
Diário Oficial Poder Executivo - Seção I 

terça-feira, 06 de janeiro de 2015 
 

 

Educação 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Resolução, de 31-12-2014 
Declarando Criados 28 cargos de Agente de Organização 

Escolar, Faixa 1, Nível I, Estrutura II, da Escala de Vencimentos 
– Classes de Apoio Escolar, EV-CAE, correspondentes ao número 

de cargos de Secretário de Escola, Faixa 1, Estrutura III, da Escala 
de Vencimentos - Classes de Apoio Escolar, extintos na vacância, 

conforme estabelecido no inciso I, do artigo 35 da referida Lei 
Complementar 1.144, de 11-07-2011, abaixo relacionados. 
SECRETÁRIO DE ESCOLA, SQC-III-QAE 

SEQ ÚLTIMO OCUPANTE RG VACÂNCIA PUBL. EM 
1 Raul Alves Vieira 47862155 3 SP Exoneração 03-09-2014 

2 Cleuza Maria Quintiliano Saravalle 11388312 SP Aposentadoria 06-09-2014 
3 Ana Maria Suman Guirao 12344363 SP Aposentadoria 11-09-2014 

4 Ariele Elis Andolfo 42833165 8 SP Exoneração 12-09-2014 
5 Fabiane Souza da Silva Araujo 26896913 9 SP Exoneração 16-09-2014 
6 Leandro Gomes Moreira Cruz 45006691 5 SP Exoneração 24-09-2014 

7 Gabriela de Oliveira Passos 27369445 5 SP Exoneração 27-09-2014 
8 Isis Dafne Costa 43553908 5 SP Exoneração 27-09-2014 

9 Celia Maria dos Reis Araujo 8353316 3 SP Aposentadoria 01-10-2014 
10 Valquiria Aparecida Nilo 12422155 SP Aposentadoria 01-10-2014 

11 Mara Lucia Fuster Coluccio Pereira 20026115 0 SP Exoneração 02-10-2014 
12 Regina Barros da Silva 34958813 2 SP Exoneração 03-10-2014 
13 Sonia Maria Molon de Sousa 6652332 1 SP Aposentadoria 04-10-2014 

14 Eloisa Ap Cisneiro de Antonio 9829862 8 SP Aposentadoria 07-10-2014 
15 Ricardo Chiavegato 42246562 8 SP Exoneração 08-10-2014 

16 Margareth Danielle Garcia Gomes 42043789 7 SP Exoneração 10-10-2014 
17 Dagmar Borges Bittencourt de Lima 3154348 SP Aposentadoria 11-10-2014 

18 Maria Cecilia Mochi Baptista 8366096 3 SP Aposentadoria 14-10-2014 
19 Sueli Aparecida Trevenzoli 8097339 5 SP Aposentadoria 15-10-2014 

20 Yara Maria Araujo Barreto de Almeida 11317163 8 SP Exoneração 21-10-2014 

21 Amanda Borges Rodrigues 23587808 X SP Exoneração 29-10-2014 
22 Maria Nilcea Ramos Pettenazzi 8268681 6 SP Aposentadoria 05-11-2014 

23 Vilma Fernandes 13658410 SP Aposentadoria 05-11-2014 
24 Edemar Siqueira 7254804 SP Aposentadoria 07-11-2014 

25 Stefano de Biazzi 44671773 3 SP Exoneração 08-11-2014 
26 Inez Gimenes 9222196 8 SP Aposentadoria 13-11-2014 
27 Cleodioniria Aparecida Lavorenti Iori 8852550 8 SP Aposentadoria 20-11-2014 

28 Priscila Perez 43304975 3 SP Exoneração 25-11-2014 
 

Comunicado 
Considerando: 
a) As disposições do artigo 5º e do inciso III do artigo 29 da 

Lei Federal 8.666/1993; 
b) Os termos do artigo 6º da Lei Estadual 12.799/2008; 



c) A necessidade de justificativa das alterações que tenham 

sido feitas na ordem cronológica dos pagamentos, conforme o 
inciso II do artigo 61 da Instrução 01/2008 - Área Estadual, do 

Tribunal de Contas do Estado. 
Listamos, a seguir, o impedimento de pagamento devido 

aos credores estarem registrados no CADIN Estadual, de modo 
a preservar a integridade da ordem cronológica a ser observada 
pela Unidade Gestora: 

2014 PDs 
UGF 080050 - Fundo de Desenvolvimento da Educação 

em São Paulo 
Data: 05-01-2015 

UG LIQUIDANTE Nº DA PD VALOR R$ 
080263 2014PD02301 668,80 
TOTAL 668,80 

UG LIQUIDANTE Nº DA PD VALOR R$ 
080340 2014PD01742 471.363,55 

TOTAL 471.363,55 
VALOR TOTAL 472.032,35 

(5-1-2015). 
 

Comunicado 1, de 5-1-2015 
Repasse e utilização de recursos para CONCESSÃO DE 
DIÁRIAS no âmbito da SE 
Aos Coordenadores e Dirigentes Regionais de Ensino 

O Secretário da Educação, à luz dos recursos consignados 
no orçamento de 2015 e com a finalidade de orientar os órgãos 

centrais e regionais quanto à utilização desses recursos, para 
concessão de diárias aos servidores dessa pasta, 

Comunica: 
1. Os recursos para atender as despesas com diárias de 
servidores, no exercício de 2015, serão liberados no início do 

exercício, com base em cotas mensais, conforme valores calculados 
proporcionalmente, a serem divulgados pela Coordenadoria 

de Orçamento e Finanças – COFI; 
2. As Coordenadorias e as Diretorias de Ensino deverão 

observar os recursos disponíveis para planejar as ações de cará- 
ter administrativo, técnico e pedagógico, a serem realizadas de 
forma centralizada e descentralizada; 

3. No início de cada trimestre, as Coordenadorias divulgarão 
as ações planejadas de forma centralizada, para atender seus 

projetos ou atividades específicos e prioritários, possibilitando 
às Diretorias de Ensino planejarem e organizarem suas despesas 

para concretização dessas e de outras ações necessárias ao 
desempenho de suas atribuições; 
4. A COFI acompanhará a utilização dos recursos repassados 

e providenciará as orientações necessárias à prestação 
de contas; 

5. Não haverá suplementação dos recursos destinados a 
pagamento de diárias, sendo que os casos excepcionais, devidamente 



justificados, serão submetidos à apreciação do Gabinete 

do Secretário, observadas as disponibilidades orçamentárias; 
6. Todas as ações de formação, orientação técnica ou acompanhamento 

de projetos específicos deverão ser registradas 
no CADFORMAÇÃO, de modo a justificar as convocações de 

servidores e as despesas decorrentes dessas ações. 
 

Comunicado Nº 2, de 5-1-215 
Concessão e utilização de recursos denominados “CRÉDITO 
DIRETO”, no exercício de 2015 
Aos Coordenadores e Dirigentes Regionais de Ensino 

O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, à luz dos recursos consignados 

no orçamento de 2015 e com a finalidade de orientar os 

órgãos centrais e regionais, quanto às diretrizes para utilização 
do crédito direto, e de assegurar o bom atendimento às necessidades 

das escolas, 

Comunica: 
1. os recursos do Crédito Direto destinam-se ao atendimento 

das unidades escolares, não podendo ser utilizados para 
prédios administrativos das Diretorias de Ensino; 
2. esses recursos serão consignados no orçamento de cada 

Diretoria de Ensino no início do exercício de 2015, conforme 
valores calculados proporcionalmente ao número de escolas e 

de alunos e destinados ao atendimento das unidades escolares 
da respectiva circunscrição, a serem divulgados pela Coordenadoria 

de Orçamento e Finanças – COFI; 
3. as ações a serem executadas com recursos do Crédito 
Direto serão planejadas pelas DEs à luz das necessidades e prioridades 

das escolas devendo ser incluídas num Plano Bimestral, 
devidamente fundamentado e justificado, que dará origem aos 

processos de licitação/contratação; 
4. o Plano Bimestral elaborado pelas DEs será submetido 

à apreciação e autorização da CISE/DGINF, por meio de planilha 
eletrônica (ANEXO I deste Comunicado) e posteriormente 
incluído no GDAE, para acompanhamento de todos os órgãos 

envolvidos; 
5. serão atendidos, excepcionalmente e em caráter emergencial, 

sob avaliação e autorização de CISE/DGINF, pedidos 
relacionados a problemas que impeçam a realização de atividades 

pedagógicas, não previstos no Plano Bimestral ( tais como 
problemas que causem falta de energia elétrica, que afetem o 
fornecimento de água ou mesmo provoquem a contaminação 

de caixas d’água); 
6. a descrição dos serviços que serão contratados e executados 

com recursos do Crédito Direto será registrada no SIAFEM, 
permitindo o acompanhamento da execução orçamentária em 

nível regional e central; 
7. é vedada a utilização dos recursos do Crédito Direto por 
meio de adiantamento, ficando a DE responsável por qualquer 

ação adotada em desacordo com esta diretriz; 



8. os recursos do Crédito Direto serão destinados exclusivamente 

para execução das ações elencadas no ANEXO II deste 
Comunicado; 

9. os serviços contratados e executados com recursos do 
Crédito Direto não devem ser coincidentes com aqueles realizados 

por meio do PDDE, ou com os realizados pelas Unidades 
Móveis ( exceto quando, em caráter de excepcionalidade, não 
houver contrato de unidade móvel vigente na respectiva DE) ou, 

ainda, com serviços de manutenção programados e executados 
pela FDE; 

10. visando ao melhor atendimento e à economicidade 
na utilização dos recursos, as ações deverão ser planejadas e 

organizadas de forma que as contratações sejam decorrentes de 
Pregões, em que se reúnam serviços da mesma natureza, ficando 
os casos de dispensa de licitação restritos às emergências, observados 

os termos da legislação pertinente; 
11. os casos omissos serão submetidos à apreciação e 

deliberação das Coordenadorias responsáveis, observadas as 
disponibilidades orçamentárias e as diretrizes legais e administrativas 

que regem a matéria. 

 

 



 
ANEXO II 
RELAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS MEDIANTE 
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO CRÉDITO DIRETO 

I - Serviços a serem realizados, prioritariamente, por meio 
de Crédito Direto: 

1. poda de árvores, grama, capinagem, limpeza e remoção 
de mato, entulho, etc; 

2. limpeza de caixa d’água E reservatórios (conforme orientação 
prestada na 3ª orientação técnica presencial aos NOMS) 
nos períodos de recesso, garantindo a reutilização e evitando o 

desperdício de água retirada; 

3. instalação de telas, grades, vedantes em janelas e portas 

de cozinhas, despensas e refeitórios (estes serviços não deverão 
ser realizados por meio de Crédito Direto nas unidades escolares 

que possuem contrato de manipulação de Merenda, segundo os 
quais a obrigação de execução e manutenção desses itens é da 
empresa contratada); 

4. instalação de telas de proteção para evitar a infestação 
de pombos em áreas das escolas; 

5. conserto de pavimentos internos, calçadas internas e externas; 
6. execução de serviços de desinsetização e desratização; 

7. execução de serviços de limpeza de fossas, desentupimento 
de esgotos e drenagem; 
8. construção de rampas, instalação de corrimãos, adequa- 

ção de banheiros e outros itens de segurança e acessibilidade; 
9. contratação de projeto e documentação técnica relacionados 

à obtenção e renovação de AVCB; 
10. manutenção de ventiladores e bebedouros; 

11. consertos de bombas d’água; 
12. execução de outros serviços, claramente descritos e justificados, 
desde que previamente autorizados pela CISE, vedados os serviços de caráter estrutural. 

II - Serviços a serem realizados, prioritariamente, pela 
Unidade Móvel e, excepcionalmente, por meio de Crédito Direto – Análise CEPLAE: 

1. execução de serviços de hidráulica e elétrica; 
2. instalação de ventiladores e bebedouros; 

3. execução de serviços de alvenaria, reparos de telhados 
e coberturas, calhas, forros, caixilhos substituição de vidros, de 
pequeno valor; 

4. execução de serviços de recarga de extintores de incêndio, 
manutenção de hidrantes e de para-raios; 

5. execução de serviços de serralheria e marcenaria, tais 
como consertos de portas, portões, grades, janelas, esquadrias e estruturas metálicas; 

6. instalações de bombas d’água e manutenção de poços artesianos. 
III - Serviços para análise pelo CEQUI: 
reparos de estantes, carteiras e cadeiras escolares, armá- 

rios, mobiliário de refeitório, de salas de leitura e das áreas 
administrativas, manutenção e instalação de fogões, geladeiras, 

batedeiras, liquidificadores, exaustores, fornos, freezers, balcões 
térmicos, aparelhos de TV, DVD, câmeras de monitoramento e similares. 
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DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 5-1-2015 
Admitindo com fundamento no inciso I do artº 1º Lei 
500/74 e parágrafos 1º e 2º do artº 17 da LC 444/85, Miriam 

Aparecida Adamoli de Morais, RG 13652227 para ocupar a 
função de Professor III, a partir de 30/03/88, na EEPG(A) Dr. Kok, 
em Piracicaba 

Publicado para acerto de vida funcional. 
 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Portaria do Diretor de Escola, de 5-1-2015 
EE Eduir Benedicto Scarpari 

Cessando, a partir de 30-12-2014 os efeitos da Portaria 
publicada em 26-03-2008, na parte em que designou Sergio 
Marsulo, RG 10741880, DI:2, SQC II – QM -SE, para o exercício 

das atribuições no posto de trabalho de Professor Coordenador, 
na EE Eduir Benedicto Scarpari-Pf., em Piracicaba. 

Cessando, a partir de 30-12-2014 os efeitos da Portaria 
publicada em 13-06-2013, na parte em que designou Giovana 
Delgado de Moraes Salles, RG 19376303, SQC II – QM -SE, para 

o exercício das atribuições no posto de trabalho de Professor 
Coordenador, na EE Eduir Benedicto Scarpari-Pf, em Piracicaba. 

 
EE Dr. João Conceição 

Autorizando, fruição de Licença Prêmio nos termos dos 
termos dos artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, “Nr” pela Lei 
1048/08 de 10-06-2008 a: Andreia Regina Carrone de Moura 

Leite, RG 21.796.106-x, Agente de Organização Escolar, SQC-IIIQAE, 
15 dias referente ao período de 05-05-2007 a 02-05-2012 

- Certidão 284/2012 - PULP 031/99. 
EE "Com Luciano Guidotti" 
Concedendo, nos termos do § 3º do artigo 60 da Lei 

8.213 de 24-07-1991, combinado com o Comunicado Conjunto 
UCRH/CAF - 1, de 21-11-2008, publicado no D.O. de 22-11-2008 

e republicado no D.O. de 29-11-2008, à interessada abaixo 
relacionada: 

Maiara Pereira Biller, RG 41.450.999-7, Agente de Organiza- 
ção Escolar, classificada na EE "Com Luciano Guidotti", 03 dias 
de auxílio-doença de 29-12-2014 a 31-12-2014. 

 
COORDENADORIA DE GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS 
Despacho da Secretária Adjunta, Respondendo pelo 

Expediente da CGRH, de 5-1-2015 



Assunto: Licença sem vencimentos para tratar de assuntos 

particulares. 
Tendo em vista as manifestações do Centro de Vida Funcional, 

do Departamento de Administração de Pessoal desta 
Coordenadoria, defiro os pedidos dos interessados, nos termos 

do artigo 202 da Lei 10.261/68, conforme segue: 
Nome, RG, DI, Diretoria de Ensino 
(fls.26-28). 

 
 

Educação I 
GABINETE DO SECRETÁRIO 

Dir. Ens. Região de Piracicaba 
Portaria do Dirigente Regional de Ensino 

Extinguindo, com fundamento no Inciso IV Do Artigo 8 da 
Lei Complementar 1093/2009, o contrato por tempo determinado 

celebrado com os servidores a seguir: -Professor Educação 
Básica II- -Francisco Carlos Moretti, RG 15612972, F/N=01-I, EE 

Felipe Cardoso, CTD.7/2014, Pub 07-02-2014, Vig 19-12-2014 
Extinguindo, com fundamento no Artigo 7 da Lei Complementar 
1093/2009, Observado o Final do Ano Letivo Estabelecido 

no Calendario Escolar da Respectiva Unidade Escolar, o 
contrato por tempo determinado celebrado com os servidores 

a seguir: -Professor Educação Básica I- -Paulo Afonso Arruda, 
RG 9234839, F/N=01-IV, EE Juracy N.M.Ferracciu-Profa, 

CTD.479/2013, Pub 08-11-2013, Vig 20-12-2014 - 
 
 

 


