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Parecer 485/18 - que a adequação curricular proposta para 
o Curso de Licenciatura em Geografia, oferecido pelo Instituto 
de Geociências e Ciências Exatas do Campus de Rio Claro, da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho, atende 
à Del. CEE 111/2012, alterada pela Deliberação CEE 154/2017;

Parecer 486/18 - que a adequação curricular proposta para 
o Curso de Licenciatura em Física, oferecido pela Faculdade de 
Engenharia do Campus de Ilha Solteira, da Universidade Estadu-
al Paulista “Júlio de Mesquita Filho - Unesp, atende à Del. CEE 
111/2012, alterada pela Deliberação CEE 154/2017;

Parecer 488/18 - que aprova, com fundamento na Delibera-
ção CEE 142/2016, o pedido de Recredenciamento Institucional 
da Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro” - Mogi 
Guaçu, pelo prazo de dois anos;

Parecer 489/18 - que aprova, com fundamento na Deli-
beração CEE 141/2016, as alterações Estatutárias do Centro 
Universitário de Santa Fé do Sul, para vigorar a partir do ano 
letivo de 2019;

Parecer 492/18 - que:
- aprova, com fundamento na Deliberação CEE 142/2016, o 

pedido de Renovação do Reconhecimento do Curso de Pedago-
gia, das Faculdades Integradas Regionais de Avaré, pelo prazo 
de cinco anos;

- aprova a adequação curricular à Del. CEE 111/2012, altera-
da pela Deliberação CEE 154/2017, do Curso de Pedagogia, das 
Faculdades Integradas Regionais de Avaré;

Parecer 493/18 - que:
- aprova, com fundamento na Deliberação CEE 142/2016, o 

pedido de Renovação do Reconhecimento do Curso de Ciências 
Sociais - Bacharelado, oferecido pela Faculdade de Ciências e 
Letras do Campus de Araraquara, da Universidade Estadual Pau-
lista “Júlio de Mesquita Filho, pelo prazo de cinco anos;

- a adequação curricular proposta para o Curso de Licencia-
tura em Ciências Sociais, oferecido pela Faculdade de Ciências 
e Letras do Campus de Araraquara, da Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, atende à Del. CEE 111/2012, 
alterada pela Deliberação CEE 154/2017;

Parecer 494/18 - que aprova a adequação curricular à Del. 
CEE 111/2012, alterada pela Deliberação CEE 154/2017, do 
Curso de Pedagogia, da Escola Superior de Cruzeiro “Prefeito 
Hamilton Vieira Mendes”;

Parecer 495/18 - que autoriza, com fundamento na Delibe-
ração CEE 142/2016, o funcionamento do Curso de Bacharelado 
em Ciências Biológicas, da Faculdade de Ciências e Letras de 
Bragança Paulista, com sessenta vagas no período matutino e 
sessenta no período noturno por ano;

Parecer 496/18 - que aprova, com fundamento na Deli-
beração 142/2016 o pedido de Reconhecimento do Curso de 
Engenharia de Produção, oferecido pela Escola de Engenharia 
de Piracicaba, pelo prazo de dois anos;

Parecer 497/18 - que aprova, com fundamento na Delibera-
ção CEE 142/2016, o Reconhecimento do Curso de Engenharia 
Física do Instituto de Física “Gleb Wataghin”- IFGW, da Univer-
sidade Estadual de Campinas, pelo prazo de três anos.

Homologando, com fundamento no § 1º do artigo 9º, da 
Lei 10.403, de 6-7-1971, o Parecer CEE 490/2018, que aprova à 
favoravelmente à celebração dos Convênios entre o Estado de 
São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação 
e os municípios de Taquaritinga, Mairinque, São Sebastião 
da Grama, Pinhalzinho, Américo Brasiliense, Sandovalina, São 
Roque, Valinhos, Guatapará, Amparo, São Pedro, São José do 
Rio Preto, Guaratinguetá, Araras, Vargem Grande Paulista, 
Araçoiaba da Serra, Ituverava, Boituva e Pirapora do Bom Jesus, 
na implantação e desenvolvimento do Programa de Ação de 
Parceria Educacional Estado/Município, para o Atendimento 
do Ensino Fundamental. (P. 1416834/2018, 1513689/2018, 
1561931/2018, 1562036/2018, 1563958//2018, 1594681/2018, 
1634093/2018, 1693832/2018, 1529555/2018, 1594631/2018, 
1594704/2018, 1673585/2018, 1675726/2018, 1525254/2018, 
1614598/2018, 1599692/2018, 1796720/2018, 1810639/2018 
e 1851994/2018).

 Resolução SE 87, de 27-12-2018

Dispõe sobre o Projeto Orçamento Participativo 
Jovem - OP Jovem e dá providências correlatas

O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou 
sua Assessoria Técnica de Gabinete e considerando:

- a meta 19 dos Planos Nacional e Estadual de Educação, 
que prevê a gestão democrática da educação;

- o Programa Educação Compromisso de São Paulo, insti-
tuído pelo Decreto 57.571/2011, que propugna pela implemen-
tação de políticas educacionais voltadas à continuidade dos 
processos de melhoria da educação pública paulista, nos seus 
vários níveis e modalidades, em especial no que se refere à 
diminuição do abandono e da evasão escolar;

- o papel conferido ao Grêmio Estudantil de natureza parti-
cipativa e decisória no contexto escolar;

- a importância da integração efetiva dos estudantes no 
cotidiano da sua escola, pelo exercício de sua cidadania, propi-
ciada pelas equipes gestoras, dirigentes de ensino e parceiros de 
toda a comunidade escolar de forma articulada;

- o fortalecimento e a melhoria do ambiente escolar e das 
atividades pedagógicas da escola, a partir da visão do estudante,

Resolve:
Artigo 1º - O Projeto Orçamento Participativo Jovem - OP 

Jovem, no âmbito da Secretaria da Educação, em consonância 
com o Programa Educação Compromisso de São Paulo, tem 
por finalidade fortalecer a participação dos alunos, por meio 
do Grêmio Estudantil, das decisões da sua escola, visando à 
melhoria de seu desempenho, como protagonista do processo 
educacional.

Artigo 2º - O OP Jovem tem por objetivos:
I - resgatar o papel do estudante, a fim de que tenha 

motivação para aprender e se desenvolver, sinta- se incluído, 
acolhido, apoiado e não desista da escola;

II - fortalecer os grêmios estudantis e a efetiva participação 
dos estudantes na gestão escolar, criando oportunidades para 
que conheçam mais sobre o orçamento público e exercitem a 
sua cidadania;

III - sensibilizar dirigentes de ensino, equipes gestoras e 
instâncias de participação das escolas (Conselho de Escola e 
APM) para que estabeleçam diálogo mais próximo, aberto e 
consequente com grêmios e estudantes;

IV - melhorar o ambiente e as atividades pedagógicas da 
escola a partir da visão do aluno, com a contribuição de toda a 
comunidade escolar.

Artigo 3º - Para o desenvolvimento das ações do OP Jovem, 
os estudantes, liderados pela Diretoria do Grêmio Estudantil e 
assistidos pela Direção, Conselho de Escola e pela Associação de 
Pais e Mestres - APM, deverão elaborar um plano de ação para 
a disponibilização e repasse dos recursos financeiros.

Parágrafo único - O repasse dos recursos e a prestação de 
contas serão feitos por intermédio da APM ou, na impossibilida-
de, pela Diretoria de Ensino, a todas as unidades escolares da 
rede pública estadual de ensino fundamental e médio, incluindo 
os Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEEJAs, as quilom-
bolas, as indígenas e as escolas em assentamentos.

Artigo 4º - A Coordenação do OP Jovem dar-se-á mediante:
I - Coordenação Geral - composta por equipe responsável 

pelo acompanhamento dos Grêmios Estudantis em órgão 
central;

II - Coordenação Regional - composta por servidores indi-
cados como responsáveis pelo Grêmio Estudantil nas Diretorias 
de Ensino.

§ 1º - Caberá à Coordenação Geral:
1. organizar roteiro/guia/manual das ações programadas, 

visando à uniformidade dos procedimentos adotados pela 
coordenação do projeto;

2. orientar e prestar apoio às Diretorias de Ensino na execu-
ção das ações do Projeto;

PARÁGRAFO QUINTO
A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta 

cláusula não elidirá o direito de a CONTRATANTE exigir indeni-
zação integral dos prejuízos que o fato gerador da penalidade 
acarretar, independentemente das responsabilidades criminal e/
ou ética do autor do fato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
O CONTRATO DE GESTÃO será publicado no Diário Oficial 

do Estado, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da data 
de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da 

normatividade suplementar exercida pela CONTRATANTE sobre 
a execução dos serviços previstos no presente Contrato, a CON-
TRATADA reconhece a prerrogativa de controle e autoridade 
normativa da CONTRATANTE, ficando certo que a alteração 
decorrente de tais competências normativas será objeto de 
termo aditivo, ou de notificação dirigida à CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo, solicitar a CON-

TRATADA informação e documentações quando julgar necessá-
rios esclarecimentos para o acompanhamento das atividades da 
Organização Social.

PARÁGRAFO SEGUNDO
A CONTRATADA poderá, a qualquer tempo, mediante justi-

ficativa apresentada ao Titular da Secretaria de Estado, propor 
a devolução de bens ao Poder Público Estadual, cujo uso fora a 
ela permitido e que não mais sejam necessários ao cumprimento 
das metas avençadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Capital, com renúncia de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 
questões oriundas deste contrato, que não puderem ser resol-
vidas pelas partes.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente 
contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença 
das testemunhas abaixo.

São Paulo, 20-12-2018.
 Extrato de Termo de Cooperação
Processo SEDPcD 1902506/2018
Termo de Cooperação 002/2018
Partícipe: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência
Partícipe: Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo 

– Detran-SP, CNPJ 15.519.361/0001-16
Objeto do Termo de Cooperação: Estabelecer condições de 

cooperação mútua entre os partícipes visando à ampliação dos 
exames práticos de habilitação para as pessoas com deficiência, 
consoante ações previstas no Plano de Trabalho anexo ao Termo.

Valor Total do Ajuste: Não há recursos financeiros envol-
vidos.

Crédito Orçamentário: Não há recursos financeiros envol-
vidos.

Vigência: O prazo de vigência do Termo de Cooperação é de 
60 (sessenta) meses a partir de 18-12-2018.

Data da celebração: 18-12-2018.
Parecer CJ SEDPcD 001/2018

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

 Extrato de Contrato
Processo SEDPcD 1467511/2018
Contrato SEDPcD 021/2018
Contratante: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência
Contratada: Companhia Paulista de Obras e Serviços - CPOS, 

CNPJ 67.102.020/0001-44
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de 

arquitetura e engenharia objetivando a elaboração de projeto 
executivo de proteção contra descargas atmosféricas para as 
quadras 1 e 2, bem como orçamento, apoio técnico na licitação 
e gerenciamento da obra de reforma da cobertura da Estação 
Especial da Lapa

Modalidade da Licitação: Dispensa de licitação, art. 24, VIII, 
da Lei 8.666/1993

Valor total da contratação: R$ 843.713,06
Data da celebração: 19-12-2018
Crédito Orçamentário: UGE 470101, PT 

14.422.4700.5963.0000, ND 449051
Vigência: 26 (vinte e seis) meses
Parecer CJ SEDPcD 036 de 28-11-2018
Com fulcro na Portaria SEDPcD/GAB 002/2012, fica desig-

nado Roberto Muneratti Filho, RG 06.147.026-0, para desempe-
nhar as funções de acompanhamento e supervisão do Contrato

 Extrato de Contrato
Processo SEDPcD 1449501/2018
Contrato SEDPcD 022/2018
Contratante: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência
Contratada: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - 

FIPE, CNPJ 43.942.358/0001-46
Objeto: Prestação de serviços de pesquisa, verificação inde-

pendente e suporte técnico ao controle e avaliação sistemática 
do desempenho, qualidade e efetividade dos serviços relaciona-
dos aos programas promovidos por esta Secretaria

Modalidade da Licitação: Dispensa de licitação, art. 24, XIII, 
da Lei 8.666/1993

Valor total da contratação: R$ 3.893.400,00
Data da celebração: 20-12-2018
Crédito Orçamentário: UGE 470101, PT 

14.422.4700.5963.0000, ND 339039
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses
Parecer CJ SEDPcD 038 de 06-12-2018
Com fulcro na Portaria SEDPcD/GAB 002/2012, fica designa-

do Raul Cornélio Silva Santos, RG 47.081.453-6, para desempe-
nhar as funções de acompanhamento e supervisão do Contrato

 Educação

 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resoluções, de 27-12-2018
Homologando, com fundamento no § 1º, do artigo 9º, da 

Lei 10.403, de 6-7-1971, os pareceres abaixo:
Parecer 480/18 - que aprova, com fundamento na Delibera-

ção CEE 142/2016, o pedido de renovação do reconhecimento 
do Curso Superior de Tecnologia em Silvicultura, oferecido pela 
Fatec Capão Bonito, do Centro Estadual de Educação Tecnológi-
ca Paula Souza, pelo prazo de quatro anos;

Parecer 481/18 - que aprova, com fundamento na Delibera-
ção CEE 142/2016, o pedido de Renovação do Reconhecimento 
do Curso de Filosofia - Bacharelado, oferecido pela Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São 
Paulo, pelo prazo de cinco anos;

Parecer 483/18 - que:
- aprova, com fundamento na Deliberação CEE 142/2016, o 

Projeto de Curso de Licenciatura em Geografia, das Faculdades 
Integradas Regionais de Avaré;

- aprova a adequação curricular à Del. CEE 111/2012, alte-
rada pela Deliberação CEE 154/2017, do Curso de Licenciatura 
em Geografia, das Faculdades Integradas Regionais de Avaré;

Parecer 484/18 - que a adequação curricular proposta 
para o Curso de Licenciatura em Física, oferecido pelo Instituto 
Geociências e Ciências Exatas do Campus de Rio Claro, da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho, atende 
à Del. CEE 111/2012, alterada pela Deliberação CEE 154/2017;

PARÁGRAFO SÉTIMO
A CONTRATADA deverá movimentar os recursos financeiros 

que lhe forem repassados pela CONTRATANTE em conta corren-
te específica e exclusiva no Banco do Brasil, a qual deverá fazer 
referência a esta parceria, de modo a que não sejam confundi-
dos com os recursos próprios da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
No primeiro ano de vigência do presente contrato, o soma-

tório dos valores a serem repassados fica estimado em de R$ 
7.585.329,60, sendo que a transferência à CONTRATADA será 
efetivada mediante a liberação de 12 (doze) parcelas mensais, 
cujo valor corresponde ao estimado para o custeio das despesas 
do Centro de Tecnologia e Inovação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
As parcelas serão transferidas à CONTRATADA, através 

da conta mencionada no parágrafo oitavo da cláusula sétima.
PARÁGRAFO SEGUNDO
As parcelas mensais serão pagas até o 5º dia útil do mês 

subsequente.
CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
O presente CONTRATO DE GESTÃO poderá ser aditado, 

alterado, parcial ou totalmente, mediante prévia justificativa por 
escrito que conterá a declaração de interesse de ambas as partes 
e deverá ser autorizado pelo Secretário de Estado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
No caso de modificações financeiras há necessidade de 

manifestação prévia dos recursos financeiros disponíveis.
PARÁGRAFO SEGUNDO
As eventuais alterações pactuadas serão formalizadas por 

intermédio de termo de aditamento ao presente Contrato de 
Gestão.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO
Este contrato poderá, a qualquer tempo e por qualquer das 

partes ser denunciado, mediante notificação prévia com antece-
dência mínima de 6 (seis) meses e ser rescindido por infração 
legal ou descumprimento de qualquer uma de suas cláusulas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A rescisão do presente Contrato obedecerá às disposições 

contidas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93 e alterações 
posteriores.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Verificada qualquer hipótese ensejadora da rescisão contra-

tual, a CONTRATANTE providenciará a imediata revogação do 
decreto de permissão de uso dos bens públicos, a cessação dos 
afastamentos dos servidores públicos colocados à disposição da 
CONTRATADA, não cabendo à entidade de direito privado sem 
fins lucrativos direito a qualquer indenização, salvo na hipótese 
prevista no § 2º do artigo 79 da Lei federal 8.666/93.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Em caso de rescisão unilateral por parte da CONTRATANTE, 

que não decorra de má gestão, culpa ou dolo da CONTRATADA, 
o Estado de São Paulo arcará com os custos relativos à dispensa 
do pessoal contratado pela Organização para execução do 
objeto deste contrato, independentemente de indenização a que 
a CONTRATADA faça jus.

PARÁGRAFO QUARTO
Em caso de rescisão unilateral por parte da CONTRATADA, 

a mesma se obriga a continuar prestando os serviços ora con-
tratados, por um prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados a partir da denúncia do Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO
A CONTRATADA terá o prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias, a contar da data da rescisão do Contrato, para 
quitar suas obrigações e prestar contas de sua gestão à CON-
TRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PRÁTICAS ANTICOR-
RUPÇÃO

As Partes declaram conhecer as normas de prevenção 
à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a 
Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) e a Lei 
12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, “Leis Anticor-
rupção”) e se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por 
seus sócios, administradores e colaboradores, bem como exigir o 
seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATADA declara que tem e manterá até o final da 

vigência deste contrato um código de ética e conduta próprio, 
cujas regras se obriga a cumprir fielmente.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Sem prejuízo da obrigação de cumprimento das disposições 

de seu código de ética e conduta, ambas as Partes desde já 
se obrigam a, no exercício dos direitos e obrigações previstos 
neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas 
disposições:

(i) não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou 
vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas 
a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas 
e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem 
indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios 
ilicitamente; assim como realizar quaisquer ações ou omissões 
que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei 
12.846/2013, do Decreto 60.106/2014, ou de quaisquer outras 
leis ou regulamentos aplicáveis (“Leis Anticorrupção”), ainda 
que não relacionadas com o presente Contrato, e

(ii) adotar as melhores práticas de monitoramento e verifi-
cação do cumprimento das leis anticorrupção, com o objetivo de 
prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem 
de dinheiro por seus sócios, administradores e colaboradores, 
bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas 
contratados.

PARÁGRAFO TERCEIRO
A fundada suspeita de violação de qualquer das obrigações 

previstas nesta cláusula é causa para a rescisão unilateral deste 
Contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causa-
dos à parte inocente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
A inobservância, pela CONTRATADA, de cláusula ou obri-

gação constante deste contrato e seus Anexos, ou de dever 
originado de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará 
a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, a aplicar, em cada 
caso, as sanções previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 Lei federal 
8.666/93 e alterações posteriores, combinado com a Resolução 
SEDPcD 04, de 25-02-2016, quais sejam:

a)Advertência;
b)Multa;
c)Suspensão temporária de participar de licitações e de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 
(dois) anos;

d)Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos deter-
minantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A imposição das penalidades previstas nesta cláusula 

dependerá da gravidade do fato que as motivar, considerada 
sua avaliação na situação e circunstâncias objetivas em que ele 
ocorreu, e dela será notificada a CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO
As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” desta 

cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a alínea “b”.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Da aplicação das penalidades a CONTRATADA terá o prazo 

de 05 (cinco) dias para interpor recurso, dirigido à Secretária de 
Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

PARÁGRAFO QUARTO
O valor da multa que vier a ser aplicada será comunicado 

à CONTRATADA e o respectivo montante será descontado dos 
pagamentos devidos em decorrência da execução do objeto 
contratual, garantindo-lhe pleno direito de defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRA-
TANTE

Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, a 
CONTRATANTE obriga-se a:

I - Prover à CONTRATADA os meios necessários à execução 
do objeto deste Contrato de Gestão;

II - Programar no orçamento do Estado, nos exercícios 
subsequentes ao da assinatura do presente Contrato de Gestão, 
os recursos necessários, nos elementos financeiros específicos 
para custear a execução do objeto contratual, de acordo com o 
sistema de pagamento previsto, que integra este instrumento;

III - Permitir o uso dos bens móveis e imóveis, mediante 
a edição de Decreto e celebração dos correspondentes termos 
de permissão de uso e sempre que uma nova aquisição lhe for 
comunicada pela CONTRATADA;

IV - Inventariar e avaliar os bens referidos no item anterior 
desta cláusula, anteriormente à formalização dos termos de 
permissão de uso;

V - Promover, mediante autorização governamental, obser-
vado o interesse público, o afastamento de servidores públicos 
para terem exercício na CONTRATADA, conforme o disposto na 
Lei Complementar 846/98;

VI - Analisar, sempre que necessário e, no mínimo anual-
mente, a capacidade e as condições de prestação de serviços 
comprovadas por ocasião da qualificação da CONTRATADA 
como Organização Social, para verificar se a mesma ainda 
dispõe de suficiente nível técnico-assistencial para a execução 
do objeto contratual.

VII - Averiguar que a Organização Social não conta, na 
Diretoria, com pessoa que seja titular de cargo em comissão 
ou função de confiança na Administração Pública, mandato no 
poder legislativo ou cargo de dirigente estatutário de partido 
político, ainda que licenciados, consoante Artigo 2º, II, do Decre-
to 62.528/2017.

PARÁGRAFO ÚNICO - O montante dos recursos destinados 
ao cumprimento do item ‘II’, desta cláusula, será compatível 
com as leis de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual.

CLÁUSULA QUARTA - DA AVALIAÇÃO
A Comissão de Avaliação da Execução dos Contratos de 

Gestão, constituída pelo Secretário de Estado em conformidade 
com o disposto no § 3º do artigo 9º da Lei Complementar 
846/98, procederá à verificação trimestral do desenvolvimento 
das atividades e retorno obtido pela CONTRATADA com a 
aplicação dos recursos sob sua gestão, elaborando relatório 
circunstanciado, encaminhando cópia à Assembleia Legislativa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A verificação de que trata o “caput” desta cláusula, relativa 

ao cumprimento das diretrizes e metas definidas para a CON-
TRATADA, restringir-se-á aos resultados obtidos em sua execu-
ção, através dos indicadores de desempenho estabelecidos, em 
confronto com as metas pactuadas e com a economicidade no 
desenvolvimento das respectivas atividades.

PARAGRÁFO SEGUNDO
Os resultados, a que se refere o parágrafo anterior, serão 

consolidados pela instância responsável da CONTRATANTE 
e encaminhados aos membros da Comissão de Avaliação da 
Execução dos Contratos de Gestão em tempo hábil para a reali-
zação da avaliação trimestral.

PARÁGRAFO TERCEIRO
A Comissão de Avaliação da Execução dos Contratos de 

Gestão referida nesta cláusula deverá elaborar relatório anual 
conclusivo, sobre a avaliação do desempenho científico e tecno-
lógico da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUARTO
Os relatórios mencionados nesta cláusula deverão ser 

encaminhados à Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência para subsidiar a decisão do Governador do 
Estado acerca da manutenção da qualificação da entidade como 
Organização Social.

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO
A execução do presente contrato de gestão será acompa-

nhada pelo Gestor do Contrato, a ser designado pela autoridade 
competente da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO
O acompanhamento será feito através do disposto neste 

contrato de gestão e em seus Anexos, bem como em razão 
da prestação de contas e relatórios apresentados pela CON-
TRATADA.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente Contrato de Gestão será 

de 60 (sessenta) meses, tendo por termo inicial o dia 01-01-
2019, podendo ser renovado, após demonstrada a consecução 
dos objetivos estratégicos e das metas estabelecidas e havendo 
concordância de ambas as partes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
O prazo de vigência contratual estipulado nesta cláusula 

não exime a CONTRATANTE da comprovação da existência de 
recursos orçamentários para a efetiva continuidade da presta-
ção dos serviços nos exercícios financeiros subsequentes ao da 
assinatura deste contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Ocorrendo a resolução do Contrato com base na condição 

estipulada no parágrafo anterior, a CONTRATADA não terá direi-
to a qualquer espécie de indenização.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
Pela prestação dos serviços objeto deste Contrato de 

Gestão, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo 
e condições constantes neste instrumento, a importância total 
estimada de R$ 37.926.648,00.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Do montante total mencionado no “caput” desta cláusula, 

o valor de R$ 632.110,80 onerará a rubrica UGE 470101, Pro-
grama de Trabalho 14.422.4700.6249.0000, no item 339039, no 
exercício de 2019 cujo repasse dar-se-á na modalidade CONTRA-
TO DE GESTÃO, conforme Instrução TCESP 02/2016.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O valor restante correrá por conta dos recursos consignados 

nas respectivas leis orçamentárias, dos exercícios subsequentes.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Os recursos do “caput” desta cláusula poderão ser altera-

dos a qualquer tempo, para acréscimo ou para supressão dos 
valores, conforme as disponibilidades financeiras dos recursos 
alocados no orçamento da Contratante.

PARÁGRAFO QUARTO
Os recursos repassados à CONTRATADA poderão ser apli-

cados no mercado financeiro, desde que os resultados dessa 
aplicação revertam-se, exclusivamente, aos objetivos deste 
CONTRATO DE GESTÃO.

PARÁGRAFO QUINTO
A CONTRATADA deverá movimentar os recursos que lhe 

forem repassados pela CONTRATANTE, de modo a que não 
sejam confundidos com os recursos próprios da OS CONTRATA-
DA. Os respectivos extratos de movimentação mensal deverão 
ser encaminhados mensalmente à CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEXTO
As fontes de recursos financeiros para a execução do objeto 

do presente CONTRATO DE GESTÃO poderão ser:
1 - transferências provenientes do Poder Público;
2 - receitas auferidas pela prestação de serviços e pela 

realização de atividades;
3 - receitas advindas da utilização de seus espaços físicos, 

quando autorizado pela Secretaria;
4 - rendas diversas, inclusive da venda ou cessão de seus 

produtos, tais como, direitos autorais e conexos;
5 - doações, legados e contribuições de entidades nacionais 

e estrangeiras;
6 - rendimentos de aplicações de ativos financeiros;
7 - outros ingressos autorizados previamente pela CON-

TRATANTE.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 28 de dezembro de 2018 às 02:41:42.



sexta-feira, 28 de dezembro de 2018 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 128 (241) – 63

 Portaria da Dirigente Regional de Ensino, de 27-12-
2018

Declarando, nos termos da Deliberação CEE 21/01 e 
Indicação 15/01; da Lei Federal 9.394/96, especialmente no § 
1º do artigo 23 e alíneas b e c do inciso II, do artigo 24; nos 
termos do inciso XXIII do artigo 2º da Lei Estadual 10.403, de 
06-07-1971, e à vista da documentação apresentada, que os 
estudos realizados por Seneck Faustine, RNE G475048-8, nasci-
do em 21-03-1989, na cidade República do Haiti, Haiti, mediante 
estudos realizados em Port-au-Prince, Haiti, no período de 2013 
a 2014, são equivalentes aos cumpridos no sistema brasileiro de 
ensino, para a conclusão do Ensino Médio. (SEE/2151399/2018).

 Portaria da Dirigente Regional de Ensino, de 27-12-
2018

Declarando, nos termos da Deliberação CEE 21/01 e 
Indicação 15/01; da Lei Federal 9.394/96, especialmente no § 
1º do artigo 23 e alíneas b e c do inciso II, do artigo 24; nos 
termos do inciso XXIII do artigo 2º da Lei Estadual 10.403, de 
06-07-1971, e à vista da documentação apresentada, que os 
estudos realizados por Wilsene Apollon, RNE G229972-0, nasci-
do em 22-09-1979, na cidade República do Haiti, Haiti, mediante 
estudos realizados em Port-au-Prince, Haiti, no período de 2004 
a 2005, são equivalentes aos cumpridos no sistema brasileiro de 
ensino, para a conclusão do Ensino Médio. (SEE/2151172/2018).

 Despacho da Dirigente Regional de Ensino, de 27-12-
2018

Indeferindo, nos termos da Deliberação CEE 138/2016, 
alterada pela Deliberação CEE 148/2016, o pedido do IES - Ins-
tituto de Empreendimentos Sociais, CNPJ 29.386.853/0001-95, 
para autorização de funcionamento do Estabelecimento de 
Ensino Escola Aberta de São Paulo, com o curso de Ensino 
Fundamental do 1º ao 5º ano, situado à Rua Santa Crescência, 
443, Bairro Ferreira, CEP 05524-020, São Paulo - SP. (Processo 
SEE/2046789/2018).

 NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO
 Segundo Aditamento ao Termo de Colaboração
Processo 4107/0000/2016, SPdoc 2111064/2018.
Parecer Referencial CJ 46/2018
Fundamento Legal: Decretos 61.981/2016, 62.294/2016 e 

63.934/2018.
Convenentes: Estado de São Paulo, por intermédio da 

Secretaria da Educação, e a AACD - Associação de Assistência 
a Criança Deficiente.

Objeto - Segundo Aditamento ao Termo de Colaboração 
celebrado em 30-12-2016, objetivando o atendimento de edu-
candos com graves deficiências que não puderam ser beneficia-
dos pela inclusão em classes comuns do ensino regular.

Vigência: 01-01-2019 até 31-12-2019.
Data da assinatura: 19-12-2018.
Valor: R$ 450.532,00.

 COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO ESCOLAR
 COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DE VIDA ESCOLAR - COLÉ-

GIO MERITUM
Portaria do Presidente da Comissão de Verificação 

de Vida Escolar dos Ex-Alunos do Colégio Meritum, de 
27-12-2018

Declarando Regularizada, de acordo com a Resolução 
SE 24/2015, a Vida Escolar da ex-aluna Maria Zaluski, RG 
4.526.916.7/PR, que cursou o Ensino Médio - Educação de 
Jovens e Adultos Ensino Médio, na referida Instituição em 2001, 
Escola Cassada, conforme Portaria da Cogesp, publicada no D.O. 
de 16-02-2006.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO CENTRO-SUL

 Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 27-12-
2018

Declarando, nos termos da Deliberação CEE 21/2001 e 
Indicação CEE 15/2001, da Lei Federal 9.394/1996, especialmen-
te no § 1º do artigo 23 e alíneas “b” e “c” do inciso II do artigo 
24 e nos termos do inciso XXIII do artigo 2º da Lei Estadual 
10.403, de 06-07-1971 e à vista da documentação apresentada, 
que os estudos realizados por Victor Jesus Balbuena Toro, RNE 
G420565-6, nascido em 04-09-1993, em Lima/Peru, mediante 
estudos realizados em Lima/Peru, no ano de 2010, são equiva-
lentes ao Sistema Brasileiro de Ensino, em Nível de conclusão 
do Ensino Médio.

 Terceiro Termo de Aditamento de Contrato
Processo 00176/0004/2016.
Contrato 024/2016.
Contratante: Diretoria de Ensino - Região Centro Sul.
Contratado: WF Serviços Terceirizados Ltda., CNPJ 

05.869.639/0001-21.
Objeto: 3º Termo de Aditamento Contratual (Prorrogação).
Data de assinatura: 18-12-2018.
Vigência do 3º Termo de Aditamento Contratual: 21-12-

2018 a 20-03-2020.
Valor mensal estimado contratado: R$ 295.436,20.
Valor total estimado contratado (15 meses): R$ 

4.431.543,00.
Classificação orçamentária: 123680815561720000.
Natureza da Despesa: 339039
Informação CCONT/COFI/SE 03233/2018.
Demonstrativo dos preços da prorrogação contratual: (Base: 

2018)

 Portaria da Dirigente Regional de Ensino, de 27-12-
2018

Dispõe sobre Aprovação de Novo Regimento 
Escolar

A Dirigente Regional de Ensino, da Diretoria de Ensino - 
Região Centro-Oeste, conforme o Decreto 57.141/2011, com 
fundamento na Deliberação CEE 10/97, Indicação CEE 09/97 e 
Deliberação CEE 155/2017, e à vista do Processo SEE/1241154, 
de 31-08-2018, expede a presente Portaria:

Artigo 1º - Fica aprovado o Novo Regimento Escolar 
do Estabelecimento de Ensino Colégio Palmares (Código CIE 
104607), situado à Av. Pedroso de Moraes, 1.271, Pinheiros, CEP 
05419-001, São Paulo - SP, mantido pelo Colégio Palmares Ltda., 
CNPJ 05.824.890/0001-70, com sede à Av. Pedroso de Moraes, 
1.271, Pinheiros, CEP 05419-001, São Paulo - SP, que prevalecerá 
sobre o anteriormente aprovado pela Portaria, de 08-12-2017, 
publicada no D.O. de 15-12-2017.

Artigo 2º - A Diretoria de Ensino - Região Centro-Oeste, 
responsável pela supervisão do estabelecimento de ensino, 
zelará pelo fiel cumprimento das normas contidas no Regimento 
Escolar, objeto desta Portaria.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Portaria da Dirigente Regional de Ensino, de 27-12-
2018

Alterando a Portaria de Designação de Comissão, de 
10-12-2018, publicada no D.O. de 11-12-2018, Seção I, página 
39, referente ao pedido de Autorização de Funcionamento do 
Curso Ensino Fundamental - Anos Iniciais e Aprovação do Novo 
Regimento Escolar do Estabelecimento de Ensino Atelieescola 
Acaia (Código CIE 4068), para incluir a supervisora Solange 
Aparecida de Fátima Duquesi, RG 8.586.249-6.

 Portaria da Dirigente Regional de Ensino, de 27-12-
2018

Homologando, conforme o Decreto 57.141/2011, com 
fundamento na Lei Federal 9.394/96, na Indicação CEE 09/97 
e na Indicação CEE 13/97 e demais normas vigentes, à vista do 
Parecer conclusivo do Supervisor de Ensino, responsável pelo 
Estabelecimento de Ensino, o Plano Escolar do ano letivo de 
2018, das seguintes escolas:

Colégio Renascendo (Cód. CIE 321059)
Colégio Santa Amália (Cód. CIE 107402)
Colégio Nicolau Kerpen (Cód. CIE 143571)
Escola Chácara “A Pimentinha” e Colégio Meirelles Leme 

(Cód. CIE 153564)
Colégio Eco (Cód. CIE 132329)
Escola Tipuana (Cód. CIE 151609)
Escola Vila Monteiro Lobato (Cód. CIE 286394)
 Portaria da Dirigente Regional de Ensino, de 27-12-

2018
Homologando, conforme o Decreto 57.141/2011, com 

fundamento na Lei Federal 9.394/96, na Deliberação CEE 10/97, 
Indicação CEE 13/97, Parecer CEE 67/98 e à vista do Parecer 
Conclusivo do Supervisor de Ensino, responsável pelo estabele-
cimento, o Plano de Gestão para o quadriênio de 2018 a 2021 
da seguinte escola estadual:

E.E. Senador Adolfo Gordo (Código CIE 3840).
 Portaria da Dirigente Regional de Ensino, de 27-12-

2018
Declarando, nos termos da Deliberação CEE 21/01 e Indi-

cação 15/01; da Lei Federal 9.394/96, especialmente no § 1º do 
artigo 23 e alíneas b e c do inciso II, do artigo 24; nos termos 
do inciso XXIII do artigo 2º da Lei Estadual 10.403, de 06-07-
1971, e à vista da documentação apresentada, que os estudos 
realizados por Patriste Pierre Louis, RNE G224239-D, nascido 
em 25-09-1987, na cidade República do Haiti, Haiti, mediante 
estudos realizados em Port-au-Prince, Haiti, no período de 2011 
a 2012, são equivalentes aos cumpridos no sistema brasileiro de 
ensino, para a conclusão do Ensino Médio. (SEE/2150925/2018).

 Portaria da Dirigente Regional de Ensino, de 27-12-
2018

Declarando, nos termos da Deliberação CEE 21/01 e Indi-
cação 15/01; da Lei Federal 9.394/96, especialmente no § 1º do 
artigo 23 e alíneas b e c do inciso II, do artigo 24; nos termos 
do inciso XXIII do artigo 2º da Lei Estadual 10.403, de 06-07-
1971, e à vista da documentação apresentada, que os estudos 
realizados por Pedro Akermann, RG 62.470.834-2, nascido em 
17-02-2004, na cidade de São Paulo - SP, mediante estudos rea-
lizados em Chevy Chase, EUA, no ano de 2018, são equivalentes 
aos cumpridos no sistema brasileiro de ensino, para a conclusão 
do Ensino Fundamental. (SEE/2149387/2018).

 Portaria da Dirigente Regional de Ensino, de 27-12-
2018

Declarando, nos termos da Deliberação CEE 21/01 e Indi-
cação 15/01; da Lei Federal 9.394/96, especialmente no § 1º do 
artigo 23 e alíneas b e c do inciso II, do artigo 24; nos termos 
do inciso XXIII do artigo 2º da Lei Estadual 10.403, de 06-07-
1971, e à vista da documentação apresentada, que os estudos 
realizados por Rodrigo Akermann, RG 62.470.827-5, nascido em 
17-02-2004, na cidade de São Paulo - SP, mediante estudos rea-
lizados em Chevy Chase, EUA, no ano de 2018, são equivalentes 
aos cumpridos no sistema brasileiro de ensino, para a conclusão 
do Ensino Fundamental. (SEE/2149170/2018).

Água Branca, São Paulo - SP, mantido pela Casa de Aprendiza-
gens Ltda., CNPJ 28.168.253/0001-98.

Artigo 2º - As alterações de que trata esta Portaria referem-
-se aos artigos 1º e 2º do Regimento Escolar aprovado pela 
Portaria do Dirigente Regional de Ensino - Região Centro, de 
19-2-2015, publicada no D.O. de 20-2-2015.

Artigo 3º - A Diretoria de Ensino - Região Centro, respon-
sável pela supervisão do estabelecimento de ensino, zelará pelo 
fiel cumprimento das normas contidas no Regimento Escolar, 
objeto desta Portaria.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 27-12-
2018

O Dirigente Regional de Ensino, da Diretoria de Ensino 
- Região Centro, conforme o Decreto 57.141/2011, com fun-
damento na Deliberação CEE 138/2016, Indicação CEE 08/00, 
Resolução CNE/CEB 04/99, Decreto Federal 5.154/2004, Deli-
beração CEE 105/2011, Resolução CNE/CEB 01/2014, à vista do 
Protocolado 1193148/2018, expede a presente Portaria:

Artigo 1º - Fica aprovado o Plano de Curso de Educação Pro-
fissional Técnica de Nível Médio - Curso de Técnico em Óptica, 
Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde, com carga horária de 1320 
horas do Estabelecimento de Ensino O.W.P. Educação, situado à 
Rua Mauá, 836, Casas 22 e 24, Luz, São Paulo - SP, mantido por 
OWP Ltda., CNPJ 64.715.428/0001-01.

Artigo 2º - Os responsáveis pelo estabelecimento de ensino 
ficam obrigados a manter adequados seu Regimento Escolar, 
Plano de Curso e Plano Escolar às instruções relativas ao cum-
primento da Lei Federal 9.394/96 e às normas dos Conselhos 
Nacional e Estadual de Educação.

Artigo 3º - A Diretoria de Ensino - Região Centro, respon-
sável pela supervisão do estabelecimento de ensino, zelará pelo 
fiel cumprimento das obrigações assumidas em decorrência 
desta Portaria.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO CENTRO-OESTE

 Portaria da Dirigente Regional de Ensino, de 27-12-
2018

Designando, conforme o Decreto 57.141/11 e a Resolução 
SE 51/17, com fundamento na Deliberação CEE 138/2016, 
alterada pela Deliberação CEE 148/2016 e à vista do Processo 
SEE/1912378/2018, os Supervisores de Ensino: Eliani Apare-
cida Mana, RG 15.961.010-2, Neusa Souza dos Santos Fiori, 
RG 17.340.953, e Solange Aparecida de Fátima Duquesi, RG 
8.586.249-6, para comporem a Comissão que procederá à 
análise da documentação, vistoria dos equipamentos e insta-
lações físicas, emitindo parecer conclusivo, sobre o pedido de 
autorização de funcionamento em novo endereço, junto ao esta-
belecimento de ensino Colégio Oswald de Andrade, denominado 
Colégio Oswald de Andrade - Unidade III (Escola Tipuana), no 
endereço Rua Girassol, 947/933, Vila Madalena, São Paulo, SP, 
mantido pela Associação Educacional Oswald de Andrade, CNPJ 
06.125.291/0004-73.

 Portaria da Dirigente Regional de Ensino, de 27-12-
2018

Dispõe sobre Alteração Regimental

A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensi-
no - Região Centro-Oeste, conforme o Decreto 57.141/2011, 
com fundamento na Deliberação CEE 10/97, Indicação CEE 
09/97 e Deliberação CEE 155/2017 e à vista do Processo 
SEE/1230112/2018, de 30-08-2018, expede a presente Portaria:

Artigo 1º - Ficam aprovadas as alterações regimentais 
introduzidas no Regimento Escolar do Estabelecimento de Ensi-
no Colégio Augusto Laranja - Unidade I (Código CIE 143406), 
situado à Rua dos Chanés, 205, Moema, CEP 04087-031, São 
Paulo - SP, mantido pelo Ipatec - Instituto Paulista de Ciência, 
Cultura e Tecnologia, CNPJ 09.635.346/0001-30, com sede na 
Alameda dos Jurupis, 1842, Indianópolis, CEP 04088-006, São 
Paulo - SP, e Colégio Augusto Laranja - Unidade III (Código CIE 
134879), situado na Alameda dos Pamaris, 179, Moema, CEP 
04086-020, São Paulo - SP, mantido pelo Instituto Educacional 
Augustus, CNPJ 07.871.173/0001-24, com sede à Rua Vieira de 
Morais, 177, Campo Belo, CEP 04617-010, São Paulo - SP.

Artigo 2º - As alterações de que trata esta Portaria referem-
-se ao parágrafo único do artigo 5°, artigo 17, artigo 20-A, artigo 
22, artigo 22-A, artigo 23 - inciso I e artigo 40 - parágrafo 1°, 
inciso 3, e parágrafos 2°, 3°, 4° do Regimento Escolar aprovado 
pela Portaria, de 09-04-2015, publicada no D.O. de 10-04-2015, 
e alteração regimental aprovada pela Portaria, de 18-09-2017, 
publicada no D.O. de 19-09-2017.

Artigo 3º - A Diretoria de Ensino - Região Centro-Oeste, 
responsável pela supervisão do estabelecimento de ensino, 
zelará pelo fiel cumprimento das normas contidas no Regimento 
Escolar, objeto desta Portaria.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Portaria da Dirigente Regional de Ensino, de 27-12-
2018

Dispõe sobre Aprovação de Novo Regimento 
Escolar

A Dirigente Regional de Ensino, da Diretoria de Ensino - 
Região Centro-Oeste, conforme o Decreto 57.141/2011, com 
fundamento na Deliberação CEE 10/97, Indicação CEE 09/97 e 
Deliberação CEE 155/2017, e à vista do Processo SEE/1213426, 
de 28-08-2018, expede a presente Portaria:

Artigo 1º - Fica aprovado o Novo Regimento Escolar do 
Estabelecimento de Ensino Brazilian Internacional School - BIS 
(CIE 161937), situado à Av. Jurucê, 402, 406 e 416, Moema, 
CEP 04080-011, São Paulo, SP, e extensão na Alameda dos 
Maracatins, 999, Moema, CEP 04089-013, São Paulo, SP, man-
tido pelo Colégio Bilíngue Centro de Educação Ltda. EPP, CNPJ 
11.382.532/0001-57, e Internacional School Centro de Educação 
Ltda. EPP, CNPJ 62.380.365/0001-46, que prevalecerá sobre o 
anteriormente aprovado pela Portaria, de 19-01-2018, publicada 
no D.O. de 23-01-2018.

Artigo 2º - A Diretoria de Ensino - Região Centro Oeste, 
responsável pela supervisão do estabelecimento de ensino, 
zelará pelo fiel cumprimento das normas contidas no Regimento 
Escolar, objeto desta Portaria.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Portaria da Dirigente Regional de Ensino, de 27-12-
2018

Dispõe sobre Aprovação de Novo Regimento 
Escolar

A Dirigente Regional de Ensino, da Diretoria de Ensino - 
Região Centro-Oeste, conforme o Decreto 57.141/2011, com 
fundamento na Deliberação CEE 10/97, Indicação CEE 09/97 e 
Deliberação CEE 155/2017, e à vista do Processo SEE/1195243, 
de 26-12-2018, expede a presente Portaria:

Artigo 1º - Fica aprovado o Novo Regimento Escolar do 
Estabelecimento de Ensino Bright Kids Educação Bilíngue 
(Código CIE 441740), situado à Avenida Europa, 310, Jardim 
Europa, CEP 01449-000, São Paulo - SP, mantido por Bright Kids 
Educação Bilíngue Ltda. - EPP, CNPJ 06.035.774/0002-15, com 
sede à Avenida Europa, 310, Jardim Europa, CEP 01449-000, 
São Paulo - SP, que prevalecerá sobre o anteriormente aprovado 
pela Portaria, de 01-02-2010, publicada no D.O. de 03-02-2010, 
e alteração regimental aprovada pela Portaria, de 02-04-2013, 
publicada no D.O. de 03-04-2013.

Artigo 2º - A Diretoria de Ensino - Região Centro-Oeste, 
responsável pela supervisão do estabelecimento de ensino, 
zelará pelo fiel cumprimento das normas contidas no Regimento 
Escolar, objeto desta Portaria.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

3. acompanhar a implementação das ações programadas, 
promovendo, inclusive, visitas às unidades escolares;

4. submeter à apreciação do titular da Pasta relatórios sobre 
a implementação das ações programadas, sugerindo ajustes ou 
modificações, quando necessário.

§ 2º - Caberá à Coordenação Regional:
1. disseminar os materiais recebidos e todas as informações 

necessárias da Coordenação Geral para as unidades escolares;
2. orientar e prestar apoio às unidades escolares no 

desenvolvimento das ações, promovendo formação dos atores 
envolvidos;

3. acompanhar a implementação das ações, promovendo, 
inclusive, visitas às unidades escolares.

Artigo 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Despacho do Secretário, de 27-12-2018
Processo: 852235/2018 (2 volumes).
Interessada: Prefeitura Municipal de Florínea.
Assunto: Celebração de Convênio Construção de Creche, 

conforme o Decreto 40.722/1997.
Diante dos elementos de instrução do processo, Rescindo 

Unilateralmente o Convênio assinado em 21-06-2012, entre o 
Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação, 
a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) e a 
Prefeitura Municipal de Florínea, nos termos do Cláusula Nona 
do aludido Ajuste.

 CHEFIA DE GABINETE

 Despacho da Chefe de Gabinete, Substituta, de 27-12-
2018

Processo: 1798433/2018
Interessada: Diretoria de Ensino - Região de Campinas 

Oeste.
Assunto: Renovação de certificado digital.
À vista dos elementos que instruem o processo em análise 

em especial do Parecer Referencial CJ/SE 24/2018 de fls. 31/39, 
as manifestações da Diretoria de Ensino de fls. 40/52, bem 
como o Despacho Cenot 1695/2018 de fls. 53/59 que adoto 
como razão de decidir, Ratifico, nos termos do artigo 26, caput, 
da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, o ato praticado pelo 
Dirigente Regional de Ensino, da Diretoria de Ensino - Região 
de Campinas Oeste, consoante documento encartado nos autos, 
que declarou a dispensa do procedimento licitatório, com fulcro 
no artigo 24, inciso XVI, da Lei Federal 8.666/93, c/c artigo 2º do 
Decreto 48.599/04, visando à contratação da Imprensa Oficial 
do Estado S/A - Imesp, CNPJ 48.066.047/0001-84, no valor de R$ 
225,00, para o período de 36 meses consecutivos e ininterruptos, 
objetivando a renovação de certificados digitais, obedecidas às 
formalidades legais.  Diretorias de ensino

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO CENTRO

 Segundo Aditamento de Termo de Colaboração
Processo 1794588/2018
Partes: Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria da 

Educação e Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvi-
mento Social - ABADS.

Objeto: Celebração do 2º Aditamento do termo de colabo-
ração para promover atendimento de educandos com graves 
deficiências que não puderam ser beneficiados pela inclusão em 
classes comuns do ensino regular conforme plano de trabalho.

Valor anual estimado do repasse: R$ 1.932.664,20.
Programa de Trabalho: 12.367.0800.5156.0000.
Onerando a U.O:08001; UGE:080261.
Natureza da despesa: 335039.
Assinatura: 19-12-2018.
Prazo de vigência: 01-01-2019 até 31-12-2019
Parecer CJ/SE 46/2018
Base Legal: Lei Federal 13.019/2014, alterada pela Lei Fede-

ral 13.204/2016, Decreto 61.981/2016, Decreto 62.294/2016 e 
Decreto 63.934/2018.

 Portaria DRE-40, de 27-12-2018
O Dirigente Regional de Ensino, da Diretoria de Ensino - 

Região Centro, conforme o Decreto 57.141/2011 e Resolução 
SE 51/2017, com fundamento na Deliberação CEE 138/2016 e 
demais normas vigentes, à vista do Processo 2109604, de 20-12-
2018, expede a presente Portaria:

Artigo 1º - O Estabelecimento de Ensino Teia de Apren-
dizagens - Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental 
(Código CIE 293659), situado à Rua Dona Germaine Burchard, 
197/239, Água Branca, CEP 05002-061, São Paulo - SP, autori-
zado a funcionar pela Portaria do Dirigente Regional de Ensino, 
de 23-2-2007, publicada no D.O. de 24-2-2007, mantido por Teia 
Multicultural de Aprendizagens Ltda., CNPJ 28.168.253/0001-
98, passa a ser mantido pela Casa de Aprendizagens Ltda., CNPJ 
28.168.253/0001-98.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DRE-41, de 27-12-2018
O Dirigente Regional de Ensino, da Diretoria de Ensino - 

Região Centro, conforme o Decreto 57.141/2011 e Resolução 
SE 51/2017, com fundamento na Deliberação CEE 138/2016 e 
demais normas vigentes, à vista do Processo 2109604, de 20-12-
2018, expede a presente Portaria:

Artigo 1º - O Estabelecimento de Ensino Teia de Apren-
dizagens - Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental 
(Código CIE 293659), situado à Rua Dona Germaine Burchard, 
197/239, Água Branca, CEP 05002-061, São Paulo - SP, mantido 
pela Casa de Aprendizagens Ltda., CNPJ 28.168.253/0001-98, 
autorizado a funcionar pela Portaria do Dirigente Regional de 
Ensino - Região Centro, de 23-2-2007, publicada no D.O. de 
24-2-2007, passa a denominar-se Casa de Aprendizagens - Esco-
la de Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 27-12-
2018

O Dirigente Regional de Ensino, da Diretoria de Ensi-
no - Região Centro, conforme o Decreto 57.141/2011, com 
fundamento nas Deliberações CEE 10/1997 e Deliberação CEE 
144/2016 e demais normas vigentes, à vista do Protocolado 
1754004/2018, expede a presente Portaria:

Artigo 1º - Ficam aprovadas as alterações regimentais 
introduzidas no Regimento Escolar do Estabelecimento de 
Ensino Colégio Nossa Senhora Consolata, situado à Avenida 
Imirim, 1424, Imirim, São Paulo - SP, mantido pela Institu-
to Irmãs Missionárias de Nossa Senhora Consoladora, CNPJ 
60.790.631/0002-64.

Artigo 2º - As alterações de que trata esta Portaria referem-
-se aos artigos 62 e 64, parágrafos 1º, 2º e 3º do Regimento 
Escolar aprovado pela Portaria do Dirigente Regional de Ensino - 
Região Centro, de 10-12-2010, publicada no D.O. de 11-12-2010.

Artigo 3º - A Diretoria de Ensino - Região Centro, respon-
sável pela supervisão do estabelecimento de ensino, zelará pelo 
fiel cumprimento das normas contidas no Regimento Escolar, 
objeto desta Portaria.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 27-12-
2018

O Dirigente Regional de Ensino, da Diretoria de Ensi-
no - Região Centro, conforme o Decreto 57.141/2011, com 
fundamento na Deliberação CEE 10/1997 e Deliberação CEE 
144/2016 e demais normas vigentes, à vista do Protocolado 
2109604/2018, expede a presente Portaria:

Artigo 1º - Ficam aprovadas as alterações regimentais intro-
duzidas no Regimento Escolar do Estabelecimento de Ensino 
Casa de Aprendizagens - Escola de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, situado à Rua Dona Germaine Burchard, 197/239, 

ITEM SIAFÍSICO DISCRIMINAÇÃO UF QTDE. ESTIMADA MENSAL *(1) VALOR UNITÁRIO

19146-9 Serviço de manipulação e preparo de refeição de alunos, manipulação e distribuição de merenda - lanche Unidade servida 74360 R$ 0,7956
19147-7 Serviço de manipulação e preparo de refeição de alunos, manipulação e distribuição de merenda - refeição Unidade servida 178200 R$ 1,3259

Gestor do contrato: Nelson Roberto Sarao, RG 8.155.782 - Assistente II.
Fiscais do contrato: Diretores das Unidades Escolares atendidas.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO LESTE 1

 Portarias do Dirigente Regional de Ensino, de 27-12-
2018

Designando, conforme o Decreto 57.141/11, a Resolução 
SE 51/2017, com fundamento na Deliberação CEE 138/2016, 
Deliberação CEE 143/2016, Deliberação CEE 148/2017, Resolu-
ção 76/95, e artigo 14 da Del. CEE 97/2010, à vista do Processo 
SPDOC 1996100/2018, os Supervisores de Ensino: Antonio 
Alberto de Azevedo, RG 20.140.879-X, Magda Barnaba, RG 
17.282.751, e Vera Lucia Copola, RG 16.457.386, para, sob a 
presidência do primeiro, comporem a Comissão que procederá à 
análise da documentação, vistoria dos equipamentos e instala-
ções físicas, emitindo parecer conclusivo sobre o pedido de Auto-
rização de Curso - Berçário do Colégio Cultura, situado à Avenida 
Campanella, 524, Cidade A.E. Carvalho, São Paulo - SP, mantido 
pelo Colégio Cultura Ltda. ME, CNPJ 64.027.063/0001-14.

Homologando, conforme o Decreto 57.141/11, a Reso-
lução SE 51/2017, com fundamento na Lei Federal 9.394/96, 
nas Deliberações 138/2016, 143/2016 e 148/2016 e à vista do 
Parecer Conclusivo do Supervisor de Ensino, responsável pelo 
estabelecimento, com restrições, por extemporaneidade, o Plano 
Escolar/2018 da seguinte escola particular:

- Colégio Joaquim Maria Machado de Assis.
Declarando Regularizada, de acordo com o Decreto 

57.141/11, com fundamento no item 6.1.2 da Indicação CEE 
08/86 e nos termos da Deliberação CEE 18/86, a Vida Escolar de 
Andrea Almeida Leão, RG 43.222.628-X/BA, referente aos estudos 
do 3º termo do Ensino Fundamental no ano de 2006, da E.E. José 
de San Martin, de conformidade com os itens 3.1.2, 4.1 e 4.3.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO LESTE 2

 Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 27-12-
2018

O Dirigente Regional de Ensino, da Diretoria de Ensino - 
Região Leste 2, conforme o Decreto 57.141/2011 e a Resolução 

SE 51/2017, com fundamento na Deliberação CEE 138/2016, 
alterada pelas Deliberações CEE 143/2016 e CEE 148/2016 e 
demais normas vigentes, à vista do Processo 001981/0710/1997, 
de 15-12-1997, expede a presente Portaria:

Artigo 1º - Fica aprovado o Regimento Escolar da Esed - 
Escola Técnica, situada à Av. Marechal Tito, 2.876 - São Miguel 
Paulista - São Paulo - SP, mantido por Esed - Espaço para Ensino 
Diferenciado da Saúde Ltda., CNPJ 02.236.005/0001-43, autori-
zado pela Portaria do Dirigente Regional de Ensino, publicada 
no D.O. de 21-02-1998, que prevalecerá sobre o anteriormente 
aprovado pela Portaria do Dirigente Regional de Ensino, publi-
cada no D.O. de 21-02-1998.

Artigo 2º - A Diretoria de Ensino - Região Leste 2, respon-
sável pela supervisão do estabelecimento de ensino, zelará pelo 
fiel cumprimento das normas contidas no Regimento Escolar, 
objeto desta Portaria.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO
 E.E. MAJOR COSME DE FARIA
Portaria do Diretor, de 27-12-2018
Declarando Regularizada, na E.E. Major Cosme de Faria, 

jurisdicionada à Diretoria de Ensino - Região Leste 2, com 
fundamento nos itens 4.1 e 6.1.2 da Indicação CEE 08/86 e nos 
termos da Deliberação CEE 18/86 e Resolução SE 307/86, a Vida 
Escolar do aluno Fábio Nascimento de Souza, RG 34.796.707-3, 
referente à 3ª série do Ensino Médio no de 2004.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO LESTE 3

 Portaria da Dirigente Regional de Ensino, de 27-12-2018
Convalidando, com base no Decreto 57.141/2011, na 

Deliberação CEE 122/2013, na Indicação CEE 123/2013 e aten-

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 28 de dezembro de 2018 às 02:41:42.
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