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Decretos 
DECRETO Nº 59.511, 
DE 6 DE SETEMBRO DE 2013 
Acrescenta dispositivo ao Decreto nº 54.887, de 
7 de outubro de 2009, que autoriza a Secretaria 
da Educação a representar o Estado na celebração 
de convênios com instituições sem fins lucrativos, 
atuantes em educação especial, objetivando promover 
o atendimento a educandos com graves 
deficiências que não puderem ser beneficiados 
pela inclusão em classes comuns de ensino regular 
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, 
Decreta: 
Artigo 1º - Fica acrescido ao artigo 1º do Decreto nº 54.887, 
de 7 de outubro de 2009, parágrafo único com a seguinte 
redação: 
"Parágrafo único - A Secretaria da Educação poderá, ainda, 
permitir o uso de veículos de transporte escolar adquiridos pelo 
próprio Estado às instituições a que se refere o "caput" deste 
artigo, mediante a celebração de Termo de Permissão de Uso, 
conforme disposto no Anexo II que integra este decreto.". 
Artigo 2º - O Anexo a que se refere o artigo 4º do Decreto 
nº 54.887, de 7 de outubro de 2009, passa a identificar-se como 
Anexo I. 
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 6 de setembro de 2013 
GERALDO ALCKMIN 
Herman Jacobus Cornelis Voorwald 
Secretário da Educação 
Edson Aparecido dos Santos 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicado na Casa Civil, aos 6 de setembro de 2013. 
ANEXO II 
a que se refere o parágrafo único do artigo 1º do 
Decreto nº 54.887, de 7 de outubro de 2009, acrescido 
pelo Decreto nº 59.511, de 6 de setembro de 2013 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO 
Termo de Permissão de Uso que entre si celebram o 
Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria 
da Educação, e a instituição situada à 
Rua nº no Município de , 
objetivando a permissão de uso do veículo que 
especifica. 
O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da Secretaria da 
Educação, com sede na Capital de São Paulo, à Praça da República, 



nº 53, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.384.111/0001-40, 
representada neste ato na pessoa de seu representante legal, o 
Senhor , com fundamento no artigo 7º, inciso III, alínea "b", 
e no artigo 106, inciso I, alíneas "a", "k.1" e "p", do Decreto 
nº 57.141, de 18 de julho de 2011, e no artigo 15 do Decreto nº 
9.543, de 1º de março de 1977, doravante denominada PERMITENTE, 
firma o presente Termo com a instituição sita 
à ,no município de , Estado de São Paulo, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº , por seu representante 
legal , doravante denominada PERMISSIONÁRIA, conforme 
as cláusulas e condições a seguir acordadas: 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
Do Objeto 
O presente instrumento tem por objeto a Permissão de Uso 
pela PERMITENTE do veículo tipo , marca , adquirido 
por intermédio dos recursos processo SE nº , 
à PERMISSIONÁRIA, para ser utilizado exclusivamente no 
transporte de educandos com graves deficiências, cuja situação 
não permita a inclusão em classes comuns de ensino regular, 
comportando transportar ( ) alunos sentados. 
CLÁUSULA SEGUNDA 
Da Permissão de Uso 
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, 
a PERMITENTE cede à PERMISSIONÁRIA, a título precário, o 
veículo especificado na cláusula primeira deste instrumento, 
única e exclusivamente para o fim ali especificado, ou seja, no 
transporte de educandos com graves deficiências cuja situação 
não permita a sua inclusão em classes comuns de ensino regular, 
conforme convênio firmado entre si (vigência ano ). 
CLÁUSULA TERCEIRA 
Do Uso 
O veículo objeto do presente termo deverá obrigatoriamente 
ser utilizado pela PERMISSIONÁRIA em sua área territorial, 
devendo ser conduzido por motorista credenciado e monitor, 
devidamente contratados pela instituição em conformidade com 
a legislação específica vigente. 
CLÁUSULA QUARTA 
Das Responsabilidades das Partes 
A PERMISSIONÁRIA compromete-se a manter o bem objeto 
deste instrumento sob sua guarda e inteira responsabilidade, 
bemo como se obriga a contratar o Seguro Geral para veículo 
com cobertura no caso de colisão, furto, roubo, incêndio, danos 
materiais, pessoais e contra terceiros (responsabilidade civil), 
figurando como beneficiária a Secretaria da Educação do Estado, 
a partir do recebimento da documentação do veículo (anexo 
deste instrumento) até a data da efetiva e real devolução do 
veículo. 
§ 1º - A PERMISSIONÁRIA obriga-se a encaminhar, anualmente, 
ao Centro de Transporte do Departamento de Administração 
da Secretaria da Educação, cópia da Apólice do Seguro 



Global do veiculo discriminado na cláusula primeira deste Termo. 
§ 2º - Durante o prazo de vigência deste instrumento, ou 
de suas prorrogações, correrão por conta exclusiva da PERMISSIONÁRIA 
o licenciamento, despesas com multas, serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, bem como quaisquer outros 
ônus decorrentes da utilização que se façam necessários. 
§ 3º - A qualquer tempo a PERMITENTE poderá, por seus 
servidores, promover a vistoria que julgar necessária no bem 
ora permitido. 
§ 4º - A PERMISSIONÁRIA compromete-se a devolver o 
bem objeto deste Termo em bom estado de conservação e uso, 
a juízo da PERMITENTE, no prazo previsto na cláusula quinta do 
presente instrumento. 
§ 5º - A PERMISSIONÁRIA obriga-se no prazo de cobertura 
mínima de garantia do veículo de ( ) meses, contados 
da entrega do veículo, a providenciar o encaminhamento do 
veículo para realização das ( ) manutenções preventivas 
obrigatórias, conforme consta do Manual de Operações do 
Fabricante, a ser realizada na , observando-se que a 
periodicidade deverá ser levada em consideração. 
§ 6º - No caso da instituição estar situada há mais de Km 
de distância da rede de concessionárias do fabricante, as manutenções 
preventivas obrigatórias serão feitas pelo fabricante 
(concessionárias ou prepostos) no próprio local de entrega. 
§ 7º - Findo o prazo de permissão, e uma vez constatado 
que o veículo apresenta avarias ocasionadas pelo mau uso, 
serão providenciados pela Secretaria da Educação os reparos 
necessários do veículo e o custo do serviço será abatido do valor 
a ser repassado à entidade por meio do convênio. 
CLÁUSULA QUINTA 
Da Vigência 
Esta permissão de uso terá vigência pelo mesmo período do 
convênio celebrado entre a PERMITENTE e a PERMISSIONÁRIA, 
podendo este prazo ser prorrogado e/ou alterado de comum 
acordo entre as partes, caso ocorram alterações nos termos 
desse convênio. 
CLÁUSULA SEXTA 
Do Foro 
O foro competente para dirimir qualquer controvérsia 
relacionada com o presente Termo é o da Comarca da Capital 
do Estado de São Paulo. 
E, por estarem de acordo, assinam as partes o presente 
instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, forma e idêntico valor 
jurídico, para um só efeito, juntamente com as testemunhas 
abaixo assinadas. 
São Paulo, de de 2013 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo Instituição 
permissionária 
Testemunhas: 
1. _____________________ 2. ___________________ 



Nome: Nome: 
R.G.: R.G.: 
CPF: CPF: 
 
Educação 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
Resolução SE 62, de 6-9-2013 
Acrescenta dispositivos à Resolução SE 1, de 
14.1.2013, que institui o Programa de Inspeções 
Médicas, no âmbito da Secretaria da Educação, e 
dá providências correlatas 
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou 
a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH, 
Resolve: 
Artigo 1º - Ficam acrescentados ao artigo 6º da Resolução 
SE 1, de 14.1.2013, alterado pela Resolução SE 44, de 28.7.2013, 
os parágrafos abaixo relacionados, com a seguinte redação: 
Artigo 6º - ............................................ 
“§ 1º - Relativamente ao Serviço Composto, de que trata 
o inciso II deste artigo, poderão ser considerados outros locais, 
para a prestação do serviço pelo credenciado em Unidade de 
Perícia Médica diversa daquela a que se vinculou, desde que 
seja onde não existam médicos peritos em número suficiente 
para atender a demanda pericial existente. 
§ 2º - Considerar-se-á Serviço Diferenciado, de que trata 
o inciso III deste artigo, a prestação de serviço pelo médico 
credenciado para realização de juntas médicas em Unidade de 
Perícia Médica em que não existam médicos peritos em número 
suficiente para atender a demanda existente, desde que em 
município diverso da Unidade Pericial a que se vinculou. 
§ 3º - O transporte, a alimentação e a hospedagem, assim 
como quaisquer outras despesas, para prestação dos serviços, 
nos termos dos parágrafos anteriores, ficarão a cargo do próprio 
credenciado. 
§ 4º - O gerenciamento da vinculação, a que se referem os 
§§ 1º e 2º, será efetuado pela Equipe de Gestão do Programa 
de Inspeções Médicas do Centro de Qualidade de Vida – CEQV/ 
DEPLAN/CGRH/SE.” (NR) 
Artigo 2º - Ficam incluídas no Anexo de que trata o artigo 
5º da Resolução SE 44, de 28.6.2013, as seguintes Unidades de 
Perícias Médicas: 
I – Unidade Pericial de Bauru, situada à Rua Castro Alves, 
Quadra 3 – Vila Falcão - Bauru – SP – Diretoria de Ensino/ 
Região Bauru; 
II – Unidade Pericial de Jales, situada à Rua Dez, 2.745 – 
Centro – Jales – SP – Núcleo Pedagógico – Diretoria de Ensino/ 
Região Jales. 
Parágrafo único - As Unidades Periciais identificadas nos 
incisos deste artigo iniciarão suas atividades em outubro de 
2013. 



Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Editais 
EDUCAÇÃO 
DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO 
- REGIÃO DE PIRACICABA 
Comunicado 
Processo Seletivo Simplificado de Agente de Organização 
Escolar – 2013. O Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de 
Ensino – Região de Piracicaba, nos termos do Edital de Abertura 
de Inscrição publicado 13-08-2013, torna pública a Classificação 
Final (Lista Geral), por Diretoria de Ensino/ Município, dos candidatos 
aprovados no Processo Seletivo Simplificado de Agente 
de Organização Escolar. Os candidatos foram classificados por 
ordem decrescente da nota final obtida, corresponde à soma da 
nota da prova com os pontos atribuídos aos títulos. 
Lista Geral 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
Escolas Estaduais de 
Ensino Fundamental e Médio 
Convocação 
EE Prof. José De Mello Moraes 
A Direção da EE Prof. José De Mello Moraes convoca o professor 
Saulo de Oliveira Machado, RG: 29.715.307 a comparecer 
a esta Unidade Escolar, dia 09-09-2013, às 10 horas, para tratar 
de assuntos referentes à sua vida funcional. 
 
Concursos 
EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
PORTARIA FDE Nº 155/2013 de 04/09/2013 
BARJAS NEGRI, Presidente da Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação - FDE, no exercício de suas atribuições 
legais, com fundamento no art. 16, inciso XI do Estatuto aprovado 
pelo Decreto nº 51.925, de 22 de junho de 2007, 
RESOLVE: 
I – Admitir, sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT e em conformidade com o Decreto nº 57.995, de 20 de 
abril de 2012, a seguinte candidata aprovada no Concurso Público 



001/2010, realizado pela Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação – FDE em 2010, cujo resultado foi publicado no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo de 01/07/2010, observada 
a ordem de classificação: 
ASSISTENTE II 
Contratos, Contábil, Custos e Orçamento, Financeira, Planejamento 
e RH 
Elly Kayoko Nakagawa - RG:. 16.543.203 - 2/ SP 
II – A Diretoria Administrativa e Financeira – DAF, através 
da Gerência de Recursos Humanos – GRH adotará as medidas 
necessárias à contratação, registro e início do exercício do pessoal 
admitido, procedendo às anotações cabíveis. 
Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
 

======================= 
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Educação 
DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 6-9-2013 
Exonerando, com fundamento no artº 58, inciso I - § 1º 
- item I da Lei Complementar 180/78, a partir de 04-09-2013 
BRUNO DOS SANTOS BARADEL - RG 44.691.516 - 6, do 
cargo de Agente de Organização Escolar – SQC-II-QAE-SE, da EE 
Honorato Faustino, em Piracicaba – para qual foi nomeado por 
Decreto 23 – publicado em 24-01-2013 
Portaria do Diretor do Centro de Recursos Humanos, 
de 6-9-2013 
Autorizandos o gozo de 15 dias de Licença Prêmio nos 
termos dos artigos 209 a 213 da Lei 10.261-68, a 
ARLETE ELI COGHI, RG 3.011.231, Supervisor de Ensino, 
SQC-II-QM, classificada na Diretoria de Ensino – Região de 
Piracicaba, referente ao período ao período aquisitivo de 08-05- 
2007 a 05-05-2012. (Certidão 152/2012 – PULP 285/78). 
NÚCLEO DE FREQUÊNCIA E PAGAMENTO 
Averbando a Certidão de Licença – Prêmio, nos termos dos 
Artigos 209 e 214 da Lei 10.261/68, nova redação dada pela LC 
1.048/2008 aos funcionários das respectivas Unidades Escolares, 
abaixo identificados, 90 dias de Licença Prêmio a que faz jus, 
referente ao período aquisitivo mencionado: 
EE DR JOÃO CONCEIÇÃO 
Gisele Cristina Bueloni, RG 17191949, PEB-II-SQC-II-QM, 
PULP 877/0068/2013, Certidão 197/2013, período 06-07-2008 
a 04-07-2013. 
EE JOSÉ ABÍLIO DE PAULA 
Alessandra Cobertt Pisco, RG 22496830-0, PEB-II-SQC-IIQM, 
PULP 882/0068/2009, Certidão 195/2013, período 31-08- 



2008 a 29-08-2013. 
EE PROF ALCIDES GUIDETTI ZAGATTO 
José Benedito Marques, RG 15434214, Agente de Organização 
Escolar, PULP 879/0068/2013, Certidão 196/2013, período 
05-10-1988 a 06-07-1993; 30-05-2008 a 26-08-2008. 
Averbando Certidão de Licença – Prêmio, nos termos dos 
Artigos 209 e 214 da Lei 10.261/68, LC 1015/07 e da nova redação 
da LC 1048/08 e Despacho do Governador de 22, publicado 
no D.O. de 23-11-2011 aos funcionários das respectivas Unidades 
Escolares, abaixo identificados, 90 dias de Licença Prêmio a 
que faz jus, referente ao período aquisitivo mencionado: 
EE PROF PEDRO CREM FILHO 
Katia Nogueira de Azevedo Bedran, RG 12664398-2, PEB-IISQF- 
I-QM, PULP 878/0068/2013 - Certidão 196/2013 – período 
02-08-2008 a 31-07-2013. 
EE PROF JOSÉ MARTINS DE TOLEDO 
Fátima Aparecida Detoni Netto, RG 14798450-6, Agente de 
Organização Escolar, SQF-I-QAE, PULP 815/0068/2012 – Certidão 
194/2013 – período 24-03-2008 a 22-03-2013. 
EE COMENDADOR LUCIANO GUIDOTTI 
Fernando da Silva Franco, RG 19573225-X, PEB-II-SQF-I-QM, 
PULP 865/0068/2013 – Certidão 187/2013 – período 23-12- 
2004 a 21-12-2009. 
Retificação do D.O. de 5-9-2013 
Em nome de Lidia Aparecida Mônica de Oliveira, RG 
36.103.940, Professor Educação Básica II, SQF-I-QM, da EE Prof. 
Herculano de Freitas, em São Paulo, em que designou para o 
Posto de Trabalho de Vice-Diretor de Escola em substituição. 
Onde se lê: 02-09-2013 a 31-10-2013 
Leia-se: RG 02-09-2013 a 01-10-2013. 
Em nome de Nanci Aparecida Coelho Martins, RG 
18.620.446, Professor Educação Básica I, SQC-II-QM, da EE Prof. 
Augusto Saes, em Piracicaba, em que designou para o Posto de 
Trabalho de Vice-Diretor de Escola em substituição. 
Onde se lê: RG 17.193.396 
Leia-se: RG 18.620.446 
ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO 
Portarias do Diretor de Escola, de 6-9-2013 
EE PROF. AUGUSTO SAES 
Autorizando a fruição de Licença Prêmio, nos termos dos 
arts 213 e 214 da lei 10.261/88. “NR” pela Lei 1048/08 de 
10-06-2008 a: Eliana Satyro Borges, PEB I SQC II - QM SE, 15 
dias referente ao período de 12-05-2004 a 10-05-2009, Certidão 
199/2009. PULP 918/0068/2009 
EE PROF AUGUSTO SAES 
Autorizando, fruição de licença prêmio nos termos dos 
artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, “NR” pela Lei 1048/08 
de 10-06-2008 a: SILVIA APARECIDA DELFINI FELICIANO, RG 
14.419.048, OFICIAL ADMINISTRATIVO, SQC-III-QSE, 30 dias 



referente ao período de 12/09/91 A 09/09/96, Certidão 031/97, 
PULP 1246/0068/2007. 
EE PROF. ALCIDES GUIDETTI ZAGATTO 
Autorizando, fruição de Licença-Prêmio nos termos dos 
Arts. 213 e 214 da Lei 10.261/68, “NR” pela Lei 1048/08 
de 10-06-2008 a ANTONIA APARECIDA GODOY SIMON, RG 
8.800.896-4, PEB I – SQC II QM-SE, 30 dias, referente ao 
período de 09-07-1989 a 07-07-1994, Certidão 3381/94, PULP 
1277/0068/2009 
EE PROFª MARIA DE LOURDES SILVEIRA COSENTINO 
Autorizando fruição de Licença Prêmio nos termos dos 
artigos 209 e 213 da Lei 10.261/68, com redação alterada pela 
LC 857/99, a VAGNER JOSÉ CHIARINI, RG 19.376.445-3, PROF. 
II, SQF-I-QM-SE, 15 dias referente ao período de 29/04/02 a 
28/06/02; 02/09/02 a 09/02/03; 14/04/03 a 30/06/03; 04-09- 
2003 a 08/02/04; 16/03/04 a 12/12/07 – Certidão 196/2010 
– Pulp 1034/0068/2010. 


