, a serem escolhidos por meio de 
assembleia específica para tal fim, registrada em ata; 

III - 1 (um) representante suplente das entidades civis organizadas, a serem 
escolhidos por meio de assembleia específica para tal fim, registrada em ata. 

Artigo 2º - Os discentes só poderão ser indicados e eleitos quando forem maiores 
de 18 (dezoito) anos ou emancipados. 

Artigo 3º - Os suplentes do CEAE/SP deverão ser do mesmo segmento dos 
respectivos titulares, com exceção dos representantes aludidos no inciso I do Artigo 1º, que 
poderão ser de qualquer uma das entidades de classe nele referidas. 

Artigo 4º - O processo eleitoral, que inclui a realização das assembleias, será 
conduzido pela Comissão Eleitoral, instituída pela Resolução SE nº 48/2015. 

Artigo 5º - As entidades de que trata os incisos I e III do Artigo 1º deste Edital, 
deverão ter, obrigatoriamente, representatividade Estadual. 

Artigo 6º - As indicações das entidades e/ou órgãos deverão ser protocoladas na 
sede da Secretaria de Estado da Educação  

- Seção de Protocolo - Praça da República, 53 - Sala 44 - Centro 
- São Paulo - SP, por meio de envelope lacrado e identificado com o assunto 

“Indicação CEAE/SP - Quadriênio 2015-2019”, até às 12h do dia 08-10-2015, impreterivelmente. 
Parágrafo único - O envelope deverá conter: 
a) Ofício da entidade representada, devidamente assinado por seu representante 

legal, dirigido ao Secretário de Estado da Educação, contendo nome completo do indicado, cópia do 
documento de identificação com foto e comprovante de residência; 

b) Cópia da Ata e Lista de presença da reunião da entidade e/ou órgão que o 
indicou; 

c) Declaração pelo representante legal da entidade e/ou órgão comprovando o 
respectivo vínculo do indicado com a entidade. 

Artigo 7º - Os indicados de cada segmento deverão comparecer nas respectivas 
assembleias, no dia 09-10-2015, no Mini Auditório 1 da Secretaria de Estado da Educação, situado 
na Praça da República, 53 - Subsolo - Centro - São Paulo - SP, nos seguintes horários: 

I - Entidades de classe de docentes, de trabalhadores da educação e de discentes do 
Estado de São Paulo - 09h às 10h, cuja apresentação dos indicados deverá se dar até às 09h30; 
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II- Representantes de pais de alunos - das 10h01 às 11h, cuja apresentação dos 
indicados deverá se dar até às 10h30; 

III - Representantes das entidades civis organizadas – das 11h01 às 12h, cuja 
apresentação dos indicados deverá se dar até às 11h30. 

§ 1º - Os indicados que não se apresentarem nos horários estabelecidos neste 
artigo estarão automaticamente excluídos do processo. 

§ 2º - Os indicados deverão apresentar-se munidos dos seguintes documentos: 
a) Cópia do Ofício de Indicação da entidade representada; 
b) Identificação com foto original e comprovante de residência; 
c) Cópia da declaração da entidade e/ou órgão comprovando o respectivo vínculo 

do indicado com a entidade. 
Artigo 8° - Nenhum candidato a Conselheiro poderá concorrer, simultaneamente, 

em mais de uma representação por segmento. 
Artigo 9° - A votação dar-se-á por voto em cédula e serão considerados eleitos os 

que obtiverem o maior número de votos, dentro do respectivo segmento. 
Parágrafo único - Em caso de empate, quando da apuração dos votos do segmento, 

o desempate será pelo candidato com maior idade, situação a ser comprovada no ato do pleito. 
Artigo 10 - Na hipótese de haver apenas um candidato representando um 

segmento, será igualmente realizada votação para verificar o aceite ou rejeição do referido 
indicado, por maioria absoluta de votos dos presentes na assembleia. 

Artigo 11 - Na hipótese de não haver candidatos representando um segmento ou, 
em existindo, no caso de o candidato não ser eleito, será convocada nova assembleia, 
especificamente para esse segmento. 

Artigo 12 - A divulgação da votação e do resultado será realizada a cada assembleia 
do respectivo segmento. 

Artigo 13 - Os membros do CEAE/SP terão mandato de 4 (quatro) anos. 
Artigo 14 - As funções de membro do CEAE/SP não serão remuneradas, mas 

consideradas como serviço público relevante. 
Artigo 15 - Após a conclusão do processo de eleição dos representantes, o Governo 

do Estado providenciará a designação dos membros do CEAE/SP, por meio de Decreto do 
Governador do Estado, publicado em Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

Artigo 16 - Após a designação dos Conselheiros pelo Governador do Estado de São 
Paulo será convocada, por meio da Secretaria de Estado da Educação, reunião específica para a 
posse e eleição do Presidente e do Vice-Presidente do CEAE/SP. 

Artigo 17 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, conforme 
disposto no Artigo 4º deste Edital. 

________ 
NOTAS: 
Encontram-se; na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Lei nº 11.947/09 à pág. 36 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: 
Decreto nº 60.397/14 à pág. 62 do vol. LXXVII; 
Resolução SE nº 48/15 à pág. 120 deste volume. 

 
______________________________ 

 
 

RESOLUÇÃO SE Nº 50, DE 16 DE OUTUBRO DE 2015 
Dispõe sobre a data final para assinatura de contrato relativo ao Saresp/2015, de que trata 

a Resolução SE nº  41, de 18-8-2015 
 
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representaram a 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB e a Coordenadoria de Informação, 
Monitoramento e Avaliação Educacional - Cima, 

Resolve: 
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Artigo 1º - As escolas que aderiram ao Saresp 2015, contempladas no inciso 
II do artigo 1º, da Resolução SE nº 41, de 18-8-2015, deverão assinar até o dia 23-10-2015, 
diretamente com a instituição contratada pela SE, o contrato para aplicação das provas. 

 
Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
______ 
NOTA: 
A Resolução SE nº 41/15 encontra-se à pág. 102 deste volume. 

 
____________________ 

 
 

RESOLUÇÃO SE Nº 52, DE 22 DE OUTUBRO DE 2015 
Dispõe sobre fixação de metas do IDESP, para fins de pagamento da Bonificação por 

Resultados - BR, instituída pela Lei Complementar nº 1.078, de 17-12-2008, para o exercício 
de 2015 

 
O Secretário da Educação, tendo em vista o disposto na Lei Complementar  

nº 1.078, de 17-12-2008, e na Resolução CC/SG/SF/SPG nº 01, de 27-03-2015, resolve: 
 
Artigo 1º - As metas para o IDESP, por unidade escolar e nível de ensino, 

relativamente aos alunos do 5º e 9º anos do ensino fundamental e da 3ª série do ensino 
médio, são as constantes do Anexo que integra a presente resolução. 

 
Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a 1º.1.2015. 
 
________ 
NOTAS: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Lei complementar nº 1.078/08 à pág. 43 do vol. LXVI; 
Resolução CC/SG/SF/SPG nº 1/15 à pág. 254 do vol. LXXIX. 
O Anexo I encontra-se publicado nas pag. 25 a 43 do D.O.E de 23.10.2015. 

 
____________________ 

 
 

RESOLUÇÃO SE Nº 53, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2015 
Dispõe sobre recesso escolar nas unidades em que o corpo discente está sendo impedido de 

entrar para participar de aulas 
 
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria 

de Gestão de Recursos Humanos - CGRH e considerando: 
- a obrigatoriedade de se assegurar em todas as unidades escolares o 

cumprimento dos mínimos de dias de efetivo trabalho escolar e de carga horária anual 
exigidos pela Lei federal nº 9.394, de 20-12-1996, de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - LDB; 

- a necessidade de se contar com instrumento legal específico que preveja e 
contemple as atividades necessárias para promover eficácia e eficiência à gestão escolar; 

Resolve: 
 
Artigo 1º - Será considerado recesso escolar para o corpo discente, o 

período em função de que o mesmo está sendo impedido de entrar nas unidades escolares 
para participar das aulas. 
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Artigo 2º - Em decorrência do disposto no artigo 1º desta resolução, 
estende-se o recesso escolar aos docentes em exercício nas unidades escolares em que o 
corpo discente está sendo impedido de entrar para participar de aulas, a fim de evitar 
prejuízos funcionais. 

 
Artigo 3º - Caberá às unidades escolares, a que se referem os artigos 1º e 2º 

desta resolução, organizar seu calendário de 2015, visando garantir o mínimo de 200 
(duzentos) dias de efetivo trabalho escolar e a carga horária anual prevista para os 
diferentes níveis e modalidades de ensino, respeitadas a proporcionalidade e a mútua 
correspondência, nos cursos que adotem a organização semestral. 

 
Artigo 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 

ficando revogadas as disposições em contrário 
 
______ 
NOTA: 
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. 

____________________ 
 
 

RESOLUÇÃO SE Nº 55, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2015 
Dispõe sobre a tramitação de contratos de prestação de serviços contínuos com termo de 

aditamento para prorrogação de prazo de vigência 
 

A Secretária Adjunta, respondendo pelo expediente da Secretaria da 
Educação, com fundamento na Resolução PGE nº 23, de 12-11-2015, e à vista do que lhe 
representou a Coordenadoria de Orçamento e Finanças desta Pasta - COFI/SE, 

Resolve: 
 
Artigo 1º - As Diretorias de Ensino, na instrução dos processos referentes a 

contratos de prestação de serviços contínuos, por ocasião dos seus aditamentos, visando à 
prorrogação do prazo de vigência, deverão utilizar as minutas-padrão constantes dos 
Anexos I e II que integram a Resolução PGE nº 23, de 12-11-2015. 

§ 1º - O Centro de Acompanhamento e Controle de Contratos da 
Coordenadoria de Orçamento e Finanças - CCONT/COFI dará conhecimento às Diretorias 
de Ensino sobre os documentos e as informações que deverão constar dos processos, bem 
como sobre a necessidade de adoção das minutas-padrão, disponibilizadas via intranet. 

§ 2º - Os processos, de que trata o caput deste artigo, serão encaminhados 
pelas Diretorias de Ensino ao CCONT/COFI, para a competente análise, com expressa 
declaração do respectivo Dirigente Regional de Ensino de que foram integralmente 
adotados os procedimentos necessários e os modelos disponibilizados, em conformidade 
com o disposto no artigo 2º da Resolução PGE nº 23/2015. 

§ 3º - O CCONT/COFI analisará os autos do processo, verificando se sua 
instrução está correta e se os procedimentos determinados foram seguidos, 
providenciando junto à Diretoria de Ensino, quando for o caso, as retificações que se 
fizerem necessárias, com posterior devolução ao CCONT/COFI para conferência. 

§ 4º - Estando devidamente instruído o processo, o CCONT/ COFI expedirá 
declaração nesse sentido e devolverá o processo à Diretoria de Ensino de origem, para as 
providências cabíveis ao prosseguimento do expediente. 

 
Artigo 2º - Os processos de que trata esta resolução serão encaminhados à 

manifestação da Consultoria Jurídica, por intermédio do CCONT/COFI, se: 
I - além da prorrogação do prazo de vigência, o aditamento tiver por 

objetivo outra alteração no contrato; 
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II - houver dúvida na aplicação da Resolução PGE nº 23/2015, sendo que, 
nessa hipótese, deverá ser indicada a questão jurídica a ser resolvida. 

 
Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
____________________ 

 
 

RESOLUÇÃO SE Nº 57, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015 
Dispõe sobre o cumprimento das atividades escolares necessárias à finalização do ano letivo 

de 2015 
 
 A Secretária Adjunta, Respondendo pelo Expediente da Secretaria da 

Educação, à vista do que lhe representaram a Coordenadoria de Gestão da Educação 
Básica - CGEB, a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos - CGRH, a Coordenadoria 
de Infraestrutura e Serviços Escolares - CISE e a Subsecretaria de Articulação Regional - 
SAREG, e considerando a necessidade de se assegurarem:  

- as condições imprescindíveis à efetivação do cumprimento dos mínimos 
legais anuais de carga horária e de dias de efetivo trabalho escolar, garantindo ao aluno a 
continuidade e a regularidade dos estudos em seu processo de escolarização; e  

- o acompanhamento pela Equipe de Supervisão de Ensino, articulada ao 
Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino, zelando pelo cumprimento dos mínimos legais 
estabelecidos,  

Resolve:  
 
Artigo 1º - As unidades escolares que não conseguiram, na conformidade 

do calendário escolar já homologado, cumprir o mínimo de 200 dias de efetivo trabalho 
escolar e as respectivas cargas horárias, exigidos pela Lei federal nº 9.394, de 20-12-1996, 
deverão: 

 I - calcular a quantidade de dias letivos e de cargas horárias necessários à 
totalização dos mínimos anuais legais, para definição e agendamento das correspondentes 
aulas a serem ministradas, nos dias restantes de dezembro e ao longo de janeiro/2016;  

II - propor alteração do calendário escolar, identificando as datas de 
término do ano letivo de 2015 e do período de férias dos professores, atentando ao 
disposto no Decreto nº 61.546, de 08-10-2015 e no artigo 62 da Lei Complementar 
444/1985; 

 III - submeter à aprovação do Conselho de Escola e à apreciação do 
Supervisor de Ensino a proposta de calendário alterado, com posterior envio à 
homologação do Dirigente Regional de Ensino.  

 
Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
______ 
NOTAS: 
A Lei nº 9.394/96 encontra-se à pág. 52 do vol. 22/23 na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio 
– CENP/SE. 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE; 
Lei Complementar nº 444/85 à pág. 344 do vol. LXI; 
Decreto nº 61.546/15 à pág. 67deste volume. 

 
____________________ 
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RESOLUÇÃO SE Nº 59, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015 

Prorroga afastamentos de servidores da Pasta da Educação, junto a Prefeituras Municipais, 
para atendimento ao ensino fundamental, nos termos do convênio de Parceria Educacional 

Estado-Município 
 
A Secretária Adjunta, Respondendo pelo Expediente da Secretaria da 

Educação, objetivando dar continuidade à implementação do Programa de Ação de 
Parceria Educacional Estado-Município, para atendimento ao ensino fundamental, 
observados os termos do convênio instituído pelo Decreto nº 51.673, de 19-3-2007, 
Resolve: 

 
Artigo 1º - Ficam prorrogados, até 31-12-2016, junto às Prefeituras 

Municipais conveniadas com esta Secretaria da Educação, para cumprimento do Programa 
de Ação de Parceria Educacional Estado-Município, os seguintes afastamentos: 

I - de integrantes do Quadro do Magistério - QM/SE, autorizados nos 
termos do inciso X do artigo 64 da Lei Complementar nº 444, de 27-12-1985; 

II - de integrantes do Quadro de Apoio Escolar QAE/SE, autorizados nos 
termos do parágrafo único, item 1, do artigo 5º da Lei Complementar nº 1.144, de 11-7-
2011. 

Parágrafo único - Os afastamentos, a que se referem os incisos I e II deste 
artigo, que, por qualquer motivo, venham a se encerrar antes de 31-12-2016, considerar-
se-ão prorrogados somente até a véspera da data do encerramento. 

 
Artigo 2º - Os Dirigentes Regionais de Ensino, observadas as respectivas 

áreas de atuação, deverão proceder ao apostilamento: 
I - dos títulos de afastamento já autorizados, para registro da prorrogação 

de que trata a presente resolução; 
II - das alterações de carga horária de trabalho do docente afastado, 

ocorridas ao início do ano letivo, ou no seu decorrer, com aumento ou diminuição da 
quantidade de aulas atribuídas, em função da variação da demanda escolar na esfera 
municipal. 

 
Artigo 3º - Deverão ser encaminhadas à Coordenadoria de Gestão de 

Recursos Humanos - CGRH desta Pasta, pelas Diretorias de Ensino, através do Sistema 
Informatizado de Municipalização, as propostas de cessação e de autorização de 
afastamentos junto às Prefeituras Municipais, observado o disposto no artigo 3º do 
Decreto nº 51.673/2007. 

Parágrafo único - As propostas, a que se refere o caput deste artigo, 
deverão atender ao disposto na Cláusula Décima Terceira do Termo de Convênio de 
Parceria Educacional Estado/ Município, bem como à observação constante do Objetivo 5 
do Plano de Trabalho que integra o referido Termo de Convênio. 

 
Artigo 4º - Esta Resolução 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 444/85 à pág. 344 do vol. LXI; 
Lei Complementar nº 1.144/11 à pág. 54 do vol. LXXII; 
Decreto nº 51.673/07 à pág. 232 do vol. LXIII. 
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() DELIBERAÇÃO CEE N° 135/2015 

Dá nova redação ao Artigo 2º da Deliberação CEE nº 105/2011 
 
O Conselho Estadual de Educação, no uso de suas atribuições, com 

fundamento na Lei federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e à vista da Indicação CEE 
nº 138/2015, aprovada na Sessão Plenária realizada em 14 de outubro de 2015, 

 
DELIBERA: 
Art. 1º - O artigo 2º da Deliberação CEE nº 105/2011 passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
“Art. 2º – O Conselho Estadual de Educação organizará e manterá um 

sistema atualizado de informações sobre as Instituições credenciadas, em seu site e 
através de Portarias periódicas”. (NR) 

 
Art. 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data da publicação de sua 

homologação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a 

presente Deliberação. 
O Cons. João Cardoso Palma Filho declarou-se impedido de votar, por 

motivo de foro íntimo. 
 
Sala “Carlos Pasquale”, em 14 de outubro de 2015. 
Cons. Francisco José Carbonari 
Presidente 

 
ANEXO: 

 
INDICAÇÃO CEE Nº 138/15 – CEB – Aprovada em 14.10.2015 

ASSUNTO Diretrizes para elaboração e aprovação de Plano de Curso de Educação 
Profissional Técnica e emissão de Parecer Técnico de Especialista 
INTERESSADA Conselho Estadual de Educação 
RELATOR Cons.º Francisco Antônio Poli 
PROCESSO CEE 593/1997 e 460/2008  
CONSELHO PLENO 
 
1. RELATÓRIO 

Após a publicação da Deliberação CEE nº 105/2011, várias instituições 
foram credenciadas e, outras, descredenciadas. Portanto, o Artigo 2º desta Deliberação 
está desatualizado. Ainda, a rigor, este Artigo exige que a cada novo movimento de 
credenciamento ou descredenciamento, a Deliberação seja também alterada, o que não é 
razoável nem funcional.  

Razoável e funcional é que o Conselho Estadual de Educação organize e 
mantenha, em seu site, um sistema atualizado de informações sobre essas instituições e os 
cursos técnicos e respectivos eixos tecnológicos para os quais elas estão credenciadas a 
emitir pareceres técnicos. 

 
2. CONCLUSÃO 

Posto isso, submetemos a este Colegiado o anexo Projeto de Deliberação. 

                                                           
( ) Homologada pela Resolução SE de 23.10.2015. 
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São Paulo, 24 de setembro de 2015. 
a) Cons.° Francisco Antônio Poli 
Relator 
 

3. DECISÃO DA CÂMARA 
 
A Câmara de Educação Básica adota, como sua Indicação, o Voto do Relator. 
Presentes os Conselheiros: Débora Gonzalez Costa Blanco, Francisco 

Antônio Poli, Ghisleine Trigo Silveira, Jair Ribeiro da Silva Neto, Laura Laganá, Luís Carlos 
de Menezes, Nilton José Hirota da Silva, Rosângela Aparecida Ferini Vargas Chede e Sylvia 
Gouvêa. 

 
Sala da Câmara de Educação Básica, em 30 de setembro de 2015. 
a) Cons.ª Sylvia Gouvêa 
Vice-Presidente no exercício da Presidência 
 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a 
presente Indicação. 

O Cons. João Cardoso Palma Filho declarou-se impedido de votar, por 
motivo de foro íntimo. 

 
Sala “Carlos Pasquale”, em 14 de outubro 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 105/11 à pág. 141 do vol. LXXI. 

 
____________________ 

 
 

() DELIBERAÇÃO CEE Nº 136/2015 
Acrescenta dispositivo à 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 140/2015, 

DELIBERA: 
 
Art. 1º Acrescenta-se a alínea “h” ao inciso V do Artigo 12 da Deliberação 

CEE nº 97/2010, com a seguinte redação: 
“h) de acordo com o Projeto Pedagógico da instituição, o tempo mínimo de 

integralização da carga horária do curso técnico será de 12 (doze) meses, salvo nos casos 
de aproveitamento de estudos concluídos com êxito, quando esse tempo poderá ser de, no 
mínimo, 6 (seis) meses”. 

                                                           
(

) Homologada pela Resolução SE de 22.12.2015. 
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Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data da publicação da sua 

homologação. 
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a 

presente Deliberação. 
 
Sala “Carlos Pasquale”, em 16 de dezembro de 2015. 
Cons. Francisco José Carbonari 
 
Presidente 
 

 
INDICAÇÃO CEE Nº 140/2015 CEB Aprovado em 16/12/2015 

ASSUNTO: Acrescenta dispositivo à Deliberação CEE nº 97/2010 
INTERESSADA: Conselho Estadual de Educação 
PROCESSO CEE 542/1995 e 178/01 – Reautuados em 09/12/2015 
RELATOR: Cons.º Francisco Antonio Poli 

 
CONSELHO PLENO 

1. RELATÓRIO 
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, 
diferentemente da Deliberação CEE nº 124/2014, é omissa com relação ao tempo de 
integralização da carga horária. Em quanto tempo o aluno matriculado num curso a 
distância conseguirá vencer toda a carga horária estipulada para este curso? Não havendo 
previsão expressa, a questão fica por conta da lógica e do bom senso, o que nem sempre 
funciona. Há também os casos de aproveitamento de estudos concluídos com êxito, que o 
aluno poderá eventualmente usar para ser dispensado de alguns componentes 
curriculares no curso a distância. Neste caso, qual seria o tempo mínimo, razoável, para a 
integralização? São essas as razões que nos levam a propor a presente alteração na 
Deliberação CEE nº 97/2010. 

 
2. CONCLUSÃO 

2.1 Posto isso, submetemos a este Colegiado o anexo Projeto de 
Deliberação. 

 
São Paulo, 08 de dezembro de 2015. 
a) Cons.º Francisco Antonio Poli 
Relator 
 

3. DECISÃO DA CÂMARA 
A Câmara de Educação Básica adota como sua Indicação, o Voto do Relator. 
Presentes os Conselheiros: Ana Amélia Inoue, Débora Gonzalez Costa 

Blanco, Francisco Antônio Poli, Laura Laganá, Luís Carlos de Menezes, Maria Lúcia Franco 
Montoro Jens, Rosângela Aparecida Ferini Vargas Chede e Sylvia Gouvêa. 

Sala da Câmara de Educação Básica, em 09 de dezembro de 2015. 
a) Cons.ª Sylvia Gouvêa 
Vice-Presidente no exercício da Presidência 
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DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 

 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a 

presente Indicação. 
Sala “Carlos Pasquale”, em 16 de dezembro 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. 

 
_____________________________ 
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PARECER CEE Nº 345/2015 CEB Aprovado em 08/7/2015 

ASSUNTO:  Consulta de procedimentos a serem adotados diante da Deliberação CEE nº 
105/2011 e a Lei federal nº 12.816/2013  
INTERESSADAS: Secretaria de Estado da Educação e Diretoria de Ensino Região Penápolis  
PROTOCOLO SEE 3821/0001/2013  
RELATOR: Cons.º Luis Carlos de Menezes  
CONSELHO PLENO 
 
1. RELATÓRIO  
1.1 HISTÓRICO  

 
Trata-se de consulta encaminhada pela Diretoria de Ensino Região 

Penápolis, acerca dos procedimentos a serem adotados diante das orientações contidas na 
Deliberação CEE Nº 105/2011 e na Lei federal nº 12.816/2013.  

Alega a Dirigente Regional de Ensino que o Artigo 1º da Deliberação CEE nº 
105/11 determina que “os Pareceres Técnicos que integram o Plano de Curso de Educação 
Profissional Técnica, exigidos pela Indicação CEE nº 8/2000, somente serão emitidos por 
instituições especialmente credenciadas para este fim, pelo Conselho Estadual de 
Educação”.  

Por outro lado, a Lei federal nº 12.816/2013, que trata do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, no Artigo 20-B estabelece 
que “as instituições privadas de ensino superior habilitadas nos termos do § 2º do art. 6º-
A ficam autorizadas a criar e ofertar cursos técnicos de nível médio, nas formas e 
modalidades definidas no regulamento, resguardadas as competências de supervisão e 
avaliação da União, previstas no inciso IX do caput do art. 9º da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996”.  

Diante dos dois fundamentos normativos, a Dirigente de Ensino entende 
que há divergência entre o contido na deliberação e na lei federal quanto à necessidade de 
obtenção de Parecer Técnico para a solicitação de aprovação de Cursos de Educação 
Profissional Técnica. Desta forma, encaminhou o Expediente ao Secretário da Educação 
para manifestação do Colegiado.  

 
1.2 APRECIAÇÃO  

A Deliberação CEE nº 118/13 determina que:  
Art. 1º - As instituições privadas de Ensino Superior devem obter a devida 

autorização para a oferta de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, junto ao 
sistema estadual de ensino.  

Parágrafo único – Para fins de adesão ao Pronatec, as instituições de ensino 
devem habilitar-se junto ao MEC. 

Este Conselho, em suas manifestações sobre este tema, sempre deixou 
claro que as instituições de ensino superior que oferecem cursos técnicos nos termos da 
Lei federal nº 12.816/13, não pertencem ao Sistema Estadual de Ensino, pois não foram 
autorizadas nos termos das normas deste sistema. Elas pertencem ao Sistema Federal e 
estão autorizadas a funcionar de acordo com as normas daquele sistema. Nesse sentido, 
não cabe à Diretoria de Ensino do Estado de São Paulo supervisioná-las, avaliá-las ou ter 
qualquer atitude regulatória que incida sobre sua ação, ainda que recebam solicitação para 
tal. A supervisão dessas escolas deve ser realizada pelo órgão próprio do sistema federal 
que é o Ministério da Educação.  

Aos órgãos de supervisão do sistema estadual paulista, só cabe 
supervisionar as escolas pertencentes ao seu sistema, isto é, as que foram autorizadas 
dentro das suas normas.  

Portanto, não existe divergência entre a Deliberação CEE nº 105/2011 e a 
Lei federal nº 12.816/13, pois elas se referem a instituições de sistemas diferentes. As 
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instituições autorizadas nos termos da norma federal, devem se reportar ao órgão próprio 
do seu sistema que é o Ministério da Educação, pois não estão sujeitas à supervisão dos 
órgãos estaduais.  

A Deliberação CEE nº 118/13, permanece em vigor e deve ser seguida sem 
exceção para a aprovação e supervisão de todas as instituições pertencentes ao Sistema 
Estadual Paulista. Quanto às escolas autorizadas nos termos da Lei federal nº 12.816/13, 
elas deverão se reportar ao Ministério da Educação.  

 
2. CONCLUSÃO  

 
2.1 Responda-se à Interessada nos termos do presente Parecer.  
2.2 Envie-se cópia deste Parecer à Diretoria de Ensino Região de Penápolis, 

à Coordenadoria de Gestão de Educação Básica – CGEB e à Coordenadoria de Informação, 
Monitoramento e Avaliação Educacional – CIMA.  

 
São Paulo, 22 de junho de 2015.  
 
a) Cons.º Luis Carlos de Menezes  
Relator  

 
3. DECISÃO DA CÂMARA  

 
A Câmara de Educação Básica adota como seu Parecer, o Voto do Relator.  
Presentes os Conselheiros: Ana Amélia Inoue, Antônio Carlos das Neves, 

Francisco Antônio Poli, Ghisleine Trigo Silveira, Jair Ribeiro da Silva Neto, Laura Laganá, 
Luís Carlos de Menezes, Suzana Guimarães Trípoli e Sylvia Gouvêa.  

 
Sala da Câmara de Educação Básica, em 01 de julho de 2015.  
 
a) Cons.º Francisco Antônio Poli  
Presidente da CEB 
 
_______ 
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: 
Deliberação CEE nº 105/11 à pág. 141 do vol. LXXI; 
Deliberação CEE nº 118/13 à pág. 166 do vol. LXXV; 
Indicação CEE nº 8/00 à pág. 271 do vol. L. 

 
____________________ 

 
 

PARECER CEE Nº 474/2015 – CEB - Aprovado em 11/11/2015 
ASSUNTO: Consulta sobre exigência de pareceres técnicos para cursos de educação 
profissional técnica de nível médio a instituições de ensino credenciadas para tal fim. 
INTERESSADA: Diretoria de Ensino Região Leste 1 
RELATORA: Consª Laura Laganá 
CONSELHO PLENO 
 
1. RELATÓRIO 
1.1 HISTÓRICO 

Trata-se de consulta efetuada pela equipe de Supervisão da DER Leste - 1 
sobre a obrigatoriedade, por parte de instituições credenciadas para emitir parecer 
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técnico, nos termos da Deliberação CEE nº 105/11, de apresentar os referidos pareceres 
para seus cursos. 

Em outras palavras, as questões propostas são: 
1. A medida estabelecida na Portaria CEE/GP nº 479/2013: “as instituições 

credenciadas nos termos da Deliberação CEE nº 105/11 ficam desobrigadas de solicitar 
parecer técnico para seus cursos” (Artigo 3º), aplica-se a todos os cursos que vierem a ser 
oferecidos pelas instituições credenciadas? 

2. A aplicabilidade do item 2.2.3 da Indicação CEE nº 108/11: "O 
especialista não poderá pertencer à mesma instituição, cujo curso esteja sendo avaliado." 
Como fica este dispositivo com relação às instituições credenciadas?  

3. Se as Instituições credenciadas não são obrigadas a apresentar parecer 
técnico nos termos da Deliberação CEE nº 105/11, os cursos autorizados antes da edição 
desta mesma Deliberação poderão ter seus Planos de Curso analisados e aprovados pela 
Diretoria de Ensino? 
 
1.2  APRECIAÇÃO 

O que se pretendeu com a Portaria CEE/GP nº 479/2013, foi deixar claro 
que as instituições credenciadas, nos termos da Deliberação nº 105/2011, estão 
desobrigadas de solicitar parecer técnico para os cursos para os quais elas estão 
credenciadas a emitir pareceres técnicos. Como exemplo, podemos citar uma instituição 
credenciada para emitir parecer técnico sobre um curso de Técnico em Transação 
Imobiliária (TTI). Se esta instituição quiser criar um curso próprio, de TTI, não precisará 
de parecer técnico. Porém, se ela pretender criar um Curso de Técnico em Programação de 
Jogos Digitais, necessitará de parecer técnico, por não ser esta a sua área de atuação (ou de 
autorização). 

De acordo com o item 2.2.3 da Indicação CEE nº 108/11, "O especialista 
não poderá pertencer à mesma instituição, cujo curso esteja sendo avaliado”. Essa 
disposição não se aplica às instituições credenciadas, uma vez que elas estão dispensadas 
do parecer técnico. Aplica-se, portanto, aos especialistas que forem designados para emitir 
pareceres técnicos sobre cursos de outras instituições (que não as credenciadas), onde 
eles eventualmente possam estar ministrando aulas.  

A Portaria CEE/GP n° 479, de 9-12-2013, revogou as disposições em 
contrário, ou seja, revogou a Portaria CEE/GP nº 450, de 10-10-2011, que previa, no Artigo 
1º, § 1º, a obrigatoriedade de as escolas, que ofereciam curso técnico, atualizar seus planos 
de curso e protocolar o pedido em uma das instituições credenciadas, nos prazos previstos 
no cronograma e encaminhar cópia da comprovação à respectiva Diretoria de Ensino. Fica 
claro, neste artigo, que as instituições credenciadas receberiam os pedidos de atualização 
de planos de curso de outras instituições, mas elas, as credenciadas, não estavam 
obrigadas a fazer pedido semelhante para os seus próprios cursos. Portanto, os cursos 
autorizados antes da edição da Deliberação CEE nº 105/2011 deverão estar em uma das 
seguintes situações: 1) se forem cursos de instituições credenciadas, e nas áreas do 
credenciamento, está dispensado o parecer técnico, devendo a análise e aprovação ser 
feitas diretamente pela Diretoria de Ensino; 2) se forem cursos de instituições não 
credenciadas, ou de instituições credenciadas, mas fora das áreas de credenciamento, 
exige-se o parecer técnico para análise e aprovação. 

Deve-se lembrar, ainda, que o Artigo 3º da Deliberação nº 105/2011 fixou 
um prazo máximo de três anos, a contar de 09/02/2011, para que os cursos técnicos, 
então autorizados, solicitassem nova aprovação de seus Planos de Curso. Prazo esse que se 
esgotaria em 09/02/2014, mas que foi prorrogado até 28/02/2014, para as instituições 
interessadas, e até 31/07/2014, para que as instituições credenciadas pela Deliberação 
CEE nº 105/11 emitissem os pareceres técnicos solicitados.   
 
2. CONCLUSÃO 
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2.1 Responda-se à Diretoria de Ensino Região Leste - 1, nos termos deste 
Parecer. 

2.2 Encaminhe-se cópia deste Parecer à Coordenadoria de Gestão da 
Educação Básica – CGEB e à Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação 
Educacional – CIMA. 

São Paulo, 29 de outubro de 2015. 
 Cons.ª Laura Laganá 
Relatora 
 

3. DECISÃO DA CÂMARA 
A Câmara de Educação Básica adota como seu Parecer, o Voto da Relatora. 
Presentes os Conselheiros: Ana Amélia Inoue, Débora Gonzalez Costa 

Blanco, Francisco Antônio Poli, Ghisleine Trigo Silveira, Jair Ribeiro da Silva Neto, Laura 
Laganá, Luís Carlos de Menezes, Maria Lucia Franco Montoro Jens, Nilton José Hirota da 
Silva, Rosângela Aparecida Ferini Vargas Chede e Sylvia Gouvêa. 

 
Sala da Câmara de Educação Básica, em 04 de novembro de 2015. 
a) Cons.º 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 11 de novembro de 2015. 
Consª Bernardete Angelina Gatti 
Vice-Presidente no exercício da Presidência 
 
_______ 
NOTA: 
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 108/11 à pág. 142 do LXXI. 

________________________ 
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INDICAÇÃO CEE Nº 139/2015 - CP - Aprovada em 02/12/2015 

ASSUNTO Manifestação sobre a proposta de Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para 
a Educação Básica  
INTERESSADO Conselho Estadual de Educação 
RELATORES Consª Ana Amélia Inoue e Cons. Luís Carlos de Menezes 
PROCESSO CEE 270/2015 
 
1. RELATÓRIO 

Órgãos de elaboração curricular da Secretaria de Estado da Educação de 
São Paulo, assim como escolas e professores da rede paulista de ensino público estão 
analisando e enviarão recomendações relativas à consulta pública pelo Ministério da 
Educação para o encaminhamento de uma Base Nacional Comum Curricular. 

Além disso, o Conselho Estadual de Educação de São Paulo manifesta-se 
sobre aspectos gerais da proposta de Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a 
Educação Básica, publicada pelo Ministério da Educação para consulta pública, nos 
seguintes termos: 

a BNCC deve ser restrita ao essencial e, eventualmente, sinalizar aspectos a 
serem tratados na parte diversificada. Deve constituir núcleo central a ser complementado 
ou reinterpretado, por parte diversificada, em função de especificidades culturais, sociais, 
ambientais, produtivas, de modalidade ou de outros objetivos formativos, como Educação 
de Jovens e Adultos e Educação Profissional; 

os objetivos formativos devem estar reunidos por etapa escolar (Educação 
Infantil, Ensino Fundamental até o 5º ano, Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e Ensino 
Médio). Uma apresentação em áreas apontaria a progressão conceitual, sem substituir o 
detalhamento para cada etapa. No Ensino Médio, uma organização flexível acomodará 
diferentes modalidades profissionais ou propedêuticas; 

uma organização por etapas permitirá a articulação transversal e 
interdisciplinar por temas de alcance geral como economia, energia, ambiente, democracia 
e, também, de amplo sentido existencial como sexualidade, gênero, diversidade, equidade, 
que envolveriam cruzamento conceitual entre distintos componentes, garantindo 
tratamento em todas as suas dimensões; 

a BNCC deve ser um todo articulado, com estruturação semelhante em cada 
etapa, organizada em componentes curriculares e com unidades gerais que reúnam 
objetivos de aprendizagem associados a práticas e contextos. Conhecimentos, habilidades, 
competências e valores elencados nas orientações gerais devem ser retomados e 
adequados em cada etapa; 

formar para efetiva participação inclui capacitação para buscar 
informações para se comunicar, formular dúvidas e hipóteses, socializar resultados, 
fazendo uso de formas atuais de comunicação e informação como sites de busca, redes 
virtuais e outros dispositivos. Estes devem, também, ser objetivos de aprendizagem em 
cada componente curricular, assim como somar-se aos textos escritos como recursos 
regulares para as práticas formativas; 

a BNCC deve se apresentar como marco orientador para toda avaliação 
diagnóstica, formativa e em larga escala, assim como deve orientar, em curto prazo, 
programas de atualização docente, escolar e de recursos pedagógicos, além de direcionar a 
adequação de materiais didáticos e a formação inicial de professores; 

o documento resultante da primeira consulta pública, realizada pelo MEC, 
deve ser objeto de uma nova consulta para nortear a reformulação e a promulgação final 
de uma BNCC pelo Conselho Nacional de Educação, o qual deverá prever sua revisão 
periódica. 
 
2. CONCLUSÃO 

Pelo exposto, propomos ao Plenário a apreciação da presente Indicação. 
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São Paulo, 02 de dezembro de 2015 
 
a) Consª Ana Amélia Inoue 
Relatora 
 
a) Cons. Luís Carlos de Menezes 
Relator 

 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 

 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a 

presente Indicação. 
O Cons. João Cardoso Palma Filho, declarou-se impedido de votar, nos 

termos de sua Declaração de Voto. 
Sala “Carlos Pasquale”, em 02 de dezembro de 2015 
 
Cons.  Francisco José Carbonari 
Presidente  
 
 

DECLARAÇÃO DE VOTO 
Abstive-me de votar o texto sobre a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), embora não faça reparo ao seu conteúdo que até contribui para aperfeiçoá-lo, por 
entender que se o foco é melhorar a qualidade da Educação Básica que é oferecida às 
crianças e adolescentes das redes públicas mantidas pelo poder público, a construção de 
tal Base Curricular Nacional não é uma prioridade. Há questões muito mais urgentes que 
não estão merecendo a devida atenção do poder público. 

 
a) Cons. João Cardoso Palma Filho. 
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 SECRETARIA DE GOVERNO  
 
 

RESOLUÇÃO SG Nº 74, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2015 
Dispõe sobre a prorrogação de afastamento de servidores da Administração Direta e Indireta 

do Estado, e dá providências correlatas 
 
O Secretário de Governo, resolve: 
Artigo 1º - Ficam prorrogados, até 31-12-2016, os afastamentos de 

servidores da Administração Direta, das Autarquias, das Fundações instituídas ou 
mantidas pelo Poder Público, das Empresas em cujo capital o Estado tenha participação 
majoritária e das entidades por ele direta ou indiretamente controladas e de componentes 
da Polícia Militar do Estado, autorizados até 31-12-2015, com fundamento na legislação 
pertinente e nas Resoluções CC-17, de 2, republicada no D.O. de 5-5-2007, CC-23, 
publicada no D.O. de 20-6-2007, e CC-1, publicada no D.O. de 25-1-2008, na seguinte 
conformidade: 

I – junto a órgãos da Administração Direta e Indireta da União, dos demais 
Estados e Prefeituras Municipais da  Federação, bem como junto ao Senado Federal, à 
Câmara dos Deputados e a órgãos do Poder Judiciário Federal; 

II – junto à Assembleia Legislativa do Estado, ao Poder Judiciário Estadual, 
ao Ministério Público do Estado, à Defensoria Pública do Estado, ao Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo e ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo; 

III – junto à órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do 
Estado de São Paulo; 

IV – junto às Prefeituras e Câmaras Municipais do Estado de São Paulo. 
Parágrafo único – Para fins do disposto no caput deste artigo, os órgãos ou 

entidades interessados na prorrogação dos afastamentos dos servidores, deverão 
manifestar-se mediante ofício ou registro no aplicativo Controle de Afastamentos, da 
Secretaria de Governo, impreterivelmente até o dia 31 de dezembro de 2015. 

 
Artigo 2º - Os afastamentos prorrogados por esta resolução poderão ser 

cessados a qualquer tempo, para atender à necessidade e conveniência do serviço público. 
 
Artigo 3º - Os pedidos de afastamento solicitados para o exercício de 2015, 

não autorizados até a presente data, ficam prejudicados. 
 
Artigo 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
_______ 
NOTA: 
A Resolução CC nº 17/07 encontra-se à pág. 384 do vol. LXIII. 

 
______________________________ 

 
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – SPG, SECRETARIA DA 
FAZENDA – SF E SÃO PAULO PREVIDÊNCIA- SPPREV  

 
 

COMUNICADO CONJUNTO UCRH/CAF/SPPREV Nº 1, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2015 
Dispõe sobre a padronização dos procedimentos de aposentadoria compulsória 

A Unidade Central de Recursos Humanos - UCRH, da Secretaria de 
Planejamento e Gestão; a Coordenadoria da Administração Financeira - CAF, da Secretaria 
da Fazenda e a São Paulo Previdência - SPPREV, expedem o presente Comunicado 
Conjunto objetivando orientar os órgãos Setoriais, Subsetoriais e Serviços de Pessoas do 
Sistema de Administração de Pessoal da Administração Direta e Autarquias do Estado, 
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quanto à padronização dos procedimentos de aposentadoria compulsória, considerando a 
edição da Lei Complementar federal 152/2015, publicada no DOU em 4/12/2015: 

 
1- Os servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social 

(RPPS), exceto policiais militares, que completarem 75 anos a partir do dia 04-12-2015 
deverão ser aposentados compulsoriamente, nos termos do artigo 40, §1º, inciso II, da 
Constituição Federal combinado com a Emenda Constitucional 88/2015 e Lei 
Complementar federal 152/2015; 

2- Os servidores que completaram 70 anos até 03-12-2015, exceto policiais 
civis e militares, devem ser aposentados compulsoriamente nos termos do artigo 40, §1º, 
inciso II, da Constituição Federal (redação original, anterior a Emenda Constitucional 
88/2015); 

3- Os servidores policiais civis que completaram 65 anos até 03-12-2015, 
exceto policiais militares, devem ser aposentados compulsoriamente nos termos do artigo 
40, §1º, inciso II, da Constituição Federal (redação original, anterior a Emenda 
Constitucional 88/2015) combinado com a Lei Complementar federal 51/1985 alterada 
com Lei Complementar federal 144/2014; 

4- Nos termos do parágrafo único do artigo 224 da Lei Estadual 
10.261/1968, o funcionário se afastará no dia imediato àquele em que atingir a idade 
limite, independente da publicação do ato de aposentadoria, sendo considerado ativo na 
data de seu aniversário, devendo no dia seguinte ser iniciado o processo de inativação a 
ser formalizado pela SPPREV. 

5- Até que eventualmente sobrevenha novo comunicado, à luz de parecer 
jurídico da PGE, todas as Secretarias de Estado e Autarquias devem observar as 
orientações traçadas neste comunicado, podendo inclusive ser aplicadas aos demais 
Poderes, Ministério Público e Universidades. 

 
________ 
NOTAS: 
A Constituição Federal encontra-se à pág. 25 do vol. 15 da Col. de Leg.  Fed . de Ens. Fundamental e 
Médio – CENP/SE. 
A Lei nº 10.261/68 encontra-se à pág. 358 do vol. LX da Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – 
CENP/SE. 
 
 

______________________________ 
 

 
 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SE / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME 
 
 

PORTARIA CONJUNTA SEE/SME Nº 1, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 
Define parâmetros comuns à execução do Programa de Matrícula Antecipada/ Chamada 

Escolar/Ano 2016, para o Ensino Fundamental, nas escolas públicas da cidade de São Paulo, 
e dá outras providências 

 
O Secretário de Estado da Educação e o Secretário Municipal de Educação 

da cidade de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e considerando: 
 - a Constituição Federal, que estabelece que os Estados e Municípios 

devam definir as formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino 
obrigatório;  

- o disposto no inciso VII, artigo 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - Lei nº 9.394, de 20.12.96; 

 - o disposto no inciso II, art. 56, do Estatuto da Criança e do Adolescente - 
Lei nº 8.069, de 13.7.1990;  
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- o disposto no artigo 249, da Constituição do Estado de São Paulo - 
CE/1989;  

- o Decreto nº 40.290, de 31.8.1995, que institui o Cadastramento Geral de 
Alunos do Estado de São Paulo, e a Deliberação CEE nº 2/2000, que dispõe sobre o 
cadastramento geral dos alunos;  

- a Deliberação CEE nº 73/2008 e as Indicações CEE nº 73/2008 e CEE nº 
135/2015, que regulamentam a implantação do Ensino Fundamental de nove anos no 
âmbito do Sistema de Ensino do Estado de São Paulo;  

- a Deliberação CME nº 3/2006 e a Indicação CME nº 7/2006, que dispõem 
sobre o Ensino Fundamental de nove anos no Sistema Municipal de Ensino de São Paulo;  

- a Resolução SE nº 74/2012, que dispõe sobre a realização do Censo 
Escolar, no âmbito do Estado de São Paulo;  

- o Decreto nº 44.557 de 1º.4.04, que dispõe sobre a obrigatoriedade do 
controle de frequência dos alunos da Rede Municipal de Ensino;  

- a Portaria SME nº 5.941, de 15.10.13, que dispõe sobre diretrizes para 
elaboração do Regimento Educacional das Unidades da Rede Municipal de Ensino;  

- a Portaria SME nº 3.919, de 22.6.15 que dispõe sobre o processo de 
cadastro da demanda, compatibilização, matrícula e transferência para a Educação de 
Jovens e Adultos - EJA nas Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino; e 

- a necessidade de se efetuar um planejamento conjunto e antecipado, para 
atendimento efetivo de toda a demanda escolar do Ensino Fundamental e dar 
continuidade ao Programa de Matrícula Antecipada/Chamada Escolar de candidatos ao 
Ensino Fundamental, para o ano letivo de 2016, expedem a presente Portaria. 

 
Artigo 1º - No município de São Paulo, a Coordenadoria de Gestão da 

Educação Básica – CGEB e a Coordenadoria de Informações, Monitoramento e Avaliação – 
CIMA, da Secretaria de Estado da Educação – SEE, bem como a Assessoria Técnica e de 
Planejamento, a SME/ATP – Demanda Escolar e o Centro de Informática – CI, da Secretaria 
Municipal de Educação – SME, serão responsáveis pela elaboração do planejamento, bem 
como pelo acompanhamento e execução do Programa de Matrícula Antecipada, para o ano 
letivo de 2016, utilizando como ferramenta o Sistema Integrado de Cadastro de Alunos da 
SEE/SME. 

§ 1º - O Sistema Integrado de Cadastro de Alunos da SEE/ SME consiste da 
integração de dados entre os Sistemas das Secretarias Estadual e Municipal de Educação, 
que são, respectivamente, o Sistema de Cadastro de Alunos da SEE e o Sistema Escola On-
Line da SME. 

§ 2º - As Diretorias de Ensino da Capital - DE/SEE e as Diretorias Regionais 
de Educação - DRE/SME constituirão equipes de planejamento e execução do Programa de 
Matrícula Antecipada, em âmbito regional. 

 
 Artigo 2º - No Programa de Matrícula Antecipada para o Ensino 

Fundamental , as escolas das redes de ensino estadual e municipal atuarão como postos de 
inscrição e informação ao cidadão, utilizando o Sistema Integrado para registro dos 
cadastros e posterior efetivação das matrículas, após a compatibilização automática da 
demanda, em todas as fases do processo observadas as especificidades do atendimento na 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA. 

 
Artigo 3º - As ações que visem à implementação do processo de 

atendimento à demanda escolar do Ensino Fundamental, para o ano letivo de 2016, 
deverão observar a ordem sequencial  dos seguintes procedimentos: 

 I – garantir o atendimento dos alunos já matriculados, em continuidade de 
estudos; 

II – realizar a chamada escolar e a matrícula antecipada de crianças, 
adolescentes, jovens e adultos candidatos ao Ensino Fundamental na rede pública; 
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 III – efetuar o cadastramento e o atendimento das situações de 
transferência no Sistema Integrado. 

 
 Artigo 4º - Para o cadastramento dos alunos/candidatos demandantes de 

vagas no Ensino Fundamental, pelo Programa de Matrícula Antecipada, serão realizadas as 
ações que caracterizam as seguintes fases: 

 I - Fase de Definição, no Sistema Integrado, de alunos que já frequentam a 
rede pública, no Município de São Paulo, e pretendem continuar seus estudos, 
identificados na seguinte conformidade: 

a) alunos que frequentam a pré-escola pública, matriculados na Educação 
Infantil da Rede Municipal de Ensino ou de sua Rede Indireta e Particular Conveniada, do 
Município de São Paulo, e que já têm ou vão completar 6 anos até a data de 31 de março de 
2016, sendo candidatos ao ingresso no Ensino Fundamental público; 

b) alunos oriundos do 5º ano da rede estadual, candidatos ao ingresso no 
6º ano do Ensino Fundamental nas escolas estaduais; 

II – Fase de Inscrição de crianças, adolescentes, jovens e adultos que se 
encontram fora da escola pública e são candidatos à matrícula em escola estadual ou 
municipal, abrangendo:  

a) crianças que não frequentam a pré-escola na rede pública, candidatas ao 
ingresso no Ensino Fundamental, em escola estadual ou municipal, com idade a partir de 6 
anos completos ou a se completarem até 31 de março de 2016; 

 b) crianças, adolescentes, jovens e adultos que se encontram fora da escola 
pública e são candidatos à matrícula em escola estadual ou municipal, em todos os 
anos/séries do Ensino Fundamental observadas as especificidades da modalidade de EJA. 

Parágrafo único - Para a efetivação das ações relacionadas nos incisos deste 
artigo, bem como para as demais ações relativas à implementação do processo de 
matrícula antecipada, deverá ser observado o Cronograma de Atendimento à Demanda do 
Ensino Fundamental, constante do Anexo que integra a presente portaria. 

 
Artigo 5º - Para efeito do que dispõe esta portaria, entende-se por:  
I - Inscrição por Deslocamento – o procedimento utilizado para registro da 

solicitação de mudança de escola, efetuada por aluno com matrícula ativa em escola 
pública, antes do início do ano letivo, podendo ocorrer: 

 a) por alteração de endereço residencial, quando essa alteração 
inviabilizar a permanência do aluno na mesma unidade escolar; 

 b) por interesse do próprio aluno, ou de seus pais/responsáveis, não sendo 
necessário haver mudança de endereço para se efetivar a inscrição na escola pretendida, 
sendo que, mesmo se efetivando a inscrição, o aluno deverá permanecer frequente na 
escola de origem, aguardando a comunicação, pela escola de destino, sobre a 
disponibilidade da vaga solicitada; 

 II - Inscrição por Transferência – o procedimento semelhante ao previsto 
na alínea “a” do inciso I deste artigo, para registro da solicitação de mudança de escola, 
revestida das mesmas características, exceto no que se refere ao momento da solicitação, 
que, neste caso, se verifica após o início do ano letivo; 

 III - Inscrição por Intenção de Transferência – o procedimento semelhante 
ao previsto na alínea “b” do inciso I deste artigo, para registro da solicitação de mudança 
de escola, revestida das mesmas características, exceto no que se refere ao momento da 
solicitação, que, neste caso, se verifica após o início do ano letivo. 

 
 Artigo 6º - No ato do cadastramento, a escola deverá obrigatoriamente, no 

Sistema Integrado, proceder ao preenchimento da ficha cadastral completa de candidatos 
sem RA (registro de aluno) e à atualização de endereço, inclusive com CEP válido e 
telefone para contato, dos alunos e demais candidatos que já possuem RA. 
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§ 1º - O preenchimento ou a atualização do endereço residencial completo 
do aluno/candidato incluirá necessariamente a inserção do respectivo CEP válido, sendo 
que a escola deverá preencher também o endereço indicativo com CEP válido, nos casos 
de: 

1 - o endereço residencial não ter CEP válido; 
2 - o preenchimento do endereço indicativo com CEP válido ter sido 

solicitado pelo aluno/candidato ou por seus pais/ responsáveis. 
§ 2º - É também obrigatório para a escola proceder à entrega, ao 

aluno/candidato ou a seus pais/responsáveis, do comprovante de cadastramento, assim 
como do comprovante de Inscrição por Deslocamento, por Transferência e por Intenção de 
Transferência da matrícula, quando for o caso. 

 
 Artigo 7º - As Escolas Municipais de Educação Infantil – EMEIs -, os 

Centros de Educação Infantil – CEIs – da Rede Direta, Indireta, Creches Particulares 
Conveniadas e as escolas estaduais de Ensino Fundamental - Anos Iniciais -, no período 
estabelecido para a Fase de Definição, constante do Anexo desta Portaria, deverão, 
obrigatoriamente, registrar no Sistema Integrado: 

I – o endereço residencial completo do aluno, inclusive com CEP válido, 
sendo que, no caso de o endereço residencial não ter CEP válido, a escola deverá proceder 
também ao preenchimento de endereço indicativo com CEP válido; 

II - o endereço indicativo com CEP válido, além do endereço residencial, 
conferido pela escola, quando solicitado pelos pais ou responsáveis. 

 
Artigo 8º - A programação de vagas de todas as escolas estaduais e 

municipais será realizada pelas escolas, sob a supervisão dos respectivos órgãos regionais, 
exclusivamente por meio da digitação da coleta de classes no Sistema Integrado, após 
planejamento conjunto do atendimento escolar para o ano letivo de 2016, assegurando-se 
a continuidade de estudos dos alunos já matriculados em 2015, com observância ao 
Cronograma de Atendimento, a que se refere o parágrafo único do artigo 4º desta portaria. 

 
 Artigo 9º - A compatibilização entre a totalidade da demanda 

definida/inscrita e as vagas existentes será realizada pelo Sistema Integrado, observados 
os critérios definidos, em conjunto, pelo Estado e pelo Município, com responsabilidade 
compartilhada. 

 § 1º - o Sistema Integrado fará a indicação da vaga compatibilizada 
automaticamente e disponibilizará a opção para validação da DE-SEE/DRE-SME, de modo 
a garantir a efetivação de todas as matrículas. 

§ 2º - para a indicação da vaga, serão considerados os CEPs fornecidos no 
ato da definição/inscrição, constantes no Sistema Integrado, de acordo com a seguinte 
ordem: 

a) o CEP válido do endereço indicativo do aluno; 
 b) o CEP válido do endereço residencial do aluno; 
c) o CEP válido da escola de inscrição. 
 § 3º - as reuniões regionais, entre as equipes da DE-SEE e da DRE-SME, 

deverão ocorrer sempre que necessário e sob a supervisão dos órgãos centrais de ambas 
as Secretarias, para fins de acompanhamento do processo de matrícula e atendimento à 
totalidade da demanda, analisando-se criteriosamente: 

1 – situações específicas dos alunos/candidatos, buscando a melhor 
solução, inclusive para aqueles com necessidades educacionais especiais; 

 2 – proximidade, em relação à escola, do endereço de residência do 
aluno/candidato ou do endereço indicativo. 

 § 4º - os candidatos cadastrados no decorrer do ano letivo de 2016 serão 
compatibilizados pelo Sistema Integrado que, semanalmente, indicará a unidade escolar 
de encaminhamento. 
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§ 5º - a compatibilização a que se refere o caput deste artigo não contempla 
a demanda para a modalidade de EJA. 

 
Artigo 10 - A efetivação da matrícula de alunos e candidatos no Ensino 

Fundamental será realizada pelas escolas estaduais e municipais, após a compatibilização 
demanda/vagas, mediante a digitação da matrícula, no Sistema Integrado, e a formação 
das classes, observado o Cronograma de Atendimento e a respectiva rede de ensino. 

Parágrafo único - É obrigatória a efetivação de todas as matrículas da 
demanda compatibilizada, em todas as etapas do processo de matrícula antecipada para o 
ano de 2016. 

 
Artigo 11 - Em qualquer momento do ano, é vedada a exclusão de matrícula 

de alunos que não comparecerem às aulas ou abandonarem a escola, sendo obrigatório o 
lançamento desses registros nas opções específicas, disponibilizadas no Sistema 
Integrado, observando-se que: 

I - na hipótese de haver alunos que não tenham comparecido às aulas no 
período de 20 (vinte) dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia letivo 
imediatamente subsequente ao do registro de sua matrícula, sem apresentar justificativa 
para as ausências, a escola deverá efetuar o lançamento de “Não Comparecimento” 
(N.COM) no Sistema Integrado, de forma a liberar sua vaga; 

II - quando os 20 (vinte) dias consecutivos de ausências não justificadas, a 
que se refere o inciso anterior, forem permeados por período de recesso e/ou de férias 
escolares, a contagem dos 20 (vinte) dias deverá ser interrompida, tendo continuidade 
somente a partir do primeiro dia letivo subsequente ao do término do referido período; 

 III - a opção para lançamento do "Não Comparecimento" (N.COM), no 
Sistema Integrado, é disponibilizada à escola por 10 (dez) dias consecutivos, 
imediatamente subsequentes ao término do período a que se referem os incisos I e II deste 
artigo; 

IV - excedido o prazo de 10 (dez) dias, ainda será possível à escola efetivar 
o registro da situação dos alunos que realmente se enquadrem nessa opção, sendo 
considerado um N.COM fora de prazo. 

 
 Artigo 12 - Com relação às definições, inscrições ou mesmo matrículas, 

realizadas no processo de matrícula antecipada para o ano de 2016, serão disponibilizadas 
opções de cancelamento automático para os registros referentes a alunos/candidatos que 
tenham apresentado, no ano de 2015, posteriormente à sua definição/inscrição/matrícula 
antecipada, uma das seguintes situações: 

 I - transferência; 
II - abandono ou lançamento de “Não Comparecimento” (N.COM);  
III - retenção. 
 § 1º - Ao se registrar, no Sistema Integrado, qualquer uma das situações a 

que se referem os incisos deste artigo, será automaticamente cancelada a definição, a 
inscrição ou mesmo a matrícula do aluno/candidato para o ano de 2016. 

 § 2º - Para os casos a que se refere o inciso II deste artigo, havendo 
interesse em retornar à rede pública de ensino, posterior ao cancelamento de sua 
definição/matrícula, será necessário que o aluno/candidato efetue inscrição em qualquer 
escola pública. 

§ 3º - Nas situações a que se refere o parágrafo anterior, a unidade escolar 
estadual deverá observar as disposições da Lei 13.068, de 10.6.2008, com o devido 
acompanhamento do supervisor de ensino da unidade. 

 §4º - As Unidades Escolares da rede municipal deverão observar o 
disposto no artigo 92 da Portaria SME nº 5.941 de 15.10.13, esgotados todos os recursos 
previstos no Regimento Educacional para regularização da frequência do educando. 

 



155 
 

Artigo 13 - Para viabilizar o Programa de Matrícula Antecipada do Ensino 
Fundamental, os trabalhos das equipes responsáveis pela demanda escolar das redes 
estadual e municipal devem ser direcionados para as seguintes atividades: 

I - caracterização das respectivas redes físicas, identificando o número de 
salas de aula por escola, área de abrangência/ setor e distrito; 

 II - caracterização das escolas localizadas em áreas de congestionamento, 
número de turnos e horários de funcionamento e número de turmas e de alunos por 
classe, visando à adoção de providências conjuntas, para o efetivo atendimento à demanda 
no Ensino Fundamental; 

 III - levantamento de obras em execução e planejamento conjunto das 
necessidades de expansão da rede física, nas duas instâncias, para atendimento à 
demanda; 

 IV - identificação das escolas com acessibilidade; 
 V - divulgação ampla e diversificada de todo o processo de atendimento 

conjunto à demanda, pelas duas Secretarias, envolvendo seus órgãos centrais, regionais e 
todas as escolas públicas; 

VI - divulgação do resultado da matrícula – 2016, na seguinte 
conformidade: 

a) pela escola de origem, aos candidatos elencados na Fase de Definição; 
 b) pela escola de cadastramento, para os candidatos da Fase de Inscrição; 
c) pelo portal de ambas as secretarias, disponível para consulta aos 

interessados. 
§ 1º - Após a conclusão das fases do Programa de Matrícula Antecipada e 

durante o ano letivo de 2016, a Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria Municipal 
de Educação deverão dar continuidade ao processo de matrícula conjunta, cadastrando os 
candidatos no Sistema Integrado e procedendo à compatibilização automática, com 
divulgação semanal. 

 § 2º - No cadastramento de candidatos à vaga na rede pública não deverão 
ser incluídos aqueles caracterizados como em situação de solicitação de transferência de 
escola, sendo proibida a exclusão de aluno já matriculado. 

 § 3º - Para a situação a que se refere o parágrafo anterior, deve ser 
utilizada, exclusivamente, a opção específica disponível no Sistema Integrado. 

 
 Artigo 14 - Os alunos com matrícula ativa em 2016, que mudarem de 

residência, com alteração de endereço para bairro/ distrito/município diverso, após a 
divulgação dos resultados da matrícula, mas antes do início do ano letivo, deverão 
comparecer à qualquer escola pública próxima da nova residência, para formalizar a 
solicitação de deslocamento da matrícula, comprovando a mudança de endereço. 

§ 1º - Os alunos que, por interesse próprio ou de seus pais/responsáveis, 
tiverem a intenção de mudar de escola, mas antes do início do ano letivo, deverão 
comparecer à escola pretendida para registrar essa intenção. 

§ 2º - Nas situações referidas neste artigo, a escola deverá, 
obrigatoriamente: 

1 - registrar no Sistema Integrado a solicitação de deslocamento da 
matrícula com ou sem alteração de endereço do aluno; 

2 - proceder à atualização do endereço residencial completo, com CEP 
válido, incluindo telefone para contato e, se necessário, preencher o endereço indicativo 
com CEP válido;  

3 – proceder à entrega do comprovante da solicitação de deslocamento ao 
aluno ou a seus pais/responsáveis. 

§ 3º - As solicitações de deslocamento da matrícula que não forem 
atendidas antes do início do ano letivo serão automaticamente canceladas. 

 



156 
 

Artigo 15 - Os alunos com matrícula ativa em 2016, que tenham mudado de 
residência para bairro/distrito/município diverso, após o início do ano letivo, deverão 
comparecer a qualquer escola pública próxima da nova residência, para formalizar a 
solicitação de transferência da matrícula. 

§ 1º - Na situação a que se refere o caput deste artigo, a escola deverá, 
obrigatoriamente: 

 1 - registrar no Sistema Integrado a solicitação de transferência da 
matrícula; 

 2 - proceder à atualização do endereço residencial completo, com CEP 
válido, incluindo telefone para contato e, se necessário, preencher o endereço indicativo 
com CEP válido; 

3 - proceder à entrega do comprovante da solicitação de transferência ao 
aluno ou a seus pais/responsáveis. 

§ 2º - A escola de origem somente deverá lançar, no Sistema Integrado, a 
baixa da transferência da matrícula do aluno nos casos de efetiva mudança para outro 
estado/país ou para escola particular. 

 
 Artigo 16 - Os alunos com matrícula ativa no ano letivo de 2016, que 

tiverem intenção de se transferir de escola por interesse próprio ou de seus 
pais/responsáveis, após o início do ano letivo, deverão procurar a escola pretendida, para 
formalizar o pedido e ter registrada, no Sistema Integrado, sua intenção de transferência, 
podendo ser atendido de imediato no caso de haver vaga disponível. 

Parágrafo único - Para as situações a que se refere o caput deste artigo, a 
disponibilidade de vaga somente deverá ser considerada após o atendimento de todos os 
alunos, em todas as etapas do processo de matrícula, inclusive daqueles inscritos por 
deslocamento de matrícula, com alteração de endereço, e por transferência. 

 
Artigo 17 – Em todas as etapas do processo de matrícula e especialmente 

nas inscrições por deslocamento com alteração de endereço e por transferência, para 
possibilitar melhor alocação da matrícula do aluno, é recomendável a apresentação do 
comprovante de endereço, sendo obrigatório que a escola proceda ao cadastramento no 
Sistema Integrado e à atualiza- ção do endereço residencial, na forma prevista nesta 
portaria. 

 
 Artigo 18 - No Programa de Matrícula Antecipada/Chamada Escolar para o 

ano de 2016, são de responsabilidade: 
I - dos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de Ensino, Diretores 

do Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar e Diretores do Núcleo de 
Gestão da Rede Escolar e Matrícula, da Secretaria Estadual de Educação, dos Diretores 
Regionais de Educação, Supervisores Escolares, Diretores de Planejamento das Diretorias 
Regionais de Educação da Secretaria Municipal de Educação, observadas as respectivas 
áreas de atuação e competência:  

a) orientar e conduzir o processo de matrícula antecipada; 
b) definir procedimentos com vistas ao atendimento da totalidade dos 

alunos nas escolas estaduais e municipais, em consonância com as orientações dos órgãos 
centrais; 

 c) proceder, em conjunto, à análise e à compatibilização demanda/vagas, 
assegurando a matrícula da totalidade dos alunos e dos candidatos cadastrados, nas 
respectivas áreas de circunscrição; 

d) na hipótese de haver qualquer impedimento em escola de sua 
circunscrição, para a realização de inscrição/cadastramento/matrícula de 
aluno/candidato, assumir a execução dos registros correspondentes no Sistema Integrado; 

 e) digitar o quadro-resumo das escolas de sua área de atuação no Sistema 
Integrado, de acordo com o planejamento prévio, articulado entre as redes; 
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f) orientar a escola sobre sua organização e funcionamento, para atender 
suas necessidades administrativas e pedagógicas. 

II - da Equipe Gestora das escolas estaduais e municipais: 
 a) disponibilizar equipamentos para a digitação da identificação dos 

alunos da Fase de Definição; 
 b) orientar, de acordo com o estabelecido nesta portaria, os candidatos que 

procurarem a escola; 
c) efetuar todas as inscrições solicitadas, única e exclusivamente, no 

Sistema Integrado; 
d) proceder à digitação da coleta de classes, observando o cronograma de 

atendimento; 
e) proceder ao processo de compatibilização demanda/ vagas e à 

efetivação das matrículas dos alunos/candidatos, em conjunto com as respectivas 
Diretorias de Ensino e Diretorias Regionais de Educação; 

f) matricular e divulgar os resultados da matrícula para os interessados, 
mediante contato pessoal e afixação de listas com a relação nominal dos 
alunos/candidatos, em local de grande circulação e visibilidade, nas escolas estaduais e 
municipais. 

 g) zelar pela fidedignidade das informações coletadas, evitando 
incorreções ou registros incompletos no Sistema Integrado. 

 
Artigo 19 - Caberá à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB, 

em articulação com a Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação 
Educacional - CIMA, da Secretaria Estadual de Educação, à Assessoria Técnica e de 
Planejamento – Setor Demanda Escolar/Vai e Volta – e ao Centro de Informática, da 
Secretaria Municipal de Educação, planejar, orientar e homologar propostas de 
atendimento escolar, bem como acompanhar o trabalho das DEs e das DREs, 
respectivamente, na condução do processo de matrícula para 2016, visando a assegurar o 
pleno atendimento dos inscritos/ cadastrados, bem como a continuidade de estudos da 
totalidade da demanda. 

 
Artigo 20 - Os critérios e procedimentos não previstos nesta portaria 

deverão ser definidos e divulgados, por meio de comunicado conjunto, pelas duas redes de 
ensino. 

 
Artigo 21 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 
 

ANEXO 
Cronograma de Atendimento à Demanda do Ensino Fundamental 

 
Até 21/8 – Orientação, pelos órgãos centrais, às DEs/SEE e às DREs/SME 

sobre os procedimentos para a Matrícula Antecipada/Chamada Escolar 2016. 
Até 28/8 – Orientação, pelas DEs e DREs, às escolas estaduais e municipais 

sobre os procedimentos para a Matrícula Antecipada/Chamada Escolar 2016. 
25/8 a 10/9 - Digitação do quadro-resumo e coleta de classes previstas 

para o ano letivo de 2016 das escolas estaduais e municipais. 
27/8 a 10/9 - Consulta, aos alunos da pré-escola, sobre a confirmação de 

interesse em permanecer na rede pública de ensino, precedida de atualização dos 
endereços cadastrais dos candidatos, e definição dos mesmos, no Sistema Integrado. 

2 a 11/9 – Tratamento das inconsistências no arquivo da Educação Infantil 
no Sistema Integrado. 
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27/8 a 10/9 – Fase de definição: consulta e definição, no Sistema Integrado, 
aos alunos oriundos do 5º ano da rede estadual, candidatos ao 6º ano do Ensino 
Fundamental estadual. 

12 a 15/9 – Compatibilização prévia automática, pelo Sistema Integrado, 
entre a demanda definida para o 1º e 6º anos do Ensino Fundamental e as vagas 
existentes. 

 16/9 a 9/10 – Validação pelas DEs e DREs dos encaminhamentos 
realizados pelo Sistema Integrado. 

 10 a 12/10 – Compatibilização definitiva automática, pelo Sistema 
Integrado, entre a demanda definida para o 1º e 6º anos do Ensino Fundamental e as vagas 
existentes.  

13 e 14/10 – Ajuste do quadro-resumo e coleta de classes previstas para o 
ano letivo de 2016, no Sistema Integrado, com vistas ao atendimento da totalidade dos 
inscritos na Fase de definição. 

13 a 16/10 – Tratamento e solução das pendências da compatibilização 
definitiva automática, pelas DEs e DREs. 

 13 a 20/10 – Formação de classes e efetivação da matrícula, no Sistema 
Integrado, dos candidatos compatibilizados para o 1º e 6º anos do Ensino Fundamental. 

 A partir de 21/10 – Divulgação do resultado das matrículas da Fase de 
Definição, a ser realizada pelas escolas de origem dos alunos. 

21/10 a 10/11 – Digitação das matrículas, para o ano letivo de 2016, dos 
alunos do Ensino Fundamental em continuidade de estudos, inclusive na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos, no Sistema Integrado. 

1º/10 a 13/11 - Fase de Inscrição: chamada escolar e cadastramento, no 
Sistema Integrado, de crianças, jovens e adultos que se encontrem fora da escola pública, 
para matrícula, em qualquer série/ano do Ensino Fundamental, em escola estadual ou 
municipal. 

 14 a 17/11 – Compatibilização automática entre a demanda da Fase de 
Inscrição e as vagas existentes, pelo Sistema Integrado. 

 18/11 a 4/12 – Tratamento e solução das pendências da compatibilização 
definitiva automática da Fase de Inscrição, pelas DEs e DREs. 

 7 a 11/12 – Formação de classes e efetivação da matrícula, no Sistema 
Integrado, dos candidatos da Fase de Inscrição compatibilizados para as escolas estaduais 
e municipais. 

 A partir de 14/12 – Divulgação do resultado da matrícula dos alunos 
cadastrados na Fase de Inscrição aos pais/responsáveis, informando a escola onde foi 
disponibilizada a vaga para 2016. 

A partir de 14/12 e durante o ano de 2016 – Cadastramento dos candidatos 
à vaga no Ensino Fundamental, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 
na rede pública, que não se inscreveram no prazo previsto para o processo. 

5/1 a 11/1/2016 - Inscrição por deslocamento com e sem alteração de 
endereço.  

Após o início das aulas - Inscrição por transferência e Intenção de 
transferência. 

 
HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD            
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO            
 
GABRIEL CHALITA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
________ 
NOTAS: 
Encontram-se;na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE. 
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15; 
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LEI Nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23; 
Lei nº 8.069/90 à pág. 34 do vol. 17. 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Constituição Estadual à pág. 29 do vol. XXVIII: 
Lei nº 13.068/08 à pág. 71 do vol. LXV; 
Decreto nº 40.290/95 à pág. 87 do vol. XL; 
Resolução SE nº 74/12 à pág. 84 do vol. LXXIV. 
Deliberação CEE nº 2/00 à pág. 138 do vol. XLIX; 
Deliberação CEE nº 73/08 à pág. 207 do vol. LXV; 
Indicação CEE nº 73/08 à pág. 202 do vol. LXV; 
Indicação CEE nº 135/15 à pág. 233 do vol. LXXIX; 

______________________________ 
 

 
 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SE 
GABINETE DO SECRETARIO  
 

COMUNICADO SE DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015 
Dispõem sobre a viabilização das mudanças necessárias ao início das aulas 

 
 
Aos Dirigentes e Supervisores de Ensino, aos Diretores de Escola e 

Professores 
 
A Secretaria de Estado da Educação comunica aos profissionais de 

educação, referidos em epígrafe, que todos os alunos das escolas da rede estadual de 
ensino têm suas matrículas garantidas para o ano letivo de 2016. O primeiro dia de aula, 
marcado para 1º de fevereiro, será procrastinado para o dia 15 do mesmo mês, para 
viabilização das mudanças necessárias ao início das aulas, sem qualquer prejuízo aos 
alunos.  

1. Com relação à matrícula dos alunos das escolas que seriam impactadas 
pela reorganização, esclarece que: 

Todas as matrículas voltam ao estágio inicial. Sendo assim, os estudantes 
continuarão na mesma escola, em processo realizado automaticamente, sem necessidade 
de qualquer solicitação por parte dos interessados. A consulta pela Internet poderá ser 
feita a partir do dia 5 de janeiro, no portal da Secretaria da Educação; 

2. Quanto ao novo período de transferência dos estudantes (de 5 a 11 de 
janeiro), todos os alunos que já pediram transferência para outras unidades de ensino 
deverão refazer a solicitação em decorrência da não reorganização das escolas. 

A consulta para saber se a transferência foi efetivada na escola requerida 
poderá ser feita a partir do dia 22 de janeiro, no portal da Secretaria da Educação; 

3. Haverá alteração e adaptação de toda logística envolvendo merenda 
escolar, transporte, mobiliário e kit de material escolar; 

4. Igualmente, haverá alteração e adaptação da rede de suprimentos, por 
meio da qual as escolas podem adquirir insumos de limpeza, higiene e material de 
escritório; 

5. O encerramento do ano letivo de 2015 acontecerá normalmente em 96% 
das escolas da rede estadual.  

Nas unidades escolares onde houve ocupações, o calendário escolar será 
alterado e homologado pela Diretoria de Ensino, garantindo o cumprimento dos 200 dias 
letivos para todos os alunos, o que poderá ocorrer entre os meses de dezembro e janeiro. 

6. O período de atribuição de aulas aos professores ocorrerá no período de 
1º a 5 de fevereiro de 2016. 

Todas as coordenadorias da Secretaria da Educação estão articuladas para 
operacionalizar as mudanças, em consonância com as Diretorias de Ensino, objetivando-
se, assim, o melhor atendimento possível aos estudantes. 
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É importante que pais ou responsáveis atualizem seus dados no endereço: 
www.atualizeseusdados.educacao.sp.gov.br. Os dados são importantes para que as escolas 
mantenham as famílias a par dos procedimentos adotados e das novas oportunidades de 
estudos. 

 
______________________________ 

 
 

COMUNICADO SE PUBLICADO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2015 
Rede de Suprimentos - 2016 

 
Aos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores e aos Diretores de Escola 

 
A Secretária Adjunta, Respondendo pelo Expediente da Secretaria 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. Excepcionalmente a Rede de Suprimentos será aberta entre os dias 04 a 

08-01-2016 para as escolas efetuarem as compras necessárias ao início do ano letivo de 
2016. Os itens liberados neste período serão: produtos de limpeza, higiene, descartáveis, 
além de diário de classe, giz, apagador, pinceis para quadro branco, tonner, tinta para 
impressora e papel sulfite. A partir de fevereiro, todos os demais itens serão liberados. 

2. O “per capita” mensal estabelecido para atendimento das unidades 
escolares terá os seguintes valores:  

a) escolas regulares - R$ 1,30 por aluno efetivamente matriculado, com 
base nos dados de 31 de março do exercício;  

b) escolas de ensino integral - R$ 3,30, por aluno efetivamente matriculado, 
com base nos dados de 31 de março do exercício; 

c) o valor mínimo a ser recebido mensalmente pelas unidades escolares 
será de R$ 300,00. 

3. As compras na Rede de Suprimentos terão periodicidade mensal, 
observando que: 

a) serão autorizadas dez compras anuais, de 04/01 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 terceirizados de manipulação de merenda 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; 
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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 2016; 

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; 

4. A SE, por meio da Coordenadoria de Infraestrutura de Serviços 
Educacionais - CISE utilizará 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. 
 

______________________________ 
 
 

COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – CGRH 
 

 
PORTARIA CGRH Nº 7, DE 25 DE AGOSTO DE 2015 

Dispõe sobre as inscrições do Processo de Atribuição de Classes e  Aulas para o ano letivo de 
2016 

 
A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, 

considerando a necessidade de estabelecer datas, prazos e diretrizes para as inscrições do 
processo de atribuição de classes e aulas, expede a presente Portaria:  

 
Artigo 1º - As classes e as aulas das escolas da rede estadual de ensino, 

obedecida à legislação pertinente, serão atribuídas para o ano letivo de 2016 a:  
I - docentes efetivos;  
II - docentes estáveis pela Constituição Federal de 1988;  
III - docentes celetistas;  
IV - docentes com vínculo assegurado em lei, a que se refere o § 2º do artigo 

2º da Lei Complementar nº 1.010/2007;  
V - docentes com contratos celebrados em 2015, nos termos da Lei 

Complementar nº 1.093/2009.  
VI - docentes remanescentes, aprovados no Concurso público de PEB-

II/2013, na 1ª e 2ª opção, e no Concurso de PEB-I/2015  
 
Artigo 2º - Os professores efetivos e não efetivos e os docentes com 

contrato celebrado em 2015, deverão efetuar inscrição para o processo de atribuição de 
classes e aulas de 2016 diretamente no site: http://drhunet.edunet.sp.gov.br/portalnet/, 
no período abaixo discriminado:  

Parágrafo único - A responsabilidade da confirmação da inscrição é do 
próprio docente.  

Período de Inscrição e Solicitação de Acerto de 1º/9/2015 a 2/10/2015:  
I - Docentes efetivos:  
a) confirmação e/ou solicitação de acerto na inscrição;  



162 
 

b) indicação para Jornada de Trabalho Docente: manutenção, ampliação ou 
redução.  

A Redução de jornada ficará condicionada ao artigo 16, parágrafo 5º da 
Resolução SE nº 75/2013.  

c) inscrição para atribuição de classes ou aulas nos termos do artigo 22 da 
Lei Complementar nº 444/85;  

d) opção para atuação em classes, turmas ou aulas de Projetos da Pasta.  
II - Docentes - Categorias “P”, “N”, “F” e “S”:  
a) confirmação e/ou solicitação de acerto na inscrição;  
b) transferência de Diretoria de Ensino;  
c) opção para atuação em classes, turmas ou aulas de Projetos da Pasta, 

exceto os docentes da categoria “S”.  
III - Docentes com contratos celebrados em 2015, nos termos da LC nº 

1.093/2009.  
Confirmação e solicitação de acerto de inscrição e indicações no site 

http://drhunet.edunet.sp.gov.br/portalnet/;  
 
Artigo 3º - Acertos de inscrição como: Dados Pessoais, Formação Curricular 

e Contagem de tempo, deverão ser solicitados à Unidade Escolar de classificação.  
Os docentes deverão apresentar na Unidade Escolar/Diretoria de Ensino os 

documentos comprobatórios para o acerto solicitado.  
 
Artigo 4º - As Diretorias de Ensino/Unidades Escolares deverão, até às 18 

horas do dia 09/10/2015 deferir/indeferir a solicitação de acerto.  
 
Artigo 5º - O docente que solicitou acerto deverá confirmar sua inscrição, 

após atendimento à solicitação, deferido ou indeferido, até 14/10/2015.  
 
Artigo 6º - Docentes remanescentes do Concurso Público PEB-II/2013 

participarão do processo de atribuição de classes/aulas, observada a classificação obtida 
no concurso, na 1ª e 2ª opção, estando desobrigados de realizar a inscrição.  

Parágrafo único - Os docentes remanescentes do concurso PEB-II 2013, 
com contratos celebrados em 2015, deverão confirmar suas inscrições. Os docentes da 
disciplina de Educação Física deverão comprovar a conclusão do Curso de Licenciatura, 
mediante Diploma e credenciamento no Conselho Regional de Educação Física - CREF.  

 
Artigo 7º- Docentes remanescentes do Concurso Público PEB-I/2015 

participarão do processo de atribuição de classes, observada a classificação obtida no 
concurso, estando desobrigado de realizar a inscrição.  

Parágrafo único - Os docentes remanescentes do concurso PEB-I 2015, caso 
tenham contrato celebrados em 2015, deverão confirmar suas inscrições.  

 
Artigo 8º - Os docentes das categorias “P”, “N” e “F” os docentes efetivos 

poderão optar, em se inscrever na modalidade Projetos da Pasta, em funcionalidade 
específica do sistema.  

Parágrafo único: Caberá à Comissão de Atribuição de Classes e Aulas da 
Diretoria de Ensino, a partir de 05/10/2015, nos termos das legislações que 
regulamentam os referidos Projetos:  

I - publicar o edital para inscrição em projetos;  
II - divulgar o período em que os docentes deverão apresentar, quando for 

o caso, a proposta de trabalho para projetos;  
III - divulgar a classificação dos docentes selecionados.  
 
Artigo 9º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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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; 
Lei Complementar nº 1.010/07 à pág. 25 do vol. LXIII; 
Lei Complementar nº 1.093/09 à pág. 31 do vol. LXVIII; 
Resolução SE nº 75/13  á pág. 321 do vol. LXXVI. 

______________________________ 
 
 

PORTARIA CGRH Nº 9, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015 
Dispõe sobre as inscrições do Processo de Atribuição de Classes e Aulas para o ano letivo de 
2016, para os docentes com contratos celebrados em 2014 nos termos da Lei Complementar 

nº 1.093/2009, em prorrogação de Contrato para o ano letivo de 2016 
 
A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, 

considerando a necessidade de estabelecer datas, prazos e diretrizes para as inscrições do 
processo de atribuição de classes e aulas, expede a presente Portaria: 

 
Artigo 1º - As classes e as aulas das escolas da rede estadual de ensino, 

obedecida à legislação pertinente, serão atribuídas para o ano letivo de 2016 aos docentes 
com contratos celebrados em 2014 nos termos da Lei Complementar nº 1.093/2009, cujos 
contratos serão prorrogados para o ano de 2016. 

 
Artigo 2º - Os docentes com contrato celebrado em 2014, em prorrogação 

de contrato, deverão efetuar inscrição para o processo de atribuição de classes e aulas de 
2016 diretamente no site: ttp://drhunet.edunet.sp.gov.br/ portalnet/, no período abaixo 
discriminado: 

§ 1º - A responsabilidade da confirmação da inscrição é do próprio docente. 
§ 2º - O período de Inscrição e solicitação de acerto ocorrerá a partir das 10 

horas do dia 10-12-2015 até às 18 horas do dia 15-12-2015: 
a) confirmação e/ou solicitação de acerto na inscrição; 
b) indicação para carga horária de trabalho docente; 
 
Artigo 3º - Os acertos de inscrição como: Dados Pessoais, Formação 

Curricular e Contagem de tempo, deverão ser solicitados à Unidade Escolar em que se 
encontra vinculado. 

Os docentes deverão apresentar na Unidade Escolar os documentos 
comprobatórios para o acerto solicitado. 

Parágrafo único - Na impossibilidade de apresentação de documentos 
comprobatórios na Unidade Escolar sede de classificação, deverão dirigir-se até a 
Diretoria de Ensino de sua jurisdição para a entrega dos mesmos, a qual fará o 
deferimento ou indeferimento. 

 
Artigo 4º - As Diretorias de Ensino ou as Unidades Escolares deverão, até às 

18 horas do dia 17-12-2015 deferir/indeferir a solicitação de acerto. 
 
Artigo 5º - O docente que solicitou acerto deverá confirmar sua inscrição, 

após atendimento à solicitação, deferido ou indeferido, até às 18 horas do dia 18-12-2015. 
 
Artigo 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
______________________________ 
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PORTARIA CGRH Nº 10, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015 

Estabelece cronograma para a divulgação da classificação dos inscritos no processo inicial 
de atribuição de classes e aulas de 2016 

 
A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, 

considerando a necessidade de estabelecer datas e prazos para a divulgação da 
classificação dos inscritos, no referido processo, expede a presente Portaria: 

 
 
Artigo 1º - A divulgação da classificação dos inscritos estará disponível, 

exclusivamente no endereço http://drhunet.edunet.sp.gov.br/Portalnet, na seguinte 
conformidade: 

I - Titulares de Cargo: 
a) 05-11-2015 - divulgação da classificação na WEB, a partir das12 horas; 
b) 05 a 09-11-2015 - prazo para interposição de recursos no endereço 

eletrônico http://drhunet.edunet.sp.gov.br/Portalnet, até às 18 horas do dia 09-11-2015; 
c) 05 a 20-11-2015 - deferimento/indeferimento dos recursos no endereço 

acima pela DE; 
d) 13-01-2016 - divulgação da Classificação Intermediária; 
e) 13-01-2016 - divulgação da Classificação - Artigo 22; 
f) 13 a 14-01-2016 – prazo para interposição de recursos no endereço 

eletrônico http://drhunet.edunet.sp.gov.br/Portalnet, até às 18 horas do dia 14-01-2016; 
g) 13 a 15-01-2016 - deferimento/indeferimento dos recursos no endereço 

acima pela DE; 
h) 26-01-2016 – divulgação da Classificação Final pós recursos. 
II. Docentes das Categorias “P”, “N”, “F”: 
a) 05-11-2015 - divulgação da classificação na WEB, a partir das 12 horas; 
b) 05 a 09-11-2015 - prazo para interposição de recursos, no endereço 

http://drhunet.edunet.sp.gov.br/Portalnet, até às 18 horas do dia 09-11-2015; 
c) 05 a 20-11-2015 - deferimento/indeferimento dos recursos no endereço 

acima pela DE; 
d) 13-01-2016 - divulgação da Classificação Intermediária; 
e) 13 a 14-01-2016 – prazo para interposição de recursos no endereço 

eletrônico http://drhunet.edunet.sp.gov.br/Portalnet, até às 18 horas do dia 14-01-2016; 
f) 13 a 15-01-2016 - deferimento/indeferimento dos recursos no endereço 

acima pela DE; 
g) 26-01-2016 – divulgação da Classificação Final pós recursos. 
III. Docentes Contratados em 2015 e Docentes Contratados em 2014, com 

prorrogação do contrato 
a) 05-11-2015 - divulgação da classificação na WEB, a partir das12 horas; 
b) 05 a 09-11-2015 - prazo para interposição de recursos, no endereço 

http://drhunet.edunet.sp.gov.br/Portalnet, até às 18 horas do dia 09-11-2015; 
c) 05 a 20-11-2015 - deferimento/indeferimento dos recursos no endereço 

acima pela DE; 
d) 13-01-2016 - divulgação da classificação intermediária 
e) 13 a 14-01-2016 – prazo para interposição de recursos no endereço 

eletrônico http://drhunet.edunet.sp.gov.br/Portalnet, até às 18 horas do dia 14-01-2016; 
f) 13 a 15-01-2016 - deferimento/indeferimento dos recursos no endereço 

acima pela DE; 
g) 26-01-2016 – divulgação da Classificação Final pós recursos. 
 
Artigo 2º - Os docentes Titulares de Cargo, Docentes das Categorias “P”, 

“N”, “F”, “O” com contratos celebrados em 2015, poderão interpor recurso referente à 
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pontuação, habilitação/qualificação e dados pessoais, devendo apresentar documentação 
comprobatória na Diretoria de Ensino. 

Parágrafo único - Os recursos solicitados e não fundamentados serão 
indeferidos pela Diretoria de Ensino. 

 
Artigo 3º - O aluno de último ano inscrito no Processo de Atribuição de 

Classes/Aulas para o ano letivo de 2016, poderá no período de 04 a 06-01-2016 entregar, 
na Diretoria de Ensino de inscrição, documentos comprobatórios de conclusão do Curso, 
Diploma e/ou Certificado de conclusão, exceto o aluno de último ano do Curso de 
Educação Física que somente poderá comprovar a conclusão do Curso mediante Diploma e 
credenciamento no Conselho Regional de Educação Física - CREF. 

 
Artigo 4º - A Diretoria de Ensino deverá registrar a atualização dos 

docentes mencionados no artigo 3º, no sistema GDAE, Contagem de Tempo (para 
pontuação) e Formação Curricular (para habilitação/qualificação), no sistema PAEC/PAEF 
(para dados pessoais), no período de 04 a 08-01-2016, para fins de classificação. 

 
Artigo 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando a Portaria CGRH nº 8, de 23.10.15. 
  

______________________________ 
 
 

INSTRUÇÃO CGRH Nº 1, DE 15 DE OUTUBRO DE 2015 
Dispõe sobre a posse e o exercício de candidatos nomeados para cargo efetivo de Professor de 

Educação Básica I do Quadro do Magistério 
 
A Coordenadora de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de Estado 

da Educação, visando uniformizar procedimentos relativos à posse e ao exercício de 
candidatos nomeados para cargo efetivo de Professor Educação Básica I do Quadro do 
Magistério, expede a presente instrução: 

I - Compete ao superior imediato dar posse e exercício ao ingressante, 
observando os requisitos estabelecidos no artigo 47 da Lei nº 10.261/1968, com 
alterações dadas pela Lei Complementar nº 1.123/2010. 

II - Excepcionalmente para os docentes nomeados em Outubro/2015, a 
posse deverá se registrar a partir do dia 04-12-2015 e, portanto, o prazo para posse de 
todos os ingressantes será prorrogado pela CGRH, mediante publicação no Diário Oficial 
do Estado. 

III - O prazo inicial para a posse do nomeado que encontrar-se em férias ou 
em licença, será contado a partir do dia imediatamente posterior ao do término do 
afastamento, conforme dispõe o § 2º do artigo 52 da Lei nº 10.261/1968, sendo que no 
caso de licença-gestante, exceto as contratadas nos termos da Lei Complementar nº 1.093, 
de 16-07-2009, as servidoras deverão usufruir o benefício, integralmente, no vínculo 
existente. 

IV - A licença, a que se refere o inciso anterior, é exclusivamente a que 
estiver em curso, não sendo abrangidas as possíveis prorrogações da mesma. 

V - As ingressantes sem qualquer vínculo funcional com a rede estadual ou 
as docentes que atuaram como contratadas, nos termos da Lei Complementar nº 
1.093/2009, que, no momento do exercício, tenham filhos nascidos a menos de 180 (cento 
e oitenta) dias, deverão tomar posse de acordo com o inciso II e, ao entrar em exercício, 
poderão requerer o saldo do período correspondente a licença-gestante, mediante 
apresentação da certidão de nascimento. 

VI - A contagem do prazo de posse, inicial ou em prorrogação, poderá ser 
suspensa por período de até 120 (cento e vinte) dias, conforme o disposto no artigo 53 da 
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Lei nº 10.261/68, com alterações dadas pela Lei Complementar nº 1.123/2010, cujo 
cômputo iniciar-se-á na data indicada na publicação em Diário Oficial do Estado, da 
suspensão concedida pelo órgão médico competente, e será encerrado na data da 
expedição do Certificado de Sanidade e Capacidade Física (laudo médico), sempre que a 
perícia assim o exigir, e/ou ao término do período de suspensão estipulado. 

VII - Caberá ao ingressante o acompanhamento das publicações, em Diário 
Oficial do Estado, dos atos expedidos pelo órgão médico competente. 

VIII - Excepcionalmente para os docentes nomeados em Outubro/2015, fica 
prorrogado o exercício, que deverá ocorrer no dia 10-02-2016, em virtude do início do ano 
letivo.  

IX - No ato da posse do cargo, o ingressante deverá efetuar declaração 
expressa, de próprio punho, informando se possui, ou não, outro cargo ou função-
atividade, no âmbito do serviço público federal, estadual, municipal ou, ainda, em 
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista ou suas 
subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo Poder Público, 
inclusive para os que apresentam a condição de aposentado. 

X - Para tomar posse, o nomeado deverá apresentar ao superior imediato 
os seguintes documentos, em vias originais e cópias: 

1. documento oficial de identificação: RG ou RNE (Registro Nacional de 
Estrangeiro), conforme o caso;  

1.1 Nos termos da Instrução UCRH 008, de 9 de junho de 2015, os 
estrangeiros que preenchem os requisitos para naturalização e os portugueses, com 
direito aos benefícios do estatuto da igualdade, deverão comprovar, no momento da posse: 

1.1.1 o deferimento de seu pedido de nacionalidade brasileira pela 
autoridade federal competente, caso se enquadre na hipótese de naturalização ordinária 
(artigo 12, II, “a”, da Constituição Federal); 

1.1.2 o preenchimento das condições exigidas na legislação federal para a 
concessão da nacionalidade brasileira, mediante a apresentação de cópia do requerimento 
de naturalização junto ao Ministério da Justiça, com os documentos que o instruíram, caso 
se enquadre na hipótese de naturalização extraordinária (artigo 12, II, “b”, da Constituição 
Federal);   

1.1.3 caso tenha nacionalidade portuguesa, o preenchimento dos requisitos 
necessários à fruição dos benefícios do estatuto de igualdade com brasileiros quanto ao 
gozo de direitos civis (Decreto nº 3.297, de 19-09-2001), mediante a apresentação de 
cópia do requerimento para sua obtenção junto ao Ministério da Justiça, com os 
documentos que o instruíram. 

§ 1º - Concedida a naturalização ou obtidos os benefícios do estatuto de 
igualdade, após a posse, o ingressante deverá apresentar, para registro, o documento de 
identidade de modelo igual ao dos brasileiros natos, com as anotações pertinentes; 

2. Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
3. documento de inscrição no PIS ou PASEP, se possuir; 
4. título de eleitor e prova de que votou na última eleição ou de que pagou a 

respectiva multa ou, ainda, de que se justificou perante a Justiça Eleitoral, ou Certidão de 
Quitação Eleitoral;  

5. diploma devidamente registrado por órgão de competência, 
comprovando a habilitação para a investidura no cargo, rigorosamente de acordo com o 
previsto nas Instruções Especiais do concurso correspondente, acompanhado do 
respectivo histórico escolar. 

5.1 Excepcionalmente, enquanto aguarda providências administrativas 
para a expedição definitiva do diploma de curso superior, o candidato poderá apresentar, 
no ato da posse, o certificado de conclusão de curso superior, onde conste a data de 
finalização do curso e a legislação federal ou estadual que reconheça a condição do nível 
universitário, acompanhado de cópia do requerimento de expedição de diploma, para a 
devida comprovação posterior. 
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5.1.1 O docente que tomar posse do cargo mediante apresentação do 
certificado de conclusão de curso superior deverá, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta 
dias) contados a partir da data da posse, apresentar o diploma que comprove a habilitação 
para a investidura no cargo, sob pena de invalidação dos atos de posse e exercício; 

6. Certificado de Sanidade e Capacidade Física (laudo médico) declarando-o 
apto ao exercício do cargo, expedido pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado 
(DPME), conforme artigo 7º do Decreto nº 29.180/1988 ou Cópia impressa da publicação 
da Decisão Final da inspeção médica proferida pelo DPME no Diário Oficial do Estado, 
onde constam: nome do candidato nomeado, o número do Registro Geral (RG), o cargo 
público para o qual o candidato foi nomeado, o número do Certificado de Sanidade e 
Capacidade Física (CSCF) e o resultado “APTO”;  

7. se pai ou mãe de criança em idade escolar (até 14 anos), apresentar 
comprovação de que a mesma está matriculada em estabelecimento de ensino; 

8. atestado de antecedentes criminais (Federal e Estadual) relativo aos 
últimos cinco anos;  

9. comprovante de estar em dia com as obrigações militares, estando isento 
da apresentação o ingressante que no momento da posse se encontre no ano civil 
subsequente ao que tenha completado 45 anos; 

10. declaração, de próprio punho, de boa conduta e de não ter sofrido 
penalidades, dentre as previstas nos incisos IV, V e VI do artigo 251 da Lei nº 
10.261/1968, ou nos §§ 1º e 2º do artigo 35 e no artigo 36 da Lei nº 500/1974 nos últimos 
5 anos, com relação à demissão, cassação de aposentadoria por equivalência ou dispensa, e 
nos últimos 10 (dez) anos, quando se tratar de demissão a bem do serviço público, 
cassação de aposentadoria por equivalência, ou dispensa a bem do serviço público;  

11. declaração firmada pelo nomeado de que percebe (ou não) proventos 
de inatividade, seja pela União, por Estado ou por Município; 

12. declaração de ciência do prazo para inclusão de agregados como 
beneficiários do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE, 
nos termos do Anexo da Instrução UCRH nº 3, de 24-4-2014. 

XI - Poderá haver posse por procuração exclusivamente nos casos de o 
ingressante ser funcionário público e se encontrar ausente do Estado, em missão do 
Governo. 

XII - Cumpre ao superior imediato, sob pena de responsabilidade, verificar 
se todas as condições legalmente estabelecidas para a investidura em cargo foram 
satisfeitas, inclusive com referência a grau de parentesco, de acordo com o artigo 244 da 
Lei nº 10.261/68. 

XIII - O termo de posse deverá ser lavrado em livro próprio, assinado pelo 
nomeado e pelo superior imediato, que abrirá o prontuário do ingressante, com toda a 
documentação pertinente.  

XIV - Somente poderá assumir o exercício por ofício o ingressante que se 
encontre: 

a) provendo cargo em comissão, na área da Administração Estadual 
Centralizada, de acordo com o Despacho Normativo do Governador, de 16-03-1977, ou 

b) no exercício de cargo eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, 
desde que o afastamento, a que se refere este inciso, comprove-se obrigatório. 

XV- O ingressante que pretenda exercer o cargo em regime de acumulação, 
somente poderá assumir o exercício com prévia publicação em Diário Oficial do Estado de 
ato decisório favorável, conforme dispõe o artigo 19 do Decreto nº 53.037/2008; 

XVI - No âmbito desta Pasta, a acumulação de dois cargos docentes, de 
cargo docente com cargo de Suporte Pedagógico, de cargo docente com cargo técnico ou 
científico na área de pesquisa, ou cargo de docente com cargo de juiz ou promotor, 
somente poderá ocorrer se, atendidos os demais requisitos, a carga horária total da 
acumulação não ultrapassar o limite de 65 (sessenta e cinco) horas semanais. 
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XVII - O ingressante que possua outro cargo ou função pública na alçada 
estadual e se encontre em licença para tratar de interesses particulares, não poderá, nesta 
situação, assumir o exercício do novo cargo, tendo em vista o disposto no artigo 13 do 
Decreto nº 41.915/1997. Para entrar em exercício no cargo, o docente que se encontre 
nesta situação deverá cessar o afastamento previamente, dentro do prazo legal. 

XVIII - O ingressante que já exerce outro cargo ou função pública e não 
pretenda trabalhar em regime de acumulação, somente poderá assumir o exercício 
apresentando cópia do pedido de exoneração/dispensa do cargo/função precedente, 
protocolada na unidade de origem a ser publicada com vigência na mesma data do 
exercício no novo cargo. 

XIX - O ingressante não receberá convocação ou notificação pessoal para se 
apresentar na unidade de escolha, para posse e exercício do cargo, devendo, para tanto, 
observar os preceitos legais e regulamentares atinentes à espécie. 

XX - O ingressante que não tomar posse dentro dos prazos legalmente 
previstos, terá sua nomeação tornada sem efeito, ou será exonerado do cargo, se tomar 
posse, mas não assumir o exercício. 

XXI - Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
________ 
NOTAS: 
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE. 
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15; 
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;; 
Lei Complementar nº 1.123/10 à pág. 21 do vol. LXX; 
Lei nº 10.261/88 à pág. 358 do vol. LV; 
Lei nº 500/74 à pág. 493 do vol. 2; 
Decreto nº 41.915/97 à pág. 57 do vol. XLIV; 
Decreto nº 53.037/08 à pág. 154 do vol. LXV; 

 
______________________________ 

 
 

INSTRUÇÃO CGRH Nº 2, DE 15 DE OUTUBRO DE 2015 
Dispõe sobre a posse e o exercício de candidatos nomeados para cargo efetivo do Quadro da 

Secretaria da Educação 
 

A Coordenadora de Gestão de Recursos Humanos, visando uniformizar 
procedimentos relativos à posse e ao exercício de candidatos nomeados para cargos 
efetivos do Quadro da Secretaria da Educação (QSE), expede a presente instrução:  

I - Compete ao superior imediato dar posse e exercício ao ingressante, 
observando os requisitos estabelecidos no artigo 47 da Lei nº 10.261/68, com alterações 
dadas pela Lei Complementar nº 1.123/2010.  

II - A posse do ingressante deverá se verificar no prazo de 30(trinta) dias, 
contados sequencialmente da data da publicação do ato de nomeação, conforme dispõe o 
artigo 52 da Lei nº 10.261/68.  

III - O prazo inicial para posse poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta) 
dias, de acordo com o disposto no § 1º do citado artigo 52, mediante requerimento prévio 
do nomeado, devendo a autorização ser publicada em Diário Oficial do Estado.  

IV - A contagem dos 30 (trinta) dias de prorrogação será imediatamente 
sequencial ao 30º dia do prazo inicial de posse, sem qualquer interrupção.  

V- O prazo inicial para a posse do nomeado que, na data da publicação do 
ato de nomeação, encontrar-se em férias ou em licença, será contado a partir do dia 
imediatamente posterior ao do término do afastamento, conforme dispõe o § 2º do artigo 
52 da Lei nº 10.261/1968, sendo que no caso de licença-gestante, as servidoras deverão 
usufruir o benefício, integralmente, no vínculo existente.  
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VI - A licença, a que se refere o inciso anterior, é exclusivamente a que 
estiver em curso, não sendo abrangidas as possíveis prorrogações, da mesma.  

VII - As ingressantes sem qualquer vínculo funcional com a rede estadual 
ou aquelas que atuaram como contratadas, nos termos da Lei Complementar nº 
1.093/2009, que, no momento do exercício, tenham filhos nascidos a menos de 180 (cento 
e oitenta) dias, deverão tomar posse de acordo com o inciso II e, ao entrar em exercício, 
poderão requerer o saldo do período correspondente a licença-gestante, mediante 
apresentação da certidão de nascimento.  

VIII - A contagem do prazo de posse, inicial ou em prorrogação, poderá ser 
suspensa por período de até 120 (cento e vinte) dias, conforme o disposto no artigo 53 da 
Lei nº 10.261/68, com alterações dadas pela Lei Complementar nº 1.123/2010, cujo 
cômputo iniciar-se-á na data indicada na publicação em Diário Oficial do Estado, da 
suspensão concedida pelo órgão médico competente, e será encerrado na data da 
expedição do Certificado de Sanidade e Capacidade Física (laudo médico), sempre que a 
perícia assim o exigir, e/ou ao término do período de suspensão estipulado.  

IX - Caberá ao ingressante o acompanhamento das publicações, em Diário 
Oficial do Estado, dos atos expedidos pelo órgão médico competente.  

X - No ato da posse do cargo, o ingressante deverá efetuar declaração 
expressa, de próprio punho, informando se possui , ou não, outro cargo ou função-
atividade, no âmbito do serviço público federal, estadual, municipal ou, ainda, em 
autarquias,fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista ou suas 
subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo Poder Público, 
inclusive para os que apresentam a condição de aposentado.  

XI - Para tomar posse, o nomeado deverá apresentar ao superior imediato 
os seguintes documentos, em vias originais e cópias:  

1. documento oficial de identificação: RG ou RNE (Registro Nacional de 
Estrangeiro), conforme o caso;  

1.1 Nos termos da Instrução UCRH nº 008, de 9 de junho de 2015, os 
estrangeiros que preenchem os requisitos para naturalização e os portugueses, com 
direito aos benefícios do estatuto da igualdade, deverão comprovar, no momento da posse:  

1.1.1 o deferimento de seu pedido de nacionalidade brasileira pela 
autoridade federal competente, caso se enquadre na hipótese de naturalização ordinária 
(artigo 12, II, “a”, da Constituição Federal);  

1.1.2 o preenchimento das condições exigidas na legislação federal para a 
concessão da nacionalidade brasileira, mediante a apresentação de cópia do requerimento 
de naturalização junto ao Ministério da Justiça, com os documentos que o instruíram, caso 
se enquadre na hipótese de naturalização extraordinária (artigo 12, II, “b”, da Constituição 
Federal);  

1.1.3 caso tenha nacionalidade portuguesa, o preenchimento dos requisitos 
necessários à fruição dos benefícios do estatuto de igualdade com brasileiros quanto ao 
gozo de direitos civis (Decreto n° 3.297, de 19 de setembro de 2001), mediante a 
apresentação de cópia do requerimento para sua obtenção junto ao Ministério da Justiça, 
com os documentos que o instruíram.  

§ 1º - Concedida a naturalização ou obtidos os benefícios do estatuto de 
igualdade, após a posse, o ingressante deverá apresentar, para registro, o documento de 
identidade de modelo igual ao dos brasileiros natos, com as anotações pertinentes;  

2. Cadastro de Pessoa Física (CPF);  
3. documento de inscrição no PIS ou PASEP, se possuir;  
4. título de eleitor e prova de que votou na última eleição ou de que pagou a 

respectiva multa ou, ainda, de que se justificou perante a Justiça Eleitoral, ou Certidão de 
Quitação Eleitoral;  

5. diploma de curso superior ou certificado de conclusão de curso de nível 
médio, conforme o caso, devidamente registrado por órgão de competência, comprovando 
o requisito para a investidura no cargo, rigorosamente de acordo com o previsto nas 
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Instruções Especiais do concurso correspondente, acompanhado do respectivo histórico 
escolar.  

5.1 Excepcionalmente, enquanto aguarda providências administrativas 
para a expedição definitiva do diploma de curso superior, o candidato poderá apresentar, 
no ato da posse, o certificado de conclusão de curso superior, onde conste a data de 
finalização do curso e a legislação federal ou estadual que reconheça a condição do nível 
universitário, acompanhado de cópia do requerimento de expedição de diploma, para a 
devida comprovação posterior.  

5.1.1 O candidato que tomar posse do cargo mediante apresentação do 
certificado de conclusão de curso superior deverá, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta 
dias) contados a partir da data da posse, apresentar o diploma que comprove a habilitação 
para a investidura no cargo, sob pena de invalidação dos atos de posse e exercício;  

6. Certificado de Sanidade e Capacidade Física (laudo médico) declarando-o 
apto ao exercício do cargo, expedido pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado 
(DPME), conforme artigo 7º do Decreto nº 29.180/1988 ou Cópia impressa da publicação 
da Decisão Final da inspeção médica proferida pelo DPME no Diário Oficial do Estado, 
onde constam: nome do candidato nomeado, o número do Registro Geral (RG), o cargo 
público para o qual o candidato foi nomeado, o número do Certificado de Sanidade e 
Capacidade Física (CSCF) e o resultado “APTO”;  

7. se pai ou mãe de criança em idade escolar (até 14 anos), apresentar 
comprovação de que a mesma está matriculada em estabelecimento de ensino;  

8. atestado de antecedentes criminais (Federal e Estadual) relativo aos 
últimos cinco anos;  

9. comprovante de estar em dia com as obrigações militares, estando isento 
da apresentação o ingressante que no momento da posse se encontre no ano civil 
subsequente ao que tenha completado 45 anos;  

10. declaração, de próprio punho, de boa conduta e de não ter sofrido 
penalidades, dentre as previstas nos incisos IV, V e VI do artigo 251 da Lei nº 
10.261/1968, ou nos §§ 1º e 2º do artigo 35 e no artigo 36 da Lei nº 500/1974 nos últimos 
5 anos, com relação à demissão, cassação de aposentadoria por equivalência ou dispensa, e 
nos últimos 10 (dez) anos, quando se tratar de demissão a bem do serviço público, 
cassação de aposentadoria por equivalência, ou dispensa a bem do serviço público;  

11. declaração firmada pelo nomeado de que percebe (ou não) proventos 
de inatividade, seja pela União, por Estado ou por Município;  

12. declaração de ciência do prazo para inclusão de agregados como 
beneficiários do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE, 
nos termos do Anexo da Instrução UCRH-3, de 24-4-2014.  

13- demais documentos constantes das respectivas Instruções Especiais.  
XII - Poderá haver posse por procuração exclusivamente nos casos de o 

ingressante ser funcionário público e se encontrar ausente do Estado, em missão do 
Governo.  

XIII - Cumpre ao superior imediato, sob pena de responsabilidade, verificar 
se todas as condições legalmente estabelecidas para a investidura em cargo foram 
satisfeitas, inclusive com referência a grau de parentesco, de acordo com a legislação 
vigente.  

XIV - o termo de posse deverá ser lavrado em livro próprio, assinado pelo 
nomeado e pelo superior imediato, que abrirá o prontuário do ingressante, com toda a 
documentação pertinente.  

XV - O exercício do ingressante dar-se-á no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, contados da data da posse, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, 
mediante requerimento do interessado e com autorização do superior imediato, a ser 
publicada em Diário Oficial do Estado.  

XVI - Somente poderá assumir o exercício por ofício o ingressante que se 
encontre:  



171 
 

a) provendo cargo em comissão, na área da Administração Estadual 
Centralizada, de acordo com o Despacho Normativo do Governador, de 16/03/77, ou  

b) no exercício de cargo eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, 
desde que o afastamento, a que se refere este inciso,comprove-se obrigatório.  

XVII - O ingressante que já exerce outro cargo ou função pública, somente 
poderá assumir o exercício apresentando cópia do pedido de exoneração/dispensa do 
cargo/função precedente, a ser publicada com vigência na mesma data do exercício no 
novo cargo, tendo em vista que o cargo administrativo não é passível das acumulações 
previstas no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal de 1988.  

XVIII - O ingressante que pretenda exercer o cargo em regime de 
acumulação com o cargo/função de Professor Educação Básica, somente poderá tomar 
posse após publicação do ato decisório favorável/legal devidamente publicado em DOE 
conforme dispõe o Decreto nº 41.915/97.  

XIX - O ingressante que possua outro cargo ou função pública na alçada 
estadual e se encontre em licença para tratar de interesses particulares, não poderá, nesta 
situação, assumir o exercício do novo cargo, tendo em vista o disposto no artigo 13 do 
Decreto nº 41.915/1997. Para entrar em exercício no cargo, o ingressante que se encontre 
nesta situação deverá cessar o afastamento previamente, dentro do prazo legal.  

XX - O ingressante, que não tomar posse dentro dos prazos legalmente 
previstos, terá sua nomeação tornada sem efeito, ou será exonerado do cargo, se tomar 
posse, mas não assumir o exercício.  

XXI – O ingressante que já exerce outro cargo ou função pública e não 
pretenda trabalhar em regime de acumulação, somente poderá assumir o exercício 
apresentando cópia do pedido de exoneração/dispensa do cargo/função precedente, 
protocolada na unidade de origem a ser publicada com vigência na mesma data do 
exercício no novo cargo.  

XXII - O ingressante não receberá convocação ou notificação pessoal para 
se apresentar na unidade de escolha, para posse e exercício do cargo, devendo, para tanto, 
observar os preceitos legais e regulamentares atinentes à espécie.  

XXIII - Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário, em especial a Instrução CGRH nº 04 de 2013.  

 
_______ 
NOTAS: 
Encontra-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE. 
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15; 
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; 
Lei Complementar nº 1.123/10 à pág. 21 do vol. LXX; 
Lei nº 10.261/88 à pág. 358 do vol. LV; 
Lei nº 500/74 à pág. 493 do vol. 2; 
Decreto nº 29.180/88 à pág. 140 do vol. XXVI; 
Decreto nº 41.915/97 à pág. 57 do vol. XLIV; 
Instrução CGRH nº 4/13 à pág. 485 do vol. LXXVI 
 

 
______________________________ 

 
 

INSTRUÇÃO CGRH Nº 3, DE 15 DE OUTUBRO DE 2015 
Dispõe sobre a posse e o exercício de candidatos nomeados para cargo efetivo do Quadro de 

Apoio Escolar 
 
A Coordenadora de Gestão de Recursos Humanos, da Secretaria de Estado 

da Educação, visando uniformizar procedimentos relativos à posse e ao exercício de 
candidatos nomeados para cargos efetivos do Quadro de Apoio Escolar, expede a presente 
instrução. 
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 I - Compete ao superior imediato dar posse e exercício ao ingressante, 
observando os requisitos estabelecidos no artigo 47 da Lei nº 10.261/68, com alterações 
dadas pela Lei Complementar nº 1.123/2010. 

II -A posse do ingressante deverá se verificar no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados sequencialmente da data da publicação do ato de nomeação, conforme dispõe o 
artigo 52 da Lei nº 10.261/68. 

III - O prazo inicial para posse poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta) 
dias, de acordo com o disposto no § 1º do citado artigo 52, mediante requerimento prévio 
do nomeado, devendo a autorização ser publicada em Diário Oficial do Estado. 

IV - A contagem dos 30 (trinta) dias de prorrogação será imediatamente 
sequencial ao 30º dia do prazo inicial de posse, sem qualquer interrupção. 

V- O prazo inicial para a posse do nomeado que, na data da publicação do 
ato de nomeação, encontrar-se em férias ou em licença, será contado a partir do dia 
imediatamente posterior ao do término do afastamento, conforme dispõe o § 2º do artigo 
52 da Lei nº 10.261/1968, sendo que no caso de licença-gestante, as servidoras deverão 
usufruir o benefício, integralmente, no vínculo existente. 

VI - A licença, a que se refere o inciso anterior, é exclusivamente a que 
estiver em curso, não sendo abrangidas as possíveis prorrogações, da mesma. 

VII - As ingressantes sem qualquer vínculo funcional com a rede estadual 
ou as docentes que atuaram como contratadas, nos termos da Lei Complementar nº 
1.093/2009, que, no momento do exercício, tenham filhos nascidos a menos de 180 (cento 
e oitenta) dias, deverão tomar posse de acordo com o inciso II e, ao entrar em exercício, 
poderão requerer o saldo do período correspondente a licença-gestante, mediante 
apresentação da certidão de nascimento. 

 VIII - A contagem do prazo de posse, inicial ou em prorrogação, poderá ser 
suspensa por período de até 120 (cento e vinte) dias, conforme o disposto no artigo 53 da 
Lei nº 10.261/68, com alterações dadas pela Lei Complementar nº 1.123/2010, cujo 
cômputo iniciar-se-á na data indicada na publicação em Diário Oficial do Estado, da 
suspensão concedida pelo órgão médico competente, e será encerrado na data da 
expedição do Certificado de Sanidade e Capacidade Física (laudo médico), sempre que a 
perícia assim o exigir, e/ou ao término do período de suspensão estipulado. 

 IX- Caberá ao ingressante o acompanhamento das publicações, em Diário 
Oficial do Estado, dos atos expedidos pelo órgão médico competente. 

 X - No ato da posse do cargo, o ingressante deverá efetuar declaração 
expressa, de próprio punho, informando se possui, ou não, outro cargo ou função-
atividade, no âmbito do serviço público federal, estadual, municipal ou, ainda, em 
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista ou suas 
subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo Poder Público, 
inclusive para os que apresentam a condição de aposentado. 

XI - Para tomar posse, o nomeado deverá apresentar ao superior imediato 
os seguintes documentos, em vias originais e cópias: 

1. Documento oficial de identificação: RG ou RNE (Registro Nacional de 
Estrangeiro), conforme o caso; 

1.1 Nos termos da Instrução UCRH 008, de 9 de junho de 2015, os 
estrangeiros que preenchem os requisitos para naturalização e os portugueses, com 
direito aos benefícios do estatuto da igualdade, deverão comprovar, no momento da posse: 

1.1.1 O deferimento de seu pedido de nacionalidade brasileira pela 
autoridade federal competente, caso se enquadre na hipótese de naturalização ordinária 
(artigo 12, II, "a", da Constituição Federal); 

1.1.2 O preenchimento das condições exigidas na legislação federal para a 
concessão da nacionalidade brasileira, mediante a apresentação de cópia do requerimento 
de naturalização junto ao Ministério da Justiça, com os documentos que o instruíram, caso 
se enquadre na hipótese de naturalização extraordinária (artigo 12, II, "b", da Constituição 
Federal); 
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1.1.3 Caso tenha nacionalidade portuguesa, o preenchimento dos requisitos 
necessários à fruição dos benefícios do estatuto de igualdade com brasileiros quanto ao 
gozo de direitos civis (Decreto nº 3.297, de 19-09-2001), mediante a apresentação de 
cópia do requerimento para sua obtenção junto ao Ministério da Justiça, com os 
documentos que o instruíram. 

§ 1º - Concedida a naturalização ou obtidos os benefícios do estatuto de 
igualdade, após a posse, o ingressante deverá apresentar, para registro, o documento de 
identidade de modelo igual ao dos brasileiros natos, com as anotações pertinentes; 

2. Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
3. Documento de inscrição no PIS ou PASEP, se possuir; 
4. Título de eleitor e prova de que votou na última eleição ou de que pagou 

a respectiva multa ou, ainda, de que se justificou perante a Justiça Eleitoral, ou Certidão de 
Quitação Eleitoral; 

 5. Certificado de Conclusão do Ensino Médio, comprovando o requisito 
para a investidura no cargo, rigorosamente de acordo com o previsto na alínea "a" do 
inciso II, artigo 6º da Lei Complementar nº 1.144, de 11-07-2011; 

6. Certificado de Sanidade e Capacidade Física (laudo médico) declarando-o 
apto ao exercício do cargo, expedido pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado 
(DPME), conforme artigo 7º do Decreto nº 29.180/1988 ou Cópia impressa da publicação 
da Decisão Final da inspeção médica proferida pelo DPME no Diário Oficial do Estado, 
onde constam: nome do candidato nomeado, o número do Registro Geral (RG), o cargo 
público para o qual o candidato foi nomeado, o número do Certificado de Sanidade e 
Capacidade Física (CSCF) e o resultado "APTO"; 

 7. Se pai ou mãe de criança em idade escolar (até 14 anos), apresentar 
comprovação de que a mesma está matriculada em estabelecimento de ensino; 

 8. Atestado de antecedentes criminais (Federal e Estadual) relativo aos 
últimos cinco anos; 

9. Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, estando 
isento da apresentação o ingressante que no momento da posse se encontre no ano civil 
subsequente ao que tenha completado 45 anos; 

10. Declaração, de próprio punho, de boa conduta e de não ter sofrido 
penalidades, dentre as previstas nos incisos IV, V e VI do artigo 251 da Lei nº 
10.261/1968, ou nos §§ 1º e 2º do artigo 35 e no artigo 36 da Lei nº 500/1974 nos últimos 
5 anos, com relação à demissão, cassação de aposentadoria por equivalência ou dispensa, e 
nos últimos 10 (dez) anos, quando se tratar de demissão a bem do serviço público, 
cassação de aposentadoria por equivalência, ou dispensa a bem do serviço público; 

11. Declaração firmada pelo nomeado de que percebe (ou não) proventos 
de inatividade, seja pela União, por Estado ou por Município; 

12. Declaração de ciência do prazo para inclusão de agregados como 
beneficiários do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE, 
nos termos do Anexo da Instrução UCRH-3, de 24-4-2014. 

 XII - Poderá haver posse por procuração exclusivamente nos casos de o 
ingressante ser funcionário público e se encontrar ausente do Estado, em missão do 
Governo. 

XIII - Cumpre ao superior imediato, sob pena de responsabilidade, verificar 
se todas as condições legalmente estabelecidas para a investidura em cargo foram 
satisfeitas, inclusive com referência a grau de parentesco, de acordo com a legislação 
vigente. 

XIV - O termo de posse deverá ser lavrado em livro próprio, assinado pelo 
nomeado e pelo superior imediato, que abrirá o prontuário do ingressante, com toda a 
documentação pertinente. 

XV - O exercício do ingressante dar-se-á no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, contados da data da posse, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, 
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mediante requerimento do interessado e com autorização do superior imediato, a ser 
publicada em Diário Oficial do Estado. 

 XVI - Somente poderá assumir o exercício por ofício o ingressante que se 
encontre:  

1- Provendo cargo em comissão, na área da Administração Estadual 
Centralizada, de acordo com o Despacho Normativo do Governador, de 16/03/77, ou  

2- No exercício de cargo eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, 
desde que o afastamento, a que se refere este inciso, comprove-se obrigatório. 

XVII - O ingressante que já exerce outro cargo ou função pública, somente 
poderá assumir o exercício apresentando cópia do pedido de exoneração/dispensa do 
cargo/função precedente, a ser publicada com vigência na mesma data do exercício no 
novo cargo, tendo em vista que os cargos de Apoio Escolar não são passiveis da 
acumulação previstas no inciso XVI do artigo 37 do Constituição Federal de 1988. 

XVIII - O ingressante não receberá convocação ou notificação pessoal para 
se apresentar na unidade de escolha, para posse e exercício do cargo, devendo, para tanto, 
observar os preceitos legais e regulamentares atinentes à espécie. 

XIX - O ingressante que não tomar posse dentro dos prazos legalmente 
previstos, terá sua nomeação tornada sem efeito, ou será exonerado do cargo, se tomar 
posse, mas não assumir o exercício. 

 XX - Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário, em especial a Instrução CGRH nº 2, de 11-11-2011. 

 
________ 
NOTAS: 
Encontram-se; na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE. 
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15; 
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; 
Lei Complementar nº 1.123/10 à pág. 21 do vol. LXX; 
Lei Complementar nº 1.144/11 à  pág. 54 do vol. LXXII; 
Lei nº 10.261/68 à pág. 358 do vol. LV; 
Lei nº 500/74 à pág. 493 do vol. 2; 
Decreto nº 29.180/88 à pág. 140 do vol. XXVI. 

 
______________________________ 

 
 

COMUNICADO CGRH Nº 17, DE 17 DE JULHO DE 2015 
Dispõe sobre remoção por títulos e por união de cônjuges de Supervisores de Ensino e de 

Diretores de Escola 
 
A Secretária Adjunta respondendo pelo Expediente da CGRH, com base no 

disposto no artigo 60, § 3º, da Lei nº 10.261/68 e tendo em vista a publicação dos Atos de 
Remoção, por Títulos e por União de Cônjuges, de Supervisores de Ensino e Diretores de 
Escola do Quadro do Magistério - QM/SE, comunica: 

I - Os titulares de cargo que forem removidos serão desligados da unidade 
de origem em 20-07-2015, devendo assumir o exercício na unidade de destino na mesma 
data, ou até 8 dias corridos após a publicação, os que fizerem jus a período de trânsito, 
conforme previsto no artigo 61 da Lei nº 10.261/68. 

II - O trânsito do removido, quando for o caso, será considerado na 
unidade/órgão de destino. 

III - Não haverá período de trânsito para o removido que, à ocasião da 
publicação da remoção, esteja em exercício em unidade sediada no município para o qual 
se removeu. 

IV - Os removidos que, na data da publicação do ato, se encontrarem em 
gozo de férias ou em licença, cujo saldo ultrapasse a(s) data(s) fixada(s) no inciso I, 



175 
 

deverão comunicar esta situação ao superior imediato no órgão ou na unidade de destino 
e assumir exercício no primeiro dia útil subsequente ao último dia do impedimento. 

V - Os removidos que se encontrem afastados, designados ou nomeados em 
comissão junto a outro órgão/unidade, poderão permanecer nessa situação, devendo 
comunicar ao órgão/unidade de destino que irá assumir o exercício por ofício em 20-07-
2015. 

VI - Após o exercício na unidade/órgão de destino, os removidos  que 
acumulam cargos deverão ter publicado ato decisório referente à nova situação, de acordo 
com o disposto no artigo 8º do Decreto nº 41.915/97. 

VII - Excetua-se da possibilidade de permanência, prevista no inciso V, o 
Diretor de Escola que, na data da publicação do ato de remoção, encontre-se designado na 
direção de unidade escolar sediada no mesmo município para o qual se removeu. 

VIII - Caso ocorra apenas a saída do Diretor de Escola, que já se encontrava 
afastado a qualquer título e vinha sendo substituído, a designação do seu substituto será 
cessada impreterivelmente na data do desligamento do titular, em 20-07-2015, devendo a 
vaga ser oferecida em sessão regular de atribuição, obedecendo-se os prazos previstos em 
resolução específica de substituição dos cargos de Suporte Pedagógico, tendo em vista a 
alteração do motivo da designação, tanto de substituição para a vacância. 

IX - Nas situações de vacância para substituição, ou de uma substituição 
para outra (troca de substituídos), nas situações em que o Diretor de Escola removido 
venha a assumir o exercício por ofício, conforme prevê o inciso V deste Comunicado 
deverá ser observado o disposto na Resolução específica de substituição dos cargos de 
Suporte Pedagógico. 

X - Na remoção de Supervisores de Ensino, a Diretoria de Ensino deverá 
observar rigorosamente a ordem inversa à da classificação dos inscritos, a fim de se 
proceder à cessação das designações em cargo vago, em número suficiente para viabilizar 
o exercício aos removidos. 

XI - O servidor, cuja designação em cargo vago de Supervisor de Ensino 
tenha sido cessada no evento, poderá pleitear nova designação em vaga que decorrerá da 
cessação, pela ordem inversa à da classificação dos designados em substituição, desde que 
observe o disposto em Resolução específica de substituição dos cargos de Suporte 
Pedagógico. 

XII - Na Diretoria de Ensino em que a chegada de um Supervisor de Ensino 
coincida com a saída de outro, que se encontre em afastamento a qualquer título e sendo 
substituído, a cessação da designação em substituição não implicará a aplicação do 
dispositivo legal de que trata os incisos X e XI deste Comunicado. 

XIII - Se, na Diretoria de Ensino, ocorrer apenas saída de Supervisor de 
Ensino, que já se encontrava afastado a qualquer título e vinha sendo substituído, a 
designação do seu substituto será cessada impreterivelmente na data do desligamento do 
titular, em 20-07-2015, devendo a vaga remanescente ser oferecida em sessão regular de 
atribuição, obedecendo-se os prazos previstos em resolução específica de substituição dos 
cargos de Suporte Pedagógico. 

XIV - Quanto a realização da primeira sessão regular de atribuição após a 
remoção sugerimos que a mesma ocorra preferencialmente até 31-07-2015, 
preferencialmente, a fim de adequar as situações decorrentes de afastamentos. 

 
_______ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Lei nº 10.261/68 à pág. 358 do vol. LV; 
Decreto nº 41.915/97 à pág. 57 do vol. XLIV. 

 
______________________________ 
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COMUNICADO CGRH Nº 18, DE 31 DE JULHO DE 2015 
CONCURSO DE REMOÇÃO DE DOCENTES/2015  

PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO/INDICAÇÕES E RELAÇÃO DE VAGAS 
 
A Secretaria Adjunta respondendo pelo expediente da Coordenadoria de 

Gestão de Recursos Humanos, com fundamento no Decreto nº 59.447, publicado no DOE 
de 20 de agosto de 2013, Decreto nº 55.143, publicado no DOE de 11 de dezembro de 
2009 alterado pelo Decreto nº 60.649, publicado no DOE de 15 de julho de 2014 e na 
Resolução SE nº 95, publicada no DOE de 12 de dezembro de 2009, torna pública a 
abertura de inscrições, a relação das vagas e as orientações quanto aos procedimentos de 
inscrições e indicações do Concurso de Remoção das Classes Docentes - 2015 - Professor 
Educação Básica II. 

Poderá participar de Concurso de Remoção o integrante do Quadro do 
Magistério que se encontre no período de estágio probatório, independentemente de 
haver, ou não, ingressado mediante concurso regionalizado – Decreto nº 59.447/2013. 

Fica vedada a inscrição para o concurso em questão, de integrante da classe 
docente que se encontre na condição de readaptado, ou, por união de cônjuges, de 
candidato que tenha se removido nesta modalidade, antes de transcorridos 5 (cinco) anos, 
salvo se o cônjuge for removido ex officio, ou tiver provido novo cargo em outro município. 

O candidato deverá fazer todas as indicações pretendidas no momento da 
inscrição. 

Efetivada a inscrição, com as devidas indicações, o candidato não mais 
poderá desistir de sua participação no concurso, a qualquer título. 

Os removidos assumirão a nova unidade escolar somente no ano letivo de 
2016. 

I - Das Inscrições 
1. A inscrição será recebida, somente via Internet, no sistema GDAE, no 

período de 03/08/2015 a 07/08/2015, iniciando- se às 9h do dia 03 de agosto de 2015 e 
encerrando-se às 23h59 do dia 07 de agosto de 2015, horário de Brasília. 

1.1 Serão utilizados para inscrição os dados constantes no Cadastro 
Funcional da Secretaria da Educação; 

1.2 O tempo de efetivo exercício no cargo/função, prestado até 
30/06/2015 será obtido junto ao cadastro funcional e de frequência, estando o candidato 
isento da apresentação de qualquer documento. 

1.3 Para realizar a inscrição, o candidato deverá acessar o GDAE, endereço: 
http:/drhunet.edunet.sp.gov.br/PortalNet/, no link pertinente ao evento e seguir as 
instruções ali contidas. 

2. O candidato que ainda não tenha ou tenha esquecido o login e a senha do 
sistema GDAE, deverá clicar em “Manual Para Acesso ao Sistema”, e seguir as orientações 
ali contidas. 

2.1 No período acima determinado, o candidato que se inscrever por União 
de Cônjuge e/ou possuir Títulos, deverá entregar ao superior imediato os documentos de 
UC (Atestado original e xerocópia da Certidão de Casamento/Escritura Pública de 
Convivência Marital), bem como cópias reprográficas de títulos (Diploma 
Doutorado/Mestrado, Certificado Especialização/Aperfeiçoamento), para fins de 
classificação – artigo 5º do Decreto nº 55.143/09. 

3. O candidato deverá indicar: 
3.1 Modalidade da inscrição: Remoção ou Remoção/Reserva ( 

exclusivamente adido, ou PEB II com constituição parcial de jornada de trabalho docente 
ou que constitui jornada em mais de uma unidade escolar e deseja constituir     jornada 
somente na unidade na qual encontra-se classificado);  

3.2 Tipo de inscrição: Títulos ou União de Cônjuges; 
3.2.1 O candidato inscrito por União de Cônjuges concorrerá também por 

Títulos. 
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4. Os dados pessoais, funcionais do candidato e a constituição de jornada, 
contidos no “Requerimento de Inscrição”, permanecerão inalterados. 

4.1 Caso seja detectada inconsistência de informações, os campos pré-
preenchidos somente poderão ser alterados pela respectiva Diretoria de Ensino, devendo 
o candidato efetivar sua inscrição e comunicar o superior imediato; 

4.2 Se a inconsistência de informações permanecer, o candidato poderá 
solicitar correção e encaminhar, somente via Internet, no período determinado para 
RECONSIDERAÇÃO, apresentando ao superior imediato documentos comprobatórios, se 
for o caso, que justifiquem quaisquer alterações, para posterior encaminhamento à 
respectiva Diretoria de Ensino. 

4.3 De acordo com o Parecer PA nº 54/2012 e Comunicado CGRH n° 
7/2013, os candidatos que apresentarem Declaração de União Estável Homoafetiva, 
expedida pelo cartório, farão jus a concorrer na modalidade União de Cônjuge. 

II - Das Vagas 
As Vagas Iniciais retratam a situação existente na Unidade Escolar – data 

base 01/07/2015 – parte integrante deste Comunicado, também disponíveis para consulta 
no site da Imprensa Oficial: www.imprensaoficial.com.br, e da Educação: 
www.educacao.sp.gov.br , na seguinte ordem: 

1.1. Diretoria de Ensino - Município - Código da Unidade Escolar - Nome da 
Unidade Escolar – nº vagas 

1.2- Jornada de Trabalho Docente que a Unidade Escolar comporta 
III – Das Indicações 
1. O candidato poderá indicar todas as Unidades Escolares que sejam de 

seu interesse, até o limite de 2.970 indicações, mesmo que não apresentem vagas iniciais, 
considerando vagas potenciais que poderão surgir no decorrer do evento. 

2. Na página de “Indicações”, o candidato selecionará as unidades, para 
onde pretende remover-se, em ordem rigorosamente preferencial e sequencial, fazendo 
constar: 

2.1 Ordem geral de preferência; 
2.2 Código da unidade escolar / nome da unidade escolar; 
2.3 Município; 
2.4 Jornada de Trabalho Docente desejada 
2.4.1 PEB II: indicação nos termos do Decreto nº 59. 447/2013: 
JC – Jornada Integral: poderá indicar Jornada Integral, Jornada Básica e 

Jornada Inicial 
JB – Jornada Básica: poderá indicar Jornada Integral, Jornada Básica e 

Jornada Inicial 
JI – Jornada Inicial: poderá indicar Jornada Integral, Jornada Básica e 

Jornada Inicial 
JR – Jornada Reduzida: poderá indicar Jornada Integral, Jornada Básica, 

Jornada Inicial e Reduzida 
2.4.2 PEB II: JB – Jornada Básica/JI – Jornada Inicial; 
2.4.3- Quanto a indicações pertinentes à educação especial, o candidato 

poderá indicar: 
2.4.3.1- classe regular – somente para as modalidades de Transtornos do 

Espectro Autista e Deficiência Intelectual 
2.4.3.2- Salas de Recurso: 
JR - 10 aulas 
JI - 20 aulas 
JB - 30 aulas 
3. Quando inscrito por União de Cônjuges para o município de São Paulo, o 

candidato deverá registrar, obrigatoriamente, nas quadrículas correspondentes, todas as 
Diretorias de Ensino em ordem de preferência, utilizando os códigos a seguir: DER 01-



178 
 

Norte 1/ 02-Centro/ 04-Norte 2/ 05-Leste 5/ 07- Leste 1/ 08-Leste 4/ 10-Leste 2/ 11-
Leste 3/ 12-Centro Oeste / 14-Sul 2/ 16-Centro Sul/ 17-Sul 1 / 18-Sul 3. 

4. A CONFIRMAÇÃO da inscrição (requerimento e indicações) deverá ser 
efetuada somente na certeza de que todos os dados informados estão corretos. 

5. Ao “CONFIRMAR” e “ENCAMINHAR” a indicação de Unidades Escolares, 
não mais será permitido ao candidato a alteração de quaisquer dados. 

6. Não haverá recurso para a retificação de cadastramento de indicações. 
7. Terminada a inscrição, o candidato poderá imprimir o Protocolo de 

Inscrição e Indicações. 
8. Os candidatos ao indicarem uma vaga deverão estar atentos ao disposto 

na Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal pertinente à restrição de grau 
de parentesco entre funcionários Administrativos. 

IV – Dos títulos 
1.O campo pertinente à Avaliação estará inabilitado para o candidato. 
2. Serão utilizados dados constantes no Sistema de Cadastro Funcional e de 

Frequência e Sistema de Contagem de tempo da Secretaria da Educação: 
2.1 Para pontuação dos Títulos, Tempo de Serviço – data-base 30/06/2015: 
2.1.1 Como titular de Cargo, objeto de inscrição; 
2.1.2 Como titular de Cargo, na atual unidade de classificação; 
2.1.3 Como docente anteriormente ao ingresso no cargo de que é titular. 
2.2 Para fins de Desempate: 
2.2.1 Tempo de serviço no Magistério Oficial da SE – data-base 

30/06/2015; 
2.2.3 Número de filhos; 
2.2.4 Maior idade. 
3. Durante o período de inscrição, o candidato deverá apresentar ao 

superior imediato, para comprovação, os títulos que possuir: Doutorado, Mestrado, 
Especialização (360h) e/ou Aperfeiçoamento (180h), os quais serão computados nos 
termos do Decreto nº 60.649/2014. 

3.1-Para fins de desempate, apresentar, caso não tenha sido solicitada a 
inclusão de dependentes no cadastro funcional: Certidão de Nascimento de filhos menores 
de 21 anos ou Dependentes para Imposto de Renda. 

V - Das Disposições Finais 
1. Ao transmitir o requerimento de Inscrição e o documento de indicações, 

poderá gerar o protocolo de inscrição, devendo o candidato, providenciar a impressão do 
mesmo. 

2. O candidato concorre com as vagas iniciais e com as vagas potenciais, as 
quais são geradas com as jornadas constituídas na atribuição de aulas pelos candidatos 
inscritos na remoção, desde que atendidos. 

3. Ao preencher a “PÁGINA DE INDICAÇÕES”, o candidato deverá ter o 
máximo de atenção no que diz respeito à localização e características das unidades 
indicadas, pois estão vedadas inclusões, exclusões, substituições, alterações de ordem e 
retificações de indicações. 

4. Candidato que, no período de inscrição, compreendido entre 
03/08/2015 a 07/08/2015, não proceder à indicação de pelo menos uma unidade, terá 
automaticamente a inscrição indeferida no concurso, inclusive os inscritos por União de 
Cônjuges. 

5 A documentação a ser entregue pelo candidato ao superior imediato no 
período de 03/08/2015 a 07/08/2015, deverá estar acondicionada em envelope 
devidamente identificado e com todos os itens relacionados de forma clara, os quais 
deverão ser encaminhados pelo superior imediato ao Posto de Inscrição (Diretoria de 
Ensino) para análise e avaliação e posterior arquivamento. 
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6. A Secretaria da Educação não se responsabilizará por inscrições não 
recebidas, em decorrência de problemas técnicos, falhas ou congestionamento de linhas de 
comunicação, bem como de outros fatores que inviabilizem a transferência de dados. 

7. A Classificação dos inscritos será publicada no Diário Oficial do Estado, 
por competência do Órgão Setorial de Recursos Humanos/SE. 

8. Da classificação caberá reconsideração dirigida ao Dirigente Regional de 
Ensino, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação da classificação. 

9. O candidato inscrito que vier a se readaptar no decorrer do concurso 
terá a inscrição indeferida. 

 
_______ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Decreto nº 55.143/09 à pág. 131 do vol. LXVIII; 
Decreto nº 59.447/13 à pág. 86 do vol. LXXVI; 
Decreto nº 60.649/14 à pág.. 43 do vol. LXXVIII; 
Resolução SE nº 95/09 à pág. 250 do vol. LXVIII. 
 

______________________________ 
 
 

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES – CISE  
 
 

COMUNICADO CISE Nº 7, PUBLICADO EM 22 DE AGOSTO DE 2015 
Implantação do Sistema de Georreferenciamento 

 
A Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares - CISE, no uso de 

suas atribuições e considerando:  
 
1. A necessidade de atualizar o cadastro de todos os alunos beneficiados 

pelo transporte escolar gratuito, em qualquer modalidade de serviço; 
2. A implantação imediata da nova plataforma de georreferenciamento de 

transportes, em todas as Diretorias de Ensino e Unidades Escolares; 
3. A transparência e correção dos dados registrados na oferta desse 

benefício, como parte do apoio aos alunos da rede pública do estado de São Paulo. 
 
COMUNICA 
1º) Todos os alunos beneficiados pelo transporte escolar ou que venham a 

registrar solicitação desse benefício no ato de matrícula deverão, por meio de seus pais ou 
responsáveis:  

a) Apresentar comprovante de endereço completo e atualizado, cuja cópia 
será anexada na declaração;  

b) Preencher declaração, conforme modelo anexo, que será arquivada na 
Unidade Escolar. 

c) A declaração preenchida pelo interessado será conferida e assinada por 
funcionário da unidade escolar, que providenciará a apresentação do documento em caso 
de auditoria dos órgãos responsáveis da administração. 

2º) Os dados fornecidos pelo aluno ou responsável deverão ser utilizados 
para atualizar o Sistema Cadastro de Aluno, até 31-08-2015. 

3º) O cadastro atualizado dos alunos será transferido para a nova 
plataforma de georreferenciamento de transporte escolar para: 

a) Indicação da melhor escola para atendimento do aluno, observados os 
critérios de proximidade de sua residência e horário/ turno de funcionamento disponível. 

b) Indicação da modalidade de transporte adequado a cada caso. 
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4º) O endereço completo do aluno será atualizado anualmente e será 
georreferenciado para que seja possível indicar a modalidade de transporte a ser 
concedida e a rota, horário e local de atendimento do beneficiado. 

5º) Os casos omissos serão objeto de análise e decisão do Dirigente 
Regional de Ensino, devidamente amparado pela legislação. 

 
 
 

Anexo 1 
DECLARAÇÃO 

 
EU, _______________________________________ __, portador (a) do RG 

nº_________________________, declaro, para fins de concessão de benefício de Transporte 
Escolar Gratuito, que o endereço informado para matrícula do 
aluno:_______________________________________, RG nº ___________________________, nascido em 
____/____/______, matriculado na E.E._______________________________, ciclo/ano:_________________, 
turno das ______às ______, corresponde ao endereço de moradia e que esta escola foi 
indicada pela Diretoria de Ensino, para atender o aluno matriculado.  

 
Declaro, ainda que tenho ciência de que, sendo concedido o benefício de 

transporte escolar gratuito, prioritariamente, a modalidade será o Passe-Escolar para o 
aluno acima de 12 anos, conforme o estabelecido pela Resolução SE nº 27, de 09-05-2011, 
ora em vigor e que, fazendo o uso do Passe Escolar, o aluno não poderá ser atendido por 
outra modalidade de transporte gratuito. 

 
São Paulo, XX de XXXXX de 20XX  
 
Apresentou comprovante de residência sim (    ) não (     ) 
 
___________________________________ 
Assinatura - Pai ou Responsável 
 
Atendido e conferido por ___________________________________ 
 
Carimbo e RG:________________________  
 
_______ 
NOTA: 
A Resolução SE nº 27/11 encontra-se à pág. 106 do vol. LXXI. 

 
______________________________ 

 
 

COMUNICADO CISE Nº 10, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 
Procedimentos de Gestão e Monitoramento à Execução do Contrato de Tarifação para 

Entidades Públicas 007/CISE/2015 – Sabesp (Processo 00075/0000/2014) 
 
Diretorias de Ensino envolvidas: Adamantina, Andradina, Apiai, Aracatuba, 

Assis, Avare, Barretos, Bauru, Birigui, Botucatu, Braganca Paulista, Capivari, 
Caraguatatuba, Catanduva, Fernandopolis, Franca, Guaratingueta, Itapecerica da Serra, 
Itapetininga, Itapeva, Itarare, Itu, Jaboticabal, Jacarei, Jales, Jau, Jose Bonifacio, Jundiai, 
Lins, Marilia, Miracatu, Mirante do Paranapanema, Mogi Mirim, Ourinhos, Penapolis, 
Pindamonhangaba, Piracicaba, Piraju, Presidente Prudente, Registro, Ribeirao Preto, Santo 
Anastacio, Santos, Sao Carlos, Sao Joao da Boa Vista, Sao Joaquim da Barra, Sao Jose do Rio 
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Preto, Sao Jose dos Campos, Sao Roque, Sao Vicente, Sumare, Taquaritinga, Taubate, Tupa, 
Votorantim e Votuporanga  

Dirigentes Regionais de Ensino, Diretores de Núcleo de Obras e 
Manutenção Escolar e Diretores de Escolas 

 
1. Contrato de Tarifação para Entidades Públicas – Sabesp  
Informamos que 400 (quatrocentas) unidades escolares (Anexo I), 

localizadas no Interior e Litoral do Estado de São Paulo, serão beneficiadas com a Tarifa 
com Contrato, conforme Contrato 007/CISE/2015 firmado em 18-08-2015 com a Sabesp 
(Anexo II). Tal relação se fundamenta no resultado de levantamento, realizado pelos 
técnicos da Sabesp, tendo comprovado que o consumo médio mensal das escolas 
relacionadas no Anexo I atendem, na data de assinatura do ajuste acima referido, aos 
requisitos para enquadrá-las nos objetivos do Programa de Uso Racional da Água – PURA, 
ou seja, consumo per capta igual ou inferior de 25 (vinte e cinco) litros/usuário/dia, isto 
significa redução tarifária de 25% nas contas mensais de consumo de água e/ou esgoto de 
cada escola prestados pela Sabesp, conforme os Comunicados números 04/15 de 06-05-
2015 e 06/15 de 23-05-2015 (Anexos III e IV). 

A meta é manter o consumo per capita igual ou inferior a 25 (vinte e cinco) 
litros por dia, sob pena de ter a tarifa retornada à condição Pública sem Contrato, ou seja, 
perda do benefício financeiro. 

2. Procedimentos de Gestão e Monitoramento à Execução Contratual 
2.1 Por parte da Diretoria de Ensino, por meio do Núcleo de Obras e 

Manutenção - NOM: 
a) Comunicar ao responsável de cada escola sobre a redução tarifária e 

fornecer as orientações necessárias e de controles para a manutenção do programa, além 
de garantir o cumprimento de metas de consumo de cada escola beneficiária estabelecida 
pelo PURA. 

b) Estabelecer sistema de controle para o acompanhamento mensal dos 
níveis reais de consumo de água (em m³ e valor), bem como apurar mensalmente o 
número de alunos, servidores/funcionários e professores de cada escola jurisdicionada a 
sua respectiva Diretoria de Ensino (DE). 

c) No tocante aos dados de consumo de água e/ou esgoto, os diretores de 
NOMs deverão solicitar aos responsáveis pelos lançamentos das contas no sistema 
SIDESTAL que procedam o registro do volume físico em m³ e valor (em reais) de cada 
conta imediatamente após o recebimento da mesma pela DE, de forma a manter atualizado 
o referido sistema de informação. 

d) Extrair do sistema SIDESTAL os dados reais de consumo mensal de cada 
escola e proceder a atualização da planilha do Anexo I, mediante criação de coluna 
específica para indicação do consumo mensal (em m³) de cada escola e confrontar os 
dados reais consumidos com a meta estabelecida pelo PURA.  

Apontar eventuais divergências, no caso de descumprimento da meta de 
consumo. Caberá também ao Diretor do NOM criar colunas específicas na planilha do 
Anexo I para indicação dos dados reais do quantitativo de alunos e da comunidade escolar.  

Havendo necessidade de apoio a solicitação deverá ser feita ao 
CISE/DGINF/CENUP, via e-mail: genaro.soria@educacao.sp.gov.br ou 
nair.fernandes@educacao.sp.gov.br, ou pelo telefone: (11) 3218-8812. 

e) Contatar os responsáveis pelas escolas que apresentarem anomalias no 
comportamento mensal de consumo em relação à meta estabelecida pelo PURA e obter as 
justificativas que tenham motivado excesso ou desperdício de água da respectiva escola, 
tomando as devidas providências para o restabelecimento do nível de consumo à meta do 
PURA. 

f) Encaminhar ao CISE/DGINF/CENUP, utilizando e-mail indicado no letra 
“d” anterior, até o quinto dia útil de cada mês:  
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(i) Relatório informando as providências tomadas para os casos de 
ultrapassagem da meta de consumo, indicando as justificativas 

(ii) Planilha atualizada referida na letra “d” anterior contendo o confronto 
do consumo real de cada escola do mês imediatamente anterior com a meta estabelecida 
pelo PURA, bem como indicação dos dados reais do quantitativo de alunos e da 
comunidade escolar, compreendendo os níveis QM, QAE e QSE.  

g) Comunicar, por meio de ofício, a eventualidade de mudança de endereço 
do imóvel para efeito de alteração contratual e cadastral junto à Sabesp. 

h) Encaminhar ao CISE/DGINF/CENUP, utilizando e-mail indicado no letra 
“d”, planilha consolidada com nome completo, RG e cargo do funcionário que será 
responsável pela gestão da água em cada unidade escolar, até o quinto dia útil 
imediatamente após a data de publicação em D.O. do presente Comunicado. 

2.2 Por parte da Unidade Escolar  
a) Designar funcionário que será responsável pela gestão da água na 

unidade escolar e encaminhar por e-mail, até o terceiro dia útil imediatamente após a data 
de publicação em D.O. do presente Comunicado, ao respectivo Diretor de NOM de sua DE o 
nome completo, RG e cargo do funcionário designado. 

b) Caberá ao funcionário responsável pela gestão da água na unidade 
escolar: 

(i) Comunicar aos funcionários e/ou servidores da escola sobre a redução 
tarifária e fornecer as orientações necessárias e de controles para a manutenção do 
programa, além de garantir o cumprimento de metas de consumo da escola beneficiária. 

(ii) Manter sistema de controle de consumo e de estratégias para redução 
de desperdícios. 

(iii) Manter a meta de consumo per capita igual ou inferior a 25 (vinte e 
cinco) litros por dia, sob pena de ter a tarifa retornada à condição Pública sem Contrato. 

(iv) Encaminhar até o terceiro dia útil de cada mês ao respectivo Diretor de 
NOM de sua DE informação sobre providências tomadas pela Unidade Escolar na 
eventualidade de ocorrência de consumo da escola (m³) do mês imediatamente anterior 
que tenha ultrapassado a meta estabelecida pelo PURA.  

(v) Tomar as devidas providências encaminhadas pelo Diretor do NOM de 
sua DE, quando houver ultrapassagem de meta, quanto a realização de serviços ou reparos 
no sistema hidráulico da escola, ou de procedimentos e/ou orientações de melhorias, 
visando o restabelecimento do consumo de água ao nível estabelecido pelo PURA. 

3. Campanha Educacional 
a) A Sabesp, em conjunto com a SEE, promoverá cursos de capacitação. O 

objetivo é conscientizar os usuários quanto à correta utilização do recurso hídrico, 
provocar mudanças de hábitos e costumes, eliminar vícios de desperdícios, capacitar 
técnicos para monitorar o consumo de água das edificações e adotar medidas preventivas 
e corretivas para o bom desempenho das instalações hidráulicas. 

b) Para tanto, o NOM de cada DE receberá modelo de planilha, a ser 
distribuída pelo CISE/DGINF/CENUP, para indicação (nome e RG) de diretor, 
servidor/funcionário e professor coordenador ou professor de cada escola que participará 
de cada curso. As Diretorias de Ensino e diretores serão oportunamente informados sobre 
o cronograma de realização dos cursos da campanha educacional. 

c) Estão previstos os seguintes cursos de capacitação:  
* Curso de Gestor: com carga horária mínima de 4 horas/curso e destinado 

a Diretores ou Vice Diretores de escolas, sendo uma vaga por escola, totalizando 400 
vagas. 

* Curso de Multiplicador: com carga horária mínima de 8 horas/curso e 
destinado a Professores ou Professores Coordenadores das escolas, sendo uma vaga por 
escola, totalizando 400 vagas. 

* Curso de Controlador da Água: com carga horária de 8 horas/curso e 
destinado a Agentes de Organização Escolar (funcionários ou servidores), sendo uma vaga 
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para cada unidade escolar e a Diretores de NOMs – Núcleos de Obras e Manutenção 
Escolar, sendo uma vaga para cada Diretoria de Ensino, totalizando no mínimo, 456 vagas. 

4. Perda do Benefício Financeiro  
a) No prazo de até 90 dias, contado a partir da assinatura do ajuste, a 

Sabesp irá promover no seu sistema de faturamento (comercial) o cadastramento 
paulatino da tarifa pública com contrato das 400 unidades escolares relacionadas no 
Anexo I, ou seja, redução de 25% da tarifa (gatilho operacional) que permanecerá em 
vigor durante os primeiros 12 meses da vigência contratual; 

b) A perda do benefício da escola ocorrerá na hipótese em que durante a 
vigência do ajuste ocorra consecutivamente dois meses de consumo que ultrapasse a meta 
estabelecida pelo PURA, quando a Sabesp irá desativar o gatilho operacional, retornando a 
condição pública sem contrato, ou seja, perda do desconto financeiro de 25% na conta de 
consumo de água e/ ou esgoto da escola; 

c) O retorno à tarifa pública com contrato somente irá ocorrer quando a 
Sabesp for informada sobre as providencias que foram tomadas para o combate ao 
desperdício e a regularização no nível de consumo da escola à meta do PURA; 

d) Os Diretores de NOMs deverão envidar todos os esforços para evitar que 
a Secretaria de Educação incorra em prejuízos na eventual perda do benefício financeiro 
previsto no ajuste 007/CISE/2015, tomando as devidas providencias junto ao responsável 
de cada escola quando houver descumprimento da meta estabelecida pelo PURA. 

5. Considerações Finais  
As eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos adicionais deverão ser obtidas 

junto ao CISE/DGINF/CENUP, por meio dos e-mails e telefone dos responsáveis pela 
Gestão e Monitoramento do contato: Sr. Gennaro Soria ou Sr. Daniel da Silva Sedres (e-
mails: cisegestaoinfra@educacao.sp.gov.br ou genaro. soria@educacao.sp.gv.br ou 
daniel.sedres@educacao.sp.gov.br), telefone: (11) 3218-8812. 

OBS. Todos os anexos contidos neste comunicado estão disponíveis na 
intranet da SEE - http://www.intranet.educacao.sp.gov.br/portal/site/Intranet/ 

 
______________________________ 

 
 

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - COFI  
 

COMUNICADO COFI, PUBLICADO EM 18 DE JULHO DE 2015 
Programa PDDE Qualidade/ProEMI - 2015 

 
Comunicado Aos Dirigentes Regionais de Ensino, Diretores de Escola e 

Responsáveis Pelas Unidades Executoras Beneficiárias do Programa PDDE 
Qualidade/ProEMI - 2015  

A Coordenadoria de Orçamento e Finanças - COFI - de acordo com a 
Resolução CD/FNDE nº 5, de 31-03-2014, que dispõe sobre a efetivação das transferências 
de recursos, destinados ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE e demais ações 
vinculadas e fundamentação legal, comunica que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação - FNDE/MEC efetuou a transferência de recursos financeiros do PDDE Qualidade 
/ ProEMI - (2ª parcela 2014 para 1.959 escolas, exercício 2015).  

As unidades escolares deverão consultar o site do FNDE 
(www.fnde.gov.br):  

- Programa/PDDE/Consulta/Sistema/Relação de Unidades Executoras 
(REx);  

- Selecionar o link “O que você deseja?” e, no menu que se abre na opção 
Secretarias de Educação, clicar em “Liberação de verbas para programas”. Na próxima 
página, selecionar o Exercício 2015, no campo “Programa” selecionar “Todos os 
Programas”, inserir o número do CNPJ da APM e clicar no botão “Buscar”.  
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Deverão solicitar extratos bancários da conta corrente e da conta aplicação 

para confirmar o recebimento do repasse, atentando para as obrigações dos Artigos nºs. 

13, 14 e 15 da Resolução CD/FNDE nº 10, de 18-04-2013, certificando junto ao banco que 

essas aplicações não terão taxas deduzidas do valor aplicado ou dos rendimentos. 

_______ 
NOTA: 
A Resolução CD/FNDE nº 10/13 encontra-se à pág. 174 do vol. 40 da Col. de Leg. Fed. de Ens. 
Fundamental e Médio. 

______________________________ 
 
 

ATOS DIVERSOS  
 
 

COMUNICADO CONJUNTO CGEB-CIMA, DE 23 DE JULHO DE 2015 
Avaliação da Aprendizagem em Processo - Nona Edição - Agosto de 2015 

 
A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica em conjunto com a 

Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional, considerando a 
importância de: 

- subsidiar as atividades de planejamento escolar na continuidade do ano 
letivo; 

- apoiar as ações de acompanhamento do desenvolvimento das propostas 
pedagógicas e do currículo nas unidades escolares; 

- diagnosticar, por meio de instrumento padronizado, os aspectos da 
aprendizagem dos alunos que necessitam de atenção imediata, atendendo o disposto nas 
Resoluções SE nºs 68/2013, 71/2014 e 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- terão 

continuidade em 2015 e ocorrerão, nesta edição, com a aplicação de avaliações de Língua 
Portuguesa e de Matemática a alunos da rede estadual regular, de todos os anos do Ensino 
Fundamental e todas as séries do Ensino Médio. 

2- As avaliações da AAP, de caráter diagnóstico, além de acompanhar o 
desenvolvimento do currículo, também se constituem em instrumentos investigativos da 
aprendizagem dos alunos, em termos de suas competências e habilidades, objetivando 
subsidiar a progressão das aprendizagens ainda não consolidadas, por meio da elaboração 
e execução de planos elaborados pelo professor para o desenvolvimento do currículo em 
sala de aula. 

3- Nesta edição a AAP está referenciada pelos conteúdos e habilidades do 
segundo bimestre, constantes do currículo de cada um dos anos/séries/disciplinas e os 
instrumentos de sua aplicação estão assim constituídos: 

3.1 - No Ensino Fundamental - Anos Iniciais 
a) 1º ano - Língua Portuguesa: 6 questões abertas; Matemática: 10 questões 

abertas; 
b) 2º ano - Língua Portuguesa:6 questões abertas e 1 de múltipla escolha; 

Matemática: 10 questões abertas; 
c) 3º ano - Língua Portuguesa: 5 questões abertas; Matemática: 10 questões 

abertas; 
d) 4º e 5º anos - Língua Portuguesa: 15 questões de múltipla escolha e 1 

produção textual; Matemática: 15 questões de múltipla escolha; 
3.2 - No Ensino Fundamental - Anos Finais  
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Do 6º ao 9º anos - Língua Portuguesa: 24 questões de múltipla escolha; 
Matemática: 24 questões de múltipla escolha. 

3.3. - No Ensino Médio 
Da 1ª à 3ª série - Língua Portuguesa: 24 questões de múltipla escolha; 

Matemática: 24 questões de múltipla escolha.  
4- A unidade escolar organizará a aplicação das provas pelos próprios 

professores, e, no caso dos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, 
preferentemente em aulas duplas sem a obrigatoriedade de que a aplicação seja feita pelo 
docente da disciplina. 

5- A aplicação deve ocorrer na primeira semana do mês de agosto e a 
correção deve ser concluída para análise dos resultados e propostas de ações pedagógicas 
na reunião de planejamento do dia 22 de agosto de 2015, conforme data programada no 
Calendário Escolar. 

5.1- As escolas do Programa de Ensino Integral adotarão o mesmo 
calendário da rede respeitando as orientações específicas do seu acompanhamento. 

5.2 - Para organizar a aplicação das provas, atentar ao cronograma 
mencionado no item 13 do presente comunicado.  

6 - O material de aplicação da AAP (provas) será entregue impresso para as 
Unidades Escolares, organizado por ano/série/disciplina, em caixas identificadas com o 
título “Avaliação da Aprendizagem em Processo”, contendo: 

6.1- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 1º ano do Ensino 
Fundamental; 

6.2- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 2º ano do Ensino 
Fundamental; 

6.3- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 3º ano do Ensino 
Fundamental; 

6.4- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 4º ano do Ensino 
Fundamental (juntamente com a prova de Produção Textual); 

6.5- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 5º ano do Ensino 
Fundamental (juntamente com a prova de Produção Textual); 

6.6- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 6º ano do Ensino 
Fundamental; 

6.7- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 7º ano do Ensino 
Fundamental; 

6.8- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 8º ano do Ensino 
Fundamental; 

6.9- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 9º ano do Ensino 
Fundamental; 

6.10- Provas de Língua Portuguesa para turmas da 1ª série do Ensino 
Médio; 

6.11- Provas de Língua Portuguesa para turmas da 2ª série do Ensino 
Médio; 

6.12- Provas de Língua Portuguesa para turmas da 3ª série do Ensino 
Médio; 

6.13- Provas de Matemática para turmas do 1º ano do Ensino Fundamental; 
6.14- Provas de Matemática para turmas do 2º ano do Ensino Fundamental; 
6.15- Provas de Matemática para turmas do 3º ano do Ensino Fundamental; 
6.16- Provas de Matemática para turmas do 4º ano do Ensino Fundamental; 
6.17- Provas de Matemática para turmas do 5º ano do Ensino Fundamental; 
6.18- Provas de Matemática para turmas do 6º ano do Ensino Fundamental; 
6.19- Provas de Matemática para turmas do 7º ano do Ensino Fundamental; 
6.20- Provas de Matemática para turmas do 8º ano do Ensino Fundamental; 
6.21- Provas de Matemática para turmas do 9º ano do Ensino Fundamental; 
6.22- Provas de Matemática para turmas da 1ª série do Ensino Médio; 
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6.23- Provas de Matemática para turmas da 2ª série do Ensino Médio; 
6.24- Provas de Matemática para turmas da 3ª série do Ensino Médio; 
7 - As provas mencionadas no item 6 do presente comunicado foram 

impressas a partir de quantitativo coletado pelo Sistema de Cadastro de Alunos da 
Secretaria, obedecendo a data base de 30/04/2015, com acréscimo de 5% e 
arredondamento quantitativo a maior. 

8 - Serão entregues, nas Diretorias de Ensino, exemplares de todas as 
provas mencionadas no item 6, na quantidade equivalente a 10% do número total de 
alunos, a título de reserva técnica, para suprir eventuais faltas de material, para suporte 
das atividades de apoio e acompanhamento pedagógico das avaliações, além de 
atendimentos específicos regionais. 

9 - As provas em braile e em caracteres ampliados, impressas pelo Núcleo 
de Apoio Pedagógico Especializado - CAPE, serão entregues nas Diretorias de Ensino. 

10 - Para os anos iniciais do Ensino Fundamental, foi produzido o “Caderno 
de Prova do Professor”, referente à Avaliação da Aprendizagem em Processo - Nona Edição 
2015 – destinado aos docentes, contendo: 

a) Matriz de Referência utilizada na elaboração dos itens das provas; 
b) Gabarito; 
c) Orientações de aplicação, correção e comentários. 
10.1- Este material ficará oportunamente disponível, para consulta e 

impressão, na intranet. 
11- Para os anos finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio, foram 

feitas produções em vídeo, destinados aos docentes, que ficarão disponíveis na intranet. 
11.1 - As Matrizes de Referência utilizadas na elaboração dos itens das 

provas dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, bem como os 
respectivos Gabaritos, ficarão disponíveis, oportunamente, para consulta e impressão, na 
intranet. 

12- Serão realizadas videoconferências de orientação técnico- pedagógica e 
com recomendações, para as equipes das Diretorias e das unidades escolares, a serem 
divulgadas pela CGEB. 

13 - A entrega dos materiais da 9ª edição da AAP, mencionado nos itens 6, 
8 e 9, ocorrerá no período de 22 de julho a 04 de agosto de 2015, sendo que nas unidades 
localizadas na Capital e na Grande São Paulo, o material será entregue nas escolas e nas 
demais regiões, nas Diretorias de Ensino. 

14 - Na ocorrência de problemas com a entrega enviar e-mail para 
aap.cima@educacao.sp.gov.br. 

15 - 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: 
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE: 
Resolução SE nº 68/13 à pág. 203 do vol. LXXVI; 
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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COMUNICADO CONJUNTO COFI/CISE Nº 6, DE 9 DE SETEMBRO 2015 

Continuidade dos Serviços Terceirizados 
 
Aos Dirigentes Regionais   
Considerando a necessidade de garantir a continuidade de todos os 

serviços contratados para dar suporte ao pleno funcionamento das unidades escolares e 
Diretorias Regionais de Educação, no próximo exercício, as Coordenadorias de Orçamento 
e Finanças - COFI e de Infraestrutura e Serviços Escolares - CISE comunicam que:  

1. Todos os serviços terceirizados mediante contratos formalizados pelas 
DERs para atender às escolas e Diretorias de Ensino deverão ter continuidade no exercício 
de 2016;  

2. Caberá às equipes responsáveis das DERs a adoção das providências 
necessárias à prorrogação dos contratos vigentes ou à abertura de novos procedimentos 
licitatórios com o objetivo de evitar que os serviços de limpeza, manipulação de alimentos 
da merenda escolar, cuidadores, transporte escolar regular e outros sofram solução de 
continuidade;  

3. Os processos referentes as novas contratações deverão ser iniciados com 
antecedência mínima de 4 meses ao término dos contratos vigentes e deverão ser 
encaminhados para apreciação dos órgãos técnicos e jurídicos da sede da SEE, 
devidamente instruídos com todos os elementos necessários ao seu prosseguimento;  

4. Os processos referentes à prorrogação dos contratos vigentes deverão 
ser iniciados com antecedência mínima de 4 meses, contar com carta de anuência do 
contratado, pesquisa de preços e justificativa técnica que embase a providência e 
evidencie a necessidade de dar continuidade ao ajuste.  

5. A remessa dos processos aos órgãos técnicos e jurídicos da SEE deverá 
ser realizada mediante cuidadosa verificação dos pré-requisitos necessários, conforme 
instruções transmitidas na Videoconferência programada para 11/09/2015, evitando-se a 
perda de tempo com devoluções e novas instruções.   

6. As dúvidas e solicitações de apoio técnico deverão ser encaminhadas:  
a) Quando de natureza financeira e/ou orçamentária, diretamente à COFI, 

por meio de cofi.gab@educacao.sp.gov.br  ou tel. (11) 3218-2050.  
b) Quando de natureza técnica, diretamente à CISE, por meio de 

ciselicitacao@educacao.sp.gov.br  ou tel. (11) 3218- 0000 – ramal 2264.  
7. Os casos omissos deverão ser objeto de consulta encaminhada pelas DER 

aos órgãos responsáveis.  
8. O descumprimento de prazos não servirá de justificativa para 

contratações emergenciais, que deverão ser evitadas e poderão ser objeto de apurações de 
responsabilidade. 
 

______________________________ 
 
 

COMUNICADO CONJUNTO CGEB/CISE, DE 22 DE OUTUBRO DE 2015 
Implementação de ações de promoção de ações de defesa contra a abusividade do 

direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à criança e ao adolescente 
 
Destinatários: Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de Ensino, 

Professores Coordenadores dos Núcleos Pedagógicos, Diretores, Professores e Professores 
Coordenadores das Escolas Estaduais. 

As Coordenadorias de Gestão da Educação Básica (CGEB) e da 
Infraestrutura e Serviços Escolares (CISE), considerando: 
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- as recomendações da Organização Pan-Americana da Saúde sobre a 
Promoção e a Publicidade de Alimentos e Bebidas não Alcoólicas para Crianças nas 
Américas; 

- a Resolução nº 163, de 13/3/2014, do Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, que dispõe sobre a abusividade do direcionamento de 
publicidade e de comunicação mercadológica à criança e ao adolescente; 

- a Nota Técnica nº 21/20143, da Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, que apresenta a 
Resolução nº 163/2014, visando sua implementação em todas as unidades escolares das 
redes municipais e estaduais de ensino; 

- a força que a mídia, a publicidade e a comunicação mercadológica 
representam na vida e no processo de desenvolvimento e na consolidação dos hábitos e os 
valores do público infantil; 

- a hipervulnerabilidade da criança em relação à mídia, à publicidade e à 
comunicação mercadológica; 

- os princípios do currículo oficial do Estado de São Paulo para todas as 
etapas da Educação Básica, em especial no que se refere à promoção da saúde e à 
alimentação saudável; 

- as orientações da CISE que incentivam, nas escolas estaduais, práticas de 
uma alimentação saudável, comunicam: 

1) Os dirigentes, supervisores de ensino e diretores de escola devem 
promover, em seus respectivos níveis de atuação, a divulgação e a reflexão sobre as 
recomendações e determinações legais que visam proteger o público infantil da 
abusividade do direcionamento de publicidade e de comunicação. 

2) Aos profissionais da rede estadual de ensino, em todos os seus níveis de 
atuação, cabe o cumprimento das recomendações e determinações legais, expressas nas 
considerações iniciais do presente Comunicado; no caso das escolas sob supervisão 
estadual, é necessário que os supervisores de ensino orientem a observação e 
cumprimento dessas mesmas determinações; 

3) Fica impedida, nas instituições escolares, a realização de ações e/ou 
projetos, promovidos por iniciativa da equipe escolar ou por outras instituições, que 
configurem descumprimento às recomendações e determinações legais expressas 
inicialmente nesse comunicado; 

4) Fica também impedida a realização de visitas de grupos de alunos a 
instituições que incorram no descumprimento das recomendações e determinações legais 
aqui expressas; 

5) Entre as instituições referidas nos itens 3 e 4 incluem-se, 
respectivamente, a Empresa Vigor (Projeto Escola Vigor) e a Empresa McDonalds (shows 
do Ronald McDonalds), além de outras que, eventualmente, possam incorrer no 
descumprimento da Resolução nº 163, de 13/3/2014 e da Nota Técnica nº 21/2014. 

1 Fonte: http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art20120605-
03.pdf (Consulta 13-10-2015) 

2 Fonte: http://www.mpba.mp.br/atuacao/infancia/publicidadee 
consumo/conanda/esolucao_163conanda.pdf 

3 Fonte: http://criancaeconsumo.org.br/wp-content/uploads/2014/06/ 
NotaTecnicaMEC.pdf (Consulta 13-10-2015) 

 
______________________________ 
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COMUNICADO CONJUNTO CGRH-SE-DPME-SPG-3, DE 15 DE OUTUBRO DE 2015 

Dispõe sobre a posse e o exercício de candidatos nomeados para cargo efetivo do Quadro de 
Apoio Escolar 

 
A Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos - CGRH, da Secretaria de 

Estado da Educação, e o Departamento de Perícias Médicas do Estado - DPME, da 
Secretaria de Planejamento e Gestão, à vista da Resolução SPG nº 18, de 27 de abril de 
2015, publicada no DOE de 29-4-2015 e das Instruções Especiais publicadas, 
disciplinadoras dos Concursos Públicos para provimento em caráter efetivo de cargos do 
Quadro de Apoio Escolar, Quadro do Magistério e Quadro da Secretaria da Educação, 
Comunicam: 

 I - Ser requisito para posse, nos termos do artigo 47, VI, da Lei nº 10.261, 
de 28 de outubro de 1968: gozar de boa saúde, comprovada em inspeção realizada em 
órgão médico oficial;  

II - A avaliação médica oficial tem por objetivo efetuar prognóstico 
laborativo do candidato, o qual deve considerar todo o tempo de permanência previsto no 
serviço público. Destarte, não basta estar capaz no momento do exame pericial, sendo 
necessário considerar, com base na experiência clínica e pericial, que as patologias 
eventualmente diagnosticadas, incipientes ou compensadas, não venham a agravar-se nem 
predispor a outras situações que provoquem permanência precária no trabalho, com 
licenciamentos frequentes e aposentadorias precoces;  

III - Os candidatos nomeados deverão providenciar os exames necessários 
e realizar perícia médica para obtenção do Certificado de Sanidade e Capacidade Física - 
Laudo médico, independentemente do Tempo de Serviço e de serem titulares de cargo ou 
admitidos no Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Educação. De acordo com a Lei 
Complementar nº 1.123, de 02/07/2010, nenhum candidato está isento de se submeter à 
perícia médica oficial. 

 IV - São documentos a serem apresentados pelo candidato nomeado para a 
realização da avaliação médica oficial, de acordo com as Instruções Especiais 
disciplinadoras do Concurso:  

a) 01 foto 3x4 recente em fundo branco, com contraste adequado entre o 
fundo e a imagem do candidato com a proximidade do rosto de 80%, sem data, sem 
moldura e sem marcas;  

b) documento de identidade com fotografia recente;  
c) Declaração de Antecedentes de Saúde para Ingresso;  
V - Conforme consta nas Instruções Especiais, todos os candidatos, 

inclusive os declarados pessoa com deficiência e integrantes da Lista Especial, deverão 
apresentar, no dia e hora marcados para avaliação médica oficial, os seguintes exames 
médicos recentes: 

a) Hemograma Completo - validade: 06 meses;  
b) Glicemia de Jejum - validade: 06 meses; 
c) PSA Prostático - para homens acima de 40 anos de idade - validade: 365 

dias;  
d) TGO, TGP e Gama GT - validade: 06 meses;  
e) Uréia e Creatinina - validade: 06 meses;  
f) Urina Tipo I - validade: 06 meses;  
g) Eletrocardiograma (ECG), com laudo - validade: 06 meses; 
h) Raio X de Tórax, com Laudo - validade: 06 meses; i) Colpocitologia 

oncótica - validade: 365 dias; 
j) Mamografia (mulheres acima de 40 anos de idade) - validade: 365 dias;  
k)Laringoscopia indireta ou videolaringoscopia - validade: 180 dias; 

(exclusivo para os cargos de professor) 
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l) Audiometria Vocal e Tonal - validade: 180 dias. (exclusivo para os cargos 
de professor)  

V.I - O candidato impossibilitado de realizar qualquer dos exames previstos 
nos itens de "a" a "l" deverá apresentar relatório médico. 

 VI - Os exames laboratoriais e complementares serão realizados a 
expensas dos candidatos e servirão como elementos subsidiários à inspeção médica para 
fins de ingresso para a constatação de inexistência de patologias não alcançáveis por mero 
exame clínico e poderão, a critério médico, integrar o prontuário do candidato junto ao 
DPME.  

VII - O candidato que não apresentar todos os exames exigidos no item V, 
não será submetido à perícia médica. 

 VIII - O candidato terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da 
publicação do Ato de Nomeação, para solicitar o agendamento da perícia médica, por meio 
do sistema eletrônico a ser disponibilizado pelo DPME, devendo para tanto: 

 a) Digitalizar os laudos dos exames obrigatórios previstos no item V deste 
Comunicado - o arquivo deve ser salvo nas extensões .jpg ou .pdf, com tamanho máximo de 
250 kbytes e nomeados com no máximo 40 posições, sem caracteres especiais ou 
acentuação;  

Obs: a nomeação dos documentos deve ser iniciada com o CPF do servidor. 
 b) Digitalizar a foto 3x4 - o arquivo deve ser salvo obrigatoriamente na 

extensão.jpg, com tamanho máximo de 250 kbytes e nomeados com no máximo 40 
posições, sem caracteres especiais ou acentuação; 

Obs: a nomeação da foto deve ser iniciada com o CPF do servidor.  
c)Acessar o sistema informatizado do DPME, por meio do sítio - 

http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/eSisla - e selecionar a guia "Ingressante"; 
d) Digitar o número do CPF e clicar em "Criar Senha"; 
e) Aceitar o Termo de Responsabilidade (criar senha )e clicar em “Enviar” e 

“OK”!  
f) Ao acessar o sistema, com CPF e Senha, o servidor deve ler as 

observações da tela inicial para dar início ao processo clicando na opção "Anexar"; 
g) Preencher, imprimir, assinar e digitalizar a Declaração de Antecedentes 

de Saúde para fins de ingresso;  
h) Anexar ao sistema informatizado do DPME os arquivos previamente 

digitalizados, observando-se que o nome dos arquivos citados nas alíneas "a" e "b" deste 
item, devem obrigatoriamente ser precedidos do nº do CPF do candidato sem pontos ou 
traço, seguido do nome do exame. Exemplo: "12312312312 laboratoriais.jpg", 
"12312312312 foto.jpg";  

i) Clicar em “Concluir” para finalizar a requisição do agendamento da 
perícia. 

j) O sistema apresentará mensagem para o servidor confirmar a veracidade 
das informações anexadas. 

IX - Instruções detalhadas para a utilização do sistema de solicitação de 
agendamento de perícias médicas de ingresso poderão ser encontradas no manual de 
orientações disponível no sítio do DPME - http://www.dpme.sp.gov.br/. 

 X - O candidato que tiver dificuldades em solicitar o agendamento de 
acordo com o que prevê o item VIII deste Comunicado, deverá entrar em contato com a 
Diretoria Regional de Ensino, para orientações. 

 XI - O candidato que deixar de requisitar o agendamento dentro do prazo 
previsto no item VIII, deverá entrar em contato com a Diretoria Regional de Ensino/ 
Órgãos Centrais, para orientações, dentro do prazo improrrogável de 30 (trinta) dias 
previsto no caput artigo 52 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968. 

 XII - Os exames médicos recentes e respectivos laudos, quando for o caso, e 
a Declaração de Antecedentes de Saúde para Ingresso, devidamente preenchida e 

http://www.dpme.sp.gov.br/
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assinada, deverão ser apresentados pessoalmente pelo candidato na Clínica Médica, no dia 
e hora agendados para a realização da avaliação médica oficial. 

 XIII - Os exames médicos NÃO DEVERÃO, em hipótese alguma, ser 
encaminhados ao DPME ou ao Centro de Ingresso e Movimentação/CGRH, ou ficar retidos 
no local de realização da avaliação médica oficial.  

XIV - As datas, horários e locais das avaliações médicas oficiais serão 
publicados em Diário Oficial do Estado. 

XV - Da Avaliação Médica Oficial:  
a) as perícias serão realizadas no DPME ou em clínicas médicas 

credenciadas, no âmbito do Convênio SPG/IAMSPE;  
b) o candidato será submetido à avaliação, inicialmente, nas áreas de 

oftalmologia e clínica geral. As mulheres serão, ainda, submetidas à análise da área da 
ginecologia; 

c) a critério médico, durante a avaliação médica oficial, poderá ser 
solicitada manifestação de médico perito em área específica ou avaliação psicológica 
individualizada, bem como ser solicitado ao candidato que apresente exames/relatórios 
médicos complementares.  

d) na hipótese prevista na alínea "c" deste item, o candidato:  
i. deverá comparecer para se submeter à avaliação de médico especialista, 

em data e local informados por intermédio do Diário Oficial do Estado;  
ii. deverá entregar os exames complementares solicitados no local onde foi 

realizada a perícia, respeitando prazo máximo de 120 dias; 
iii. será considerado inapto caso não compareça ao local indicado na nova 

data agendada para a conclusão da avaliação iniciada, ou caso não entregue os exames 
complementares solicitados, no prazo estabelecido.  

e) o Parecer Final do DPME relativo às avaliações será publicado no Diário 
Oficial do Estado por nome, número de Registro Geral do candidato e o número do 
Certificado de Sanidade e Capacidade Física - CSCF. 

 XVI - O candidato que deixar de comparecer à perícia médica para fins de 
ingresso previamente agendada ou deixar de apresentar qualquer dos documentos 
exigidos nos itens IV e V deste Comunicado na data da perícia médica, terá publicado 
resultado PREJUDICADO.  

XVII - O DPME e a Secretaria da Educação não se responsabilizarão pela 
perda do prazo para a posse, caso o candidato deixe de requisitar o agendamento da 
perícia médica dentro do prazo de que trata o item VIII.  

XVIII - A critério médico, mediante publicação em Diário Oficial, durante a 
avaliação médica oficial, o candidato poderá ter o prazo para posse suspenso por até 120 
dias, para conclusão de perícia iniciada conforme disposto no artigo 53, I, da Lei nº 
10.261/68, com a redação dada Lei Complementar nº 1.123/10. 

 XIX - O candidato que se enquadrar em alguma das hipóteses previstas no 
item XVI poderá encaminhar pedido de reagendamento da perícia médica para fins de 
ingresso, endereçado ao Diretor do DPME, mediante requerimento devidamente 
protocolizado junto ao Departamento, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação 
do resultado "PREJUDICADO". Para que: 

a) seja reagendada a perícia médica é obrigatório que o candidato informe 
no requerimento a justificativa do não comparecimento e anexe documentação 
comprobatória. 

 XX - Da decisão emitida pelo DPME, de que trata o item XV, alínea "e" deste 
Comunicado, poderá o candidato interpor recurso ao Excelentíssimo Senhor Secretário de 
Planejamento e Gestão, no prazo de 5 (cinco) dias, junto ao DPME; e terá o prazo para 
posse suspenso por 30 (trinta) dias, a contar da protocolização do recurso, conforme 
disposto no artigo 53, II, § 2º, da Lei nº 10.261/68, com a redação dada Lei Complementar 
nº  1.123/10. Ao candidato será dada ciência do decidido mediante publicação no Diário 
Oficial do Estado. 
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XXI - Os prazos de suspensão de posse previstos nos itens XVIII e XX 
encerram-se com a publicação da Decisão Final proferida, ainda que não decorrido o prazo 
total.  

XXII - Será negado provimento ao recurso quando:  
a) interpostos fora dos prazos previstos no item XX deste Comunicado e no 

artigo 52 da Lei nº 10.261/68;  
b) o candidato deixar de atender a convocação para comparecimento em 

avaliação médica oficial. 
 XXIII - Serão submetidos à perícia médica, obrigatoriamente na sede do 

DPME, os candidatos a cargo efetivo:  
a) declarados como pessoa com deficiência, que foram nomeados nos 

termos da Lei Complementar nº 683, de 18 de setembro de 1992, alterada pela Lei 
Complementar nº 932, de 08 de novembro de 2002 e regulamentada pelo Decreto nº 
59.591, de 14 de outubro de 2013, alterado pelo Decreto nº 60.449, de 15 de maio de 
2014; 

b) que estejam em gozo de Licença para Tratamento de Saúde no ato da 
nomeação; 

c) Readaptados.  
XXIV - O candidato poderá requerer vistas de seu prontuário junto ao 

DPME, a qual será dada no momento da solicitação, bem como cópia reprográfica 
mediante pagamento da respectiva taxa, a qual será entregue em 5 (cinco) dias após o 
pedido. 

 
_______ 
NOTA: 
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE. 
Lei Complementar nº 683/92 à pág. 40 do vol. XXXIV; 
Lei Complementar nº 1.123/10 à pág. 21 do vol. LXX; 
Lei Complementar nº 932/02 à pág. 39 do vol. LIV: 
Lei nº 10.261/68 à pág. 358 do vol. LV; 
Decreto nº 59.591/13 à pág. 107 do vol. LXXVI; 
Decreto nº 60.449/14 à pág. 83 do vol. LXXVII; 
Instrução Especial nº 2/14 à pág. 262 do vol. LXXVIII. 
 

 
_________________________________ 
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TEXTOS LEGAIS E NORMATIVOS REVOGADOS E RESPECTIVOS REVOGADORES 
DO VOLUME LXXX  

 
 
 
 

 
REVOGADOS(AS) 

 
REVOGADORES(AS) 

 

ATO Nº DATA ATO Nº DATA 
Lei 9.084 17.02.1995 Lei 16.002 18.11.2015 
Decreto 26.937 26.03.1997 Decreto 61.636 24.11.2015 
Decreto 54.428 09.06.2009 Decreto 61.374 23.07.2015 
Decreto 54.479 24.06.2009 Decreto 61.374 23.07.2015 
Decreto 57.679 26.12.2011 Decreto 61.374 23.07.2015 
Decreto 58.397 18.09.2012 Decreto 61.374 23.07.2015 
Resolução SE 38 07.06.2016 Resolução SE 47 18.09.2015 
Resolução SE 20 09.04.2014 Resolução SE 32 23.07.2015 
Resolução SE 41 31.07.2014 Resolução SE 47 18.09.2015 
Resolução SE 54 1º.12.2015 Resolução SE 56 08.12.2015 
Instrução CGRH 4 2013 Instrução CGRH 2 2015 
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ÍNDICE ALFABÉTICO, REMISSIVO E POR ASSUNTO DO VOLUME LXXX 
 
 

1. AFASTAMENTO 
- prorrogação de afastamento de servidores da Administração Direta e Indireta do 
Estado – Res. SG nº 74/15 
 

2. ADMISSÃO 
- de pessoal, na Administração Direta, Indireta e Fundacional do Estado – Decreto 
nº 61.466/15  
 

3. ANO LETIVO  
- cumprimento das atividades escolares necessárias à finalização do ano letivo de 
2015 – Res. SE nº 57/15 
- viabilização das mudanças necessárias ao início das aulas do ano letivo de 2016 –  
Com. SE de 11/12/2015 
 

4. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 
- padronização dos procedimentos de - Comunicado Conjunto UCRH/CAF/SPPREV 
nº 1/15 
 

5. APROVEITAMENTO  
- de pessoal remanescente, na Administração Direta, Indireta e Fundacional do 
Estado – Decreto nº 61.466/15 
 

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
- em Processo - Nona Edição - Agosto de 2015 – Com. Conj. CGEB/CIMA de 23/7/15 
 

7. BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR/BNCC PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 
- Ind. CEE/CP nº 139/15 
 

8. BONIFICAÇÃO POR RESULTADOS – BR 
- fixação de metas do IDESP, para fins de pagamento da – Res. SE nº 52/15 
 

9. CALENDÁRIO ESCOLAR 
- alteração da Res. SE nº 72/14, que trata do – Res. SE nº 33/15 

10. CASA CIVIL 
- alteração do Decreto nº 61.038/15 que organiza a – Decreto nº 61.359/15 
- Vide TRANSFERÊNCIAS 
 

11. COMITÊ PAULISTA DAS OLIMPÍADAS 2016 
- instituição e objetivo do – Decreto nº 61.361/15 
 

12. COMITÊ PAULISTA DO ESPORTE OLÍMPICO 
- instituição e objetivo do – Decreto nº 61.361/15 
 

13. CONSELHO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE SÃO PAULO – CEAE/SP 
- processo de escolha dos membros, para o quadriênio 2015-2019, do – Res. SE nºs 
48 e 49/15 
 

14. CONTRATAÇÃO  
- de pessoal, na Administração Direta, Indireta e Fundacional do Estado – Decreto 
nº 61.466/15  
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15. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
- alteração da Lei Compl. nº 1.093/2009 – LCs 1.276/15 e 1.277/15 
 

16. CONTRATOS 
- tramitação de contratos com termo de aditamento para prorrogação de prazo de 
vigência – Res. SE nº 55/15 
- Vide PUBLICAÇÃO 
 

17. CONVÊNIOS 
- Vide PUBLICAÇÃO 
 

18. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 
- ações de promoção de ações de defesa contra a abusividade do direcionamento 
de publicidade e de comunicação mercadológica à – Com. Conj. CGEB/CISE de 
22/10/15 
 

19. DEMANDA ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO - ANO 2016 
- critérios e procedimentos para a implementação do processo de atendimento à – 
Res. SE nº 37/15 
 

20. DESPESA DO ESTADO 
- fixa, para o exercício de 2016, a – Lei nº 16.083/15 
 

21. DIA ESTADUAL DE LUTA CONTRA A MEDICALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
- instituição do – Lei nº 16.082/15 
 

22. DIÁRIAS 
- alteração do Decreto nº 48.292/03, que dispõe sobre a concessão, aos servidores 
da Administração Centralizada e das Autarquias, bem como aos componentes da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo, de – Decreto nº 61.397/15 
 

23. DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
- para o exercício de 2016 – Lei nº 15.870/15 
 

24. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
- mínimos de idade exigidos, nas escolas da rede pública estadual, para matrícula 
em cursos da – Res. SE nº 47/15 
 

25. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 
- exigência de pareceres técnicos para cursos de instituições de ensino 
credenciadas para – Par. CEE nº 474/15  
 

26. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
- normas relativas ao encerramento da execução orçamentária e financeira das 
Administrações Direta e Indireta, visando o levantamento do Balanço Geral do 
Estado do exercício de 2015 – Decreto nº 61.621/15 
 

27. EXERCÍCIO 
- posse e exercício de candidatos nomeados para cargo efetivo do Quadro da 
Secretaria da Educação – QSE – Instr. CGRH nº 1/15 
- posse e exercício de candidatos nomeados para cargo efetivo do Quadro da 
Secretaria da Educação – QSE – Instr. CGRH nº 2/15 
- posse e o exercício de candidatos nomeados para cargo efetivo do Quadro de 
Apoio Escolar – QAE - Instr. CGRH nº 3/15 
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28. FOLHA DE PAGAMENTO 

- consignações em folha de pagamento de servidores públicos civis e militares, 
ativos, inativos e reformados e de pensionistas da administração direta e 
autárquica – Decreto nº 61.470/15 

 
29. IMPRENSA OFICIAL 

- Vide PUBLICAÇÃO 
 

30. MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO 
- instituição e objetivos do – Decreto nº 61.442/15 
 

31. PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO 
- prorrogação de afastamentos de servidores da Pasta da Educação, junto a 
Prefeituras Municipais, para atendimento ao ensino fundamental, nos termos do 
convênio de – Res. SE nº 59/15 
 

32. PARECER TÉCNICO DE ESPECIALISTA 
- diretrizes para elaboração e aprovação de – Del. CEE nº 135/15 e Ind. CEE nº 
138/15 
 

33. PLANO DE CURSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA 
- diretrizes para elaboração e aprovação de - Del. CEE nº 135/15 e Ind. CEE nº 
138/15 
 

34. PLANO PLURIANUAL – PPA 
- instituição, para o quatriênio 2016-2019, do – Lei nº 16.082/15 
 

35. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ESTADUAL 
- inserção de dados no – Decreto nº 61.435/15 
 

36. POSSE 
- e exercício de candidatos nomeados para cargo efetivo do Quadro da Secretaria 
da Educação – QSE – Instr. CGRH nº 1/15 
- posse e exercício de candidatos nomeados para cargo efetivo do Quadro da 
Secretaria da Educação – QSE – Instr. CGRH nº 2/15 
- posse e o exercício de candidatos nomeados para cargo efetivo do Quadro de 
Apoio Escolar – QAE - Instr. CGRH nº 3/15 
- posse e exercício de candidatos nomeados para cargo efetivo do Quadro de 
Apoio Escolar – Com. Conj. CGRH-SE-DPME-SPG nº 3/15          
 

37. PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS 
- para o ano letivo de 2016 – Port. CGRH nº 7/15 
- para o ano letivo de 2016, para os docentes com contratos celebrados em 2014, 
nos termos da Lei Complementar nº 1.093/2009, em prorrogação de Contrato para 
o ano letivo de 2016 – Port. CGRH nº 9/15 
- cronograma para a divulgação da classificação dos inscritos no processo inicial de 
atribuição de classes e aulas de 2016 - Port. CGRH nº 10/15 

 
38. PROGRAMA DE MATRÍCULA ANTECIPADA/CHAMADA ESCOLAR - ANO 2016 

- critérios e procedimentos para a implementação do – Res. SE nº 36/15; Port. Conj. 
SEE/SME nº 1/15  
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39. “PROGRAMA ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO CRACK” – “PROGRAMA 
RECOMEÇO” 
- passa a denominar-se Programa Estadual de Políticas sobre Drogas – “Programa 
Recomeço: Uma Vida sem Drogas”- Decreto nº 61.674/15 
 

40. PROIBIÇÕES 
- proibição de trote nas escolas da rede pública em qualquer nível de ensino – Lei 
nº 15.892/15 

 
41. PROJETO BOLSA-UNIVERSIDADE 

- instituição, no âmbito do Programa Escola da Família, do – Res. SE nº 45/15 
 

42. PROJETO “QUEM FALTA FAZ FALTA” 
- instituição, no âmbito do Programa Educação - Compromisso de São Paulo, do – 
Res. SE nº 42/15 
 

43. PUBLICAÇÃO 
- na imprensa oficial, de extratos de contratos, convênios e demais instrumentos 
de natureza obrigacional – Decreto nº 61.476/15 
 

44. RECEITA 
- para o exercício de 2016 – Lei nº 16.083/15 
 

45. RECESSO ESCOLAR 
- nas unidades em que o corpo discente está sendo impedido de entrar para 
participar de aulas – Res. SE nº 53/15 
 

46. REDE DE SUPRIMENTOS 
- ............................ - Com. SE publ. em 30/12/2015 
 

47. REMOÇÃO 
- por títulos e por união de cônjuges de Supervisores de Ensino e Diretores de 
Escola do Quadro do Magistério – QM – Instr. CGRH nº 17/15 
- concurso de Remoção de Docentes/2015 Procedimentos de inscrição/ indicações 
e relação de vagas – Comunicado CGRH nº 18/15  
 

48. REPOSIÇÃO DE AULAS E DIAS LETIVOS 
- acompanhamento das atividades de reposição de dias letivos não trabalhados e 
de aulas não ministradas nas escolas estaduais, em 2015 – Res. SE nº 30/15 
 

49. SECRETARIA DE GOVERNO 
- alteração do Decreto nº 61.036/15 que organiza a – Decretos nºs 61.359/15, 
61.564/15, 61.636/15 
 

50. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 
- em continuidade – Com.COFI/CISE nº 6/15 
 

51. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE RENDIMENTO ESCOLAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 
– SARESP/2015 
- aplicação de provas relativas ao – Res. SE nºs 41/15, 46/15 e 50/15 
 

52. SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO 
- implantação do – Com. CISE nº 7/15  
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53. SOLUÇÕES INOVADORAS 
- apresentação, análise e teste de soluções inovadoras que contribuam com 
questões de relevância pública, encaminhadas pela iniciativa privada mediante 
provocação do Poder Público – Decreto nº 61.492/15 
 

54. TRANSFERÊNCIAS 
- da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania para a Casa Civil, do Gabinete do 
Governador – Decreto nº 61.374/15 
 

55. TROTE 
- vide PROIBIÇÕES 
 

56. UNIDADE ESCOLAR 
- criação de – Decretos nºs 61.411/15,61.511/15 
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TEXTOS LEGAIS E NORMATIVOS CITADOS NESTE VOLUME LXXX, NÃO CONSTANTES 
DAS COLETÂNEAS DE LEGISLAÇÃO DE ENSINO, FUNDAMENTAL E MÉDIO – CENP/SE 
 
 

 ESTADUAIS  
 
 
DECRETO LEI E LEIS   
 
DECRETO-LEI Nº 233, DE 28.04.1970  
Estabelece normas para a estruturação dos sistemas de administração financeira e 
orçamentária da administração pública estadual centralizada ou direta 
 
LEI Nº 12.061, DE 26.09.2005 
Institui o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Nordestina 
 
LEI Nº 7.576, DE 27.11.1991  
Cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana - CONDEPE e dá 
providências correlatas 
 
LEI Nº 5.466, DE 24.12.1986  
Dispõe sobre o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. 
 
Lei nº 5.447, de 19.12.1986  
Dispõe sobre o Conselho Estadual da Condição Feminina. 
 
DECRETOS  
 
DECRETO Nº 51.631, DE 07.03.2007  
Dá nova redação ao artigo 2º do Decreto nº 50.911, de 27 de junho de 2006, que 
reorganiza a Penitenciária "Dr. Paulo Luciano de Campos" de Avaré e dá providências 
correlatas 
 
DECRETO Nº 51.632, DE 07.03.2007 
Dispõe sobre o Conselho Estadual da Condição Feminina 
 
DECRETO Nº 51.634, DE 07.03.2007 
Disciplina os procedimentos relativos ao repasse de depósitos judiciais ao Estado de São 
Paulo, nos termos da Lei federal nº 11.429, de 26 de dezembro de 2006 
 
DECRETO Nº 52.780, DE 06.03.2008 
Disciplina a transferência de depósitos judiciais e administrativos para a conta única do 
Tesouro do Estado, e dá providências correlatas 
 
DECRETO Nº 54.032, DE 18.02.2009 
Cria e organiza, na Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, a Coordenação de 
Políticas para a Diversidade Sexual do Estado de São Paulo e dá providências correlatas 
 
DECRETO Nº 54.429, DE 09.06.2009 
Cria e organiza, na Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, a Coordenação de 
Políticas para a População Negra e Indígena e dá providências correlatas 
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DECRETO Nº 54.428, DE 09.06.2009 
Dispõe sobre a transferência dos Conselhos que especifica para a Secretaria da Justiça e da 
Defesa da Cidadania e dá providências correlatas 
 
DECRETO Nº 54.478, DE 24.06.2009 
Designa o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP como liquidante da 
Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo e dá providências correlatas 
 
DECRETO Nº 54.696, DE 20.08.2009 
Altera dispositivo do Decreto nº 54.429, de 9 de junho de 2009, acrescentado pelo Decreto 
nº 54.560, de 17 de julho de 2009, que cria e organiza, na Secretaria da Justiça e da Defesa 
da Cidadania, a Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena e dá 
providências correlatas 
 
DECRETO Nº 55.587, DE 17.03.2010  
Institui o Conselho Estadual dos Direitos da População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais e dá providências correlatas 
 
DECRETO Nº 56.744, DE 08.02.2011  
Aprova o Regimento Interno do Conselho Estadual dos Povos Indígenas de São Paulo - 
CEPISP 
 
DECRETO Nº 58.527, DE 06.11.2012  
Altera o Decreto nº 55.587, de 2010, que instituiu o Conselho estadual dos direitos da 
população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais e dá providências 
correlatas 
 
DECRETO Nº 58.527, DE 06.11.2012  
Altera o Decreto nº 55.587, de 2010, que instituiu o Conselho estadual dos direitos da 
população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais e dá providências 
correlatas 
 
DECRETO Nº 59.101, DE 18.04.2013  
Dispõe sobre a organização da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania e dá 
providências correlatas 
 
DECRETO Nº 57.679, DE 26.12.2011  
Institui o Conselho de educação para o trânsito do Estado - CETESP junto à Coordenadoria 
do DETRAN-SP, da Secretaria da Gestão Pública e dá providências correlatas 
 
DECRETO Nº 58.397, DE 18.09.2012  
Institui, na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, o Comitê Paulista de 
Ações para a Segurança Viária 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 46.933, DE 19.07.2002  
Disciplina os procedimentos relativos ao repasse de depósitos judiciais ao Estado de São 
Paulo, nos termos da Lei Federal nº 10.482, de 03.07.2002. 
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DECRETO Nº 59.101, DE 18.04.2013  
Dispõe sobre a organização da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania e dá 
providências correlatas. 
 
DIVERSOS  
 
RESOLUÇÃO SE Nº 20, DE 9 DE ABRIL DE 2014 
Altera a composição da Comissão Central do Projeto Bolsa Mestrado/Doutorado 
 
RESOLUÇÃO SE Nº 39, DE 30 DE JULHO DE 2014 
Institui Comissão Técnica para análise de documentação de credenciamento 
 
RESOLUÇÃO SE 48, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014 
Dispõe sobre análise de documentação de credenciamento de agricultores para os fins que 
especifica 
 
DELIBERAÇÃO CEE Nº 03/2000 
Estabelece normas para o credenciamento de Instituições destinadas ao aperfeiçoamento 
profissional de pessoal graduado em nível superior no sistema de ensino do Estado de São 
Paulo 
 
PARECER Nº 430/2010  
Curso de Especialização em Direito Penal – Comunica nova turma 2010/2011 com 
alteração no Quadro de Professores 
 
PARECER Nº 362/2012 
Recredenciamento da Instituição 
 
INSTRUÇÃO CGRH nº 02, de 11.11.2011 
Dispõe sobre a posse e o exercício para cargos efetivos do Quadro de Apoio Escolar. 
 
PORTARIA CGRH Nº 8, DE 23 DE OUTUBRO DE 2015 
Estabelece cronograma para a divulgação da classificação dos inscritos no processo inicial 
de atribuição de classes e aulas de 2016 
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