
Decretos 
DECRETO Nº 61.061, 
DE 16 DE JANEIRO DE 2015 
Fixa normas para a execução orçamentária e 
financeira do exercício de 2015 e dá providências 
correlatas 
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, 
Considerando os ordenamentos estabelecidos na Constituição 
do Estado; as disposições da legislação orçamentária e 
financeira vigente; as normas gerais contidas na Lei federal nº 
4.320, de 17 de março de 1964; as diretrizes fixadas na Lei Complementar 
federal nº 101, de 4 de maio de 2000, alterada pela 
Lei Complementar federal nº 131, de 27 de maio de 2009; na Lei 
nº 15.549, 30 de julho de 2014, que dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2015 e na Lei nº 15.646,de 
23 de dezembro de 2014, que orça a Receita e fixa a Despesa do 
Estado para o exercício de 2015; 
Considerando a necessidade de assegurar o equilíbrio entre 
as despesas e as receitas do Orçamento, estabelecido pela 
Lei nº 15.646, de 23 de dezembro de 2014, com a adoção de 
procedimentos que disciplinem a execução do gasto e a gestão 
da arrecadação, visando a dar maior efetividade à execução do 
Programa de Governo, 
Decreta: 
Artigo 1º - A execução orçamentária, financeira, patrimonial 
e contábil do Estado de São Paulo é realizada em tempo real no 
Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e 
Municípios - SIAFEM/SP. 
Artigo 2º - A gestão dos recursos orçamentários e financeiros 
no SIAFEM/SP far-se-á através das seguintes unidades: 
I - Unidade Gestora Orçamentária - UGO, unidade gerenciadora 
e controladora das dotações de cada Unidade Orçamentária, 
que centraliza todas as operações de natureza orçamentária, 
dentre as quais a distribuição de recursos às Unidades Gestoras 
Executoras e aos Fundos Especiais de Despesa; 
II - Unidade Gestora Financeira - UGF, unidade responsável 
pela gestão e controle dos recursos financeiros, que centraliza as 
operações e transações bancárias; 
III - Unidade Gestora Executora - UGE, unidade administrativa 
codificada no SIAFEM/SP, integrante da estrutura dos órgãos 
da Administração Direta, das Autarquias, das Fundações e das 
Sociedades de Economia Mista classificadas como dependentes, 
incumbida da execução orçamentária e financeira da despesa. 
§ 1º - Toda Unidade de Despesa constitui uma Unidade 
Gestora Executora. 
§ 2º - Nas Autarquias, Fundações e Sociedades de Economia 
Mista, classificadas como dependentes, a gestão será única, 
abrangendo as atribuições da Unidade Gestora Financeira e da 
Unidade Gestora Orçamentária, podendo ser desdobrada em 
Unidades Gestoras Executoras, com as atribuições definidas no 
inciso III deste artigo, visando à descentralização e à racionalização 
na aplicação dos recursos orçamentários 
Fundos Especiais de Despesa são, concomitantemente, Unidades 
Gestoras Financeiras e Unidades Gestoras Executoras. 
Da Discriminação da Receita 
Artigo 3º - A discriminação da receita é a constante na Lei 
nº 15.646,de 23 de dezembro de 2014 e seu detalhamento será 
editado pela Secretaria da Fazenda. 
Da Distribuição das Dotações Orçamentárias 



Artigo 4º - A distribuição das dotações orçamentárias 
aprovadas pela Lei nº 15.646,de 23 de dezembro de 2014 será 
automaticamente disponibilizada no SIAFEM/SP, observado o 
seguinte detalhamento: 
I - classificação institucional por Órgão e Unidade Orçamentária; 
II - classificação funcional por função e subfunção; 
III - estrutura programática, composta por programa, atividade 
e/ou projeto; 
IV - classificação da despesa por natureza até o nível de 
elemento; e 
V - fonte de recursos. 
Da Programação Orçamentária e Financeira da Despesa 
do Estado 
Artigo 5º - A Programação Orçamentária da Despesa do 
Estado fica estabelecida com base no orçamento aprovado pela 
Lei nº 15.646, de 23 de dezembro de 2014, e nas projeções 
anuais das disponibilidades financeiras do Tesouro Estadual e se 
constituem como limitação à aprovação de quota orçamentária 
e financeira. 
Parágrafo único - A distribuição das dotações orçamentárias, 
por quotas, do Anexo, será automaticamente disponibilizada 
no SIAFEM/SP com o seguinte detalhamento: 
1. classificação institucional por Unidade Orçamentária; 
2. classificação da despesa por natureza até o nível de 
grupo; 
3. fonte de recursos. 
Artigo 6º - Os recursos próprios de Autarquias, Fundações 
e Sociedades de Economia Mistas classificadas como dependentes, 
os recursos vinculados e as dotações disponíveis às 
Universidades Estaduais e à Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo - FAPESP, deverão obedecer à distribuição 
de 1/12 (um doze avos) em cada quota mensal. 
Artigo 7º - O limite de empenhamento mensal dos recursos 
próprios e vinculados, fixado na Programação Orçamentária 
da Despesa do Estado, poderá ser automaticamente ampliado 
mediante antecipação de quotas vincendas limitada ao valor 
do excesso de arrecadação verificado mensalmente e ao total 
orçado para o exercício. 
Das Alterações Orçamentárias 
Artigo 8º - As solicitações de alteração orçamentária e 
de alteração das quotas deverão ser formalizadas mediante a 
utilização do Sistema de Alterações Orçamentárias - SAO, disponibilizado 
no sítio www.sao.sp.gov.br, observadas as normas 
estabelecidas pelas Secretarias de Planejamento e Gestão e da 
Fazenda. 
Artigo 9º - As solicitações de crédito suplementar, nos 
termos do artigo 43, da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 
1964, serão admitidas nas seguintes condições: 
I – quando confirmado o excesso de arrecadação de 
recursos vinculados, operações de crédito e receitas próprias, 
ou constatada a existência de superávit financeiro apurado no 
balanço patrimonial do exercício anterior; 
II - quando confirmada, em manifestação do Grupo Setorial 
de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas, a insuficiência 
de recursos orçamentários após o uso de recursos próprios e 
a utilização dos mecanismos de alteração na distribuição de 
recursos internos, antecipação de quotas e de liberação da 
dotação contingenciada; 
III - quando acompanhadas de demonstrativo da variação 
nas metas previstas nos projetos e atividades, objetos de 



alteração. 
Parágrafo único - Para apuração do excesso de arrecadação 
ou do superávit financeiro de que trata o inciso I deste artigo 
deverá ser utilizado o “Sistema Integrado de Receita - SIR” 
disponibilizado no sítio www.fazenda.sp.gov.br. 
Do Acompanhamento e Monitoramento da Execução 
das Metas 
Artigo 10 - A programação inicial, a execução e a reprogramação 
das metas das ações dos programas aprovados na 
Lei Orçamentária 2015 e modificações posteriores, bem como o 
registro dos resultados dos respectivos programas serão efetuados 
no Sistema de Monitoramento de Programas e Ações do PPA 
- SIMPA, disponibilizado no sítio www.planejamento.sp.gov.br. 
Parágrafo único - Os gestores se obrigam a promover avaliação 
permanente dos resultados dos programas referidos no 
“caput” deste artigo e a manter os sistemas de informações de 
planejamento devidamente atualizados. 
Das Atribuições 
Artigo 11 - Para cumprimento do disposto neste decreto 
ficam estabelecidas as seguintes atribuições: 
I - à Secretaria da Fazenda: 
a) detalhar a receita e aprovar sua alteração, de acordo 
com o parágrafo único, do artigo 3º da Lei nº 15.646,de 23 de 
dezembro de 2014; 
b) manifestar-se quanto aos efeitos de ordem financeira 
decorrentes da concessão de créditos adicionais; 
c) manifestar-se quanto ao provável excesso de arrecadação 
de recursos vinculados, operações de crédito e receitas próprias, 
bem como sobre o superávit financeiro apurado no balanço 
patrimonial do exercício anterior; 
d) decidir sobre os pedidos de transposição de quotas; 
e) fixar diretrizes para o processamento da despesa de 
pessoal dos órgãos da administração direta do Estado; 
f) normatizar sobre procedimentos de execução orçamentária, 
contábil e financeira no SIAFEM/SP; 
g) decidir, em conjunto com a Secretaria de Planejamento 
e Gestão sobre contingenciamento de dotações, antecipação 
de quotas e liberação da dotação contingenciada, assim como 
sobre casos especiais; 
II - à Secretaria de Planejamento e Gestão: 
a) manifestar-se quanto ao mérito dos pedidos de créditos 
adicionais, observadas as prioridades governamentais; 
b) propor ao Governador, abertura de créditos adicionais; 
c) submeter à aprovação do Governador a instituição ou 
supressão de unidades orçamentárias e unidades de despesa; 
d) decidir sobre os pedidos de reprogramação entre elementos; 
e) decidir, em conjunto com a Secretaria da Fazenda, sobre 
contingenciamento de dotações, antecipação de quotas e 
liberação de dotação contingenciada, assim como sobre casos 
especiais. 
Das Disposições Gerais e Finais 
Artigo 12 - As dotações orçamentárias destinadas ao atendimento 
de despesas com serviços de utilidade pública somente 
poderão ser reduzidas e oferecidas para suplementação da 
mesma natureza de despesa. 
Artigo 13 - Os valores equivalentes às contribuições previdenciárias 
não repassados pelos órgãos e entidades estaduais 
à SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV serão deduzidos, pela 
Secretaria da Fazenda, das liberações financeiras do Tesouro do 
Estado, consoante previsto no artigo 29, da Lei nº 15.549, de 30 
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de julho de 2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias 
para o exercício de 2015. 
Parágrafo único – O procedimento previsto no “caput” 
é extensivo às contribuições relativas ao plano de benefícios 
de caráter previdenciário complementar, administrado pela 
Fundação de Previdência Complementar do Estado de São 
Paulo – SPPREVCOM. 
Artigo 14 - As despesas empenhadas e não pagas até o final 
do exercício serão inscritas em restos a pagar e terão validade 
até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito 
de comprovação dos limites constitucionais de aplicação de 
recursos nas áreas da educação e saúde, nos termos do artigo 
37 e parágrafo único da Lei nº 15.549, de 30 de julho de 2014, 
condicionadas à existência de disponibilidade financeira para a 
sua cobertura. 
Artigo 15 - Durante a execução orçamentária deverão ser 
observados os critérios relativos à limitação de empenho, com 
vistas ao cumprimento do artigo 26 da Lei nº 15.549, de 30 de 
julho de 2014 e do artigo 9º da Lei Complementar federal nº 
101, de 4 de maio de 2000. 
Artigo 16 - O artigo 1º do Decreto nº 41.165, de 20 de 
setembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Artigo 1º - A celebração de contratos relativos à contratação 
de obras, à aquisição de material permanente e equipamentos 
e à contratação de serviços terceirizados, com valor superior 
a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), dependerá de prévia 
manifestação do Secretário de Planejamento e Gestão quanto 
aos aspectos orçamentários e do Secretário da Fazenda quanto 
aos aspectos financeiros.”. (NR) 
Artigo 17 - Os órgãos e entidades da Administração Direta 
e Indireta do Estado devem, obrigatoriamente, consultar previamente 
o Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de 
Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL quando da 
celebração de quaisquer ajustes (acordos, contratos, convênios 
etc.), concessão de auxílios, incentivos, pagamentos ou repasses 
financeiros, nos termos do artigo 6º, da Lei nº 12.799, de 11 de 
janeiro de 2008, regulamentada pelo Decreto nº 53.455, de 19 
de setembro de 2008. 
Parágrafo único – Os contratos, convênios, acordos, ou 
quaisquer outros ajustes deverão conter cláusula específica 
condicionando os pagamentos ou a liberação de recursos à 
inexistência de registros em nome dos respectivos beneficiários 
junto ao CADIN ESTADUAL. 
Artigo 18 - Antes da celebração ou assinatura de convênios 
ou quaisquer outros tipos de avenças com entidades da sociedade 
civil sem fins lucrativos, as Unidades Gestoras, de que trata 
o artigo 2º deste Decreto, deverão obrigatoriamente cumprir, no 
âmbito de suas atribuições, o disposto no Decreto nº 57.501, de 
8 de novembro de 2011, regulamentado pela Resolução CC-6, 
de 14 de janeiro de 2013. 
Artigo 19 – Em cumprimento ao disposto no § 2º, do 
Artigo 15, da Lei nº 15.549, de 30 de julho de 2014, os órgãos 
e entidades da administração direta e indireta que, na fase de 
elaboração da Proposta Orçamentária de 2015, apropriaram 
parcela de dotações de investimentos na categoria “a definir” 
deverão, por ocasião do empenhamento, seguir os procedimentos 
a serem definidos pelas Secretarias do Planejamento e 
Gestão e da Fazenda. 
Artigo 20 - As normas estabelecidas neste decreto aplicamse 
aos órgãos da Administração Direta, às Autarquias, às 



Fundações, aos Fundos Especiais, aos Fundos Especiais de 
Despesa e às Sociedades de Economia Mista, classificadas como 
dependentes de acordo com o conceito estabelecido pelo inciso 
III, do artigo 2º, da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de 
maio de 2000 e, no que couber, às demais sociedades em que 
o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital 
social com direito a voto. 
Artigo 21 - Para efeito de assegurar o cumprimento dos 
artigos 35 e 171 da Constituição do Estado, o disposto neste 
decreto aplica-se, no que couber, aos órgãos dos Poderes Legislativo 
e Judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria Pública do 
Estado e ao Tribunal de Contas do Estado. 
Artigo 22 – Com vistas à garantia do equilíbrio do resultado 
fiscal esperado para o exercício e no intuito de assegurar a 
adequação da execução orçamentária e financeira às disponibilidades 
de caixa do Tesouro Estadual, as Secretarias de Planejamento 
e Gestão e da Fazenda, no âmbito de suas atribuições, 
revisarão quadrimestralmente a programação orçamentária e 
financeira e editarão normas específicas sobre a execução no 
exercício, devendo ainda adotar as providências necessárias ao 
cumprimento do disposto neste decreto, bem como na Lei Complementar 
federal nº 101, de 4 de maio de 2000, alterada pela 
Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009. 
Artigo 23 – A Secretaria de Governo, com apoio das Secretarias 
de Planejamento e Gestão e da Fazenda, adotará medidas 
visando a ampliar a qualidade e a produtividade do gasto 
setorial com despesas de custeio de atividades das áreas-meio e 
investimentos, com ênfase no processo permanente de melhoria 
do gasto público e da efetividade da programação orçamentária 
e financeira do Estado. 
Artigo 24 - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2015. 
Palácio dos Bandeirantes, 16 de janeiro de 2015 
GERALDO ALCKMIN 
Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos 
Secretário da Fazenda 
Marcos Antonio Monteiro 
Secretário de Planejamento e Gestão 
Edson Aparecido dos Santos 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Saulo de Castro Abreu Filho 
Secretário de Governo 
Publicado na Secretaria de Governo, aos 16 de janeiro de 
2015. 
(ANEXOS da pág. 01 a 10) 
 
PIRACICABA 
Convocação 
Edital de convocação para sessão de escolha de vagas nos 
termos da Resolução SE 82/2013. 
O Dirigente Regional de Ensino convoca os candidatos inscritos 
e classificados, nos termos da Resolução SE 82/2013, para 
sessão de escolha de vagas, na seguinte conformidade: 
I - DATA - HORÁRIO - LOCAL DA ATRIBUIÇÃO: 
Data: 20/01/2015 (terça-feira) 
Horário: 9h30min 
Local: Sede da Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba. 
Endereço: Rua João Sampaio, 666 - Bairro São Dimas. 
II - DAS VAGAS: 
Classe - Diretor de Escola: 02 vagas em substituição (LC 



1191/2012 e 1164/2012), nas seguintes Unidades Escolares: 
E.E. Jardim dos Manacás 
E.E. Prof. Manoel Dias de Almeida (Saltinho) 
III - DISPOSIÇÕES GERAIS 
Ficam expressamente vedadas a atribuição de vaga e sua 
respectiva designação: 
1 - Ao candidato que na data da atribuição se encontre 
afastado a qualquer título; 
2 - Por procuração de qualquer espécie; 
B) O candidato deverá apresentar no momento da atribuição 
com termo de anuência expedido e assinado pelo superior 
imediato, com data atualizada. 
C) No caso de acúmulo de cargos, o candidato deverá apresentar 
horário do cargo que pretende acumular para verificação 
da compatibilidade. 
D) Os candidatos que escolherem as vagas deverão assumir 
o exercício da designação no mesmo dia. 
 
 
Convocação 
O Dirigente Regional de Ensino, nos termos da Lei Complementar 
1.164/12 alterada pela LC 1.191/2012, do Decreto 
59.354/13, da Resolução SE 58/14 e Resolução SE 67, de 16-12- 
2014, convoca os professores classificados no processo seletivo 
para atuação nas escolas participantes do Programa Ensino 
Integral para sessão de atribuição de vagas e adesão ao Regime 
de Dedicação Plena e Integral - RDPI como segue: 
Local: Diretoria de Ensino de Piracicaba. Rua João Sampaio, 
666. Bairro São Dimas, Piracicaba - SP. 
Data: 20-01-2015 
Horário: 9 horas 
Nº de Vagas: 01 de Matemática 
Escola: E.E. Dom Aniger Francisco de Maria Mellilo. 
O candidato deverá comparecer munido de Documento de 
Identificação Oficial com foto. 
 
 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 16-1- 
2015 
Cessando, a partir de 20-05-1986, os efeitos da Portaria 
de Designação - publicada em 01-07-1986, na parte em que 
designou para o Posto de Trabalho destinado à função de Diretor 
de Escola na EEPG Prof. João Alves de Almeida, o docente abaixo 
identificado: 
Maria Eliza Brito Bechelli, RG 4.579.209-9, Professor I, SQCII- 
QM-SE, classificado na EEPG “Prof. João Alves de Almeida”, 
em Piracicaba – Diretoria de Ensino Região de Piracicaba. 
(Publicado para acerto de vida funcional). 
Cessando, a partir de 31-12-2014 os efeitos da Portaria 
publicada em 05-04-2014, na parte em que designou Silvia 
Cristina Feltre, RG 23192042, PEB II, SQF-I-QM, para o exercício 
das atribuições no Posto de Trabalho de Professor Coordenador 
Núcleo Pedagógico, da Diretoria Ensino-RG.Piracicaba. 
Apostila do Dirigente Regional de Ensino, de 16-1- 
2015 
Declarando que fica prorrogado de 19-12-2014 a 04-06- 
2015, em cumprimento ao disposto no Parecer Pa 53/2011, o 
Contrato por Tempo Determinado 111/2013 de 13-03-2013, 
publicado no D.O. de 22-03-2013, celebrado com a servidora 



abaixo: 
 
Cristhiane Pereira Saraiva Nunes, RG 30.273.982, PEB II, 
SQF-I-QM, EE Dr. João Conceição, em Piracicaba. 
Republicando por conter incorreções. 
Apostila do Diretor do Centro de Recursos Humanos, 
de 16-1-2015 
Declarando nos termos do Art. 133-CE/89 regulamentado 
pelo Decreto 35200/92 e a vista do Despacho do Coordenador 
de Gestão de Recursos Humanos da se exarado no processo: 
0018/0068/2013 – Giselle Sodrzeieski, RG 12.693.025 - 9, 
Professor de Educação Básica II na EE Prof Olivia Bianco, em 
Piracicaba, faz juz a Incorporação de Décimos nas seguintes 
conformidades: 
Decimos – Cargo/Função – Padrão-Vigência 
01/10 - Diretor I - SQC-II – QM -20/12/2013 
Declarando nos termos do Art. 133-CE/89 regulamentado 
pelo Decreto 35200/92 e a vista do Despacho do Coordenador 
de Gestão de Recursos Humanos da se exarado no processo: 
1084/0068/2014 – Cleria Lucia Ferraz de Campos, RG 
7.120.964 - 5, Secretário de Escola, na EE Jose Romao, em 
Piracicaba, faz juz a Incorporação de Décimos nas seguintes 
conformidades: 
Decimos – Cargo/Função – Padrão-Vigência 
01/10-Gerente de Organização Escolar- SQC-II-QAE- 
11-07-2012 
01/10-Gerente de Organização Escolar- SQC-II-QAE- 
11-07-2013 
Declarando nos termos do Art. 133-CE/89 regulamentado 
pelo Decreto 35200/92 e a vista do Despacho do Coordenador 
de Gestão de Recursos Humanos da se exarado no processo: 
644/0068/2001 – Telma Cristina Marques, RG 22.752.677 - 
6, Agente de Organização Escolar, na EE Bairro Santo Antonio, 
em Piracicaba, faz juz a Incorporação de Décimos nas seguintes 
conformidades: 
Decimos – Cargo/Função – Padrão-Vigência 
01/10-Gerente de Organização Escolar- SQC-II-QAE- 
20-07-2013 
01/10-Gerente de Organização Escolar- SQC-II-QAE- 
23-07-2014 
(Republicado por Conter Incorreções) 
ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO 
Portaria do Diretor de Escola, de 16-1-2015 
EE Dr. João Conceição 
Concedendo, de acordo com a Lei complementar 
1.093/2009 e Decreto 54.682/2009, 120 dias de Licença gestante 
a partir de 06-01-2015 a servidora abaixo identificada: 
Cristhiane Pereira Saraiva Nunes, RG 30.273.982, Professor 
Educação Basica II, SQF-I-QM, categoria “O” da EE Dr. João 
Conceição. 
EE.Profª Maria de Lourdes Silveira Cosentino 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 interessado abaixo relacionado: 
Juciele Pereira dos Santos, RG 40.085.060-6, Agente de 
Organição Escolar, classificada na EE.Profª Maria de Lourdes 
Silveira Cosentino, 02 dias de auxílio-doença a partir de 23 E 
24-12-2014. Cid: K 0880 



 
COORDENADORIA DE GESTÃO DE 
RECURSOS HUMANOS 
Portaria da Secretária Adjunta Respondendo pelo 
Expediente da CGRH, de 16-1-2015 
Concedendo, com Fundamento Nos Artigos 21 A 24, da 
Lei Complementar 836, de 30-12-1997, Alterada pela Lei Complementar 
958, de 13-09-2004, a Evolucao Funcional, pela Via 
Nao-Academica, a Partir das Datas Mencionadas, Aos Servidores 
do Quadro do Magisterio a Seguir Relacionados: 
Diretoria de Ensino-Regiao de Piracicaba 
Cintia Eliza Paes, RG 25.320.529, Rs=11514826, 
Professor Educacao Basica II, SQF-I-QM, Faixa-1, Nivel-II, 
EV-CD, 
UA=43142-EE Benedito Dutra Teixeira Professor, 
Em Charqueada, Estrutura-II, a partir de 14-05-2014 (P. 
01153/0068/14); 
Cristiane Regina dos Santos de Oliveira, RG 34.513.240, 
Rs=12947209, 
Professor Educacao Basica II, SQC-II-QM, Faixa-1, Nivel-II, 
EV-CD, 
UA=43104-EE Alfredo Cardoso Doutor, 
Em Piracicaba, Estrutura-II, a partir de 23-05-2014 (P. 
01100/0068/14); 
Leonice Aparecida Comeron, RG 11.714.417, Rs=4195206, 
Professor Educacao Basica I, SQC-II-QM, Faixa-2, Nivel-III, 
EV-CD, 
UA=43109-EE Pedro Moraes Cavalcanti, 
Em Piracicaba, Estrutura-I, a partir de 16-05-2014 (P. 
01158/0068/14); 
Sidineia Amorim Maciel, RG 40.418.522, Rs=13446253, 
Professor Educacao Basica II, SQF-I-QM, Faixa-1, Nivel-II, 
EV-CD, 
UA=46409-EE Dario Brasil Doutor, 
Em Piracicaba, Estrutura-II, a partir de 27-05-2014 (P. 
01141/0068/14); 
Vilma Aparecida Bacchini Sarto, RG 16.108.023, 
Rs=9217265, Professor Educacao Basica II, SQF-I-QM, Faixa-1, Nivel-II, 
EV-CD, 
UA=17607-EE Avelina Palma Losso Professora, 
Em Piracicaba, Estrutura-II, a partir de 30-05-2014 (P. 
01149/0068/14); 
 
Educação I 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
Dir. Ens. Região de Piracicaba 
Portaria do Dirigente Regional de Ensino 
Extinguindo, a pedido dos interessados, com fundamento 
no Inciso I do Artigo 8 da Lei Complementar 1093/2009, o 
contrato por tempo determinado celebrado com os servidores a 
seguir: Agente de Organização Escolar- Karen Ferreira Muniz, RG 
46172318, F/N=01-I, EE Attilio Vidal Lafrata Prof, CTD.375/2014, 
Pub 12-04-2014, Vig 31-12-2014 
 


