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DECRETO Nº 61.163, 

DE 10 DE MARÇO DE 2015 
Reformula o Sistema de Gestão do Patrimônio 
Imobiliário do Estado - SGPI e dá providências 
correlatas 

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

Decreta: 

SEÇÃO I 

Disposições Preliminares 
Artigo 1º - O Sistema de Gestão do Patrimônio Imobiliário 

do Estado - SGPI, instituído pelo Decreto nº 39.980, de 3 de 

março de 1995, passa a ser regido pelo presente decreto. 

Artigo 2º - O Sistema de Gestão do Patrimônio Imobiliário 
do Estado - SGPI tem por finalidade elaborar, propor e executar 
a política de patrimônio imobiliário, relativamente aos imóveis 

pertencentes ou utilizados pela administração direta e pelas 
autarquias, fundações instituídas ou mantidas pelo Poder 

Público e empresas em cujo capital o Estado tenha participação 
majoritária, bem como pelas demais entidades por ele direta ou 

indiretamente controladas. 
Parágrafo único - O Sistema abrange os imóveis que se 
encontrem nas seguintes condições: 

1. os próprios; 
2. aqueles em processo de aquisição; 

3. os cedidos por terceiros; 
4. os locados; 

5. os de que se tem simplesmente a posse. 
Artigo 3º - Para a consecução de sua finalidade, o Sistema 
de Gestão do Patrimônio Imobiliário do Estado - SGPI conta com: 

I - sistemas de informação, implantados com utilização de 
tecnologia da informação e comunicação; 

II - órgãos que o integram, definidos no artigo 5º deste 
decreto; 

III- os operadores dos sistemas a que se refere o inciso I 
deste artigo. 

SEÇÃO II 

Dos Sistemas de Informação 
Artigo 4º - Os sistemas de informação, a seguir citados, têm 

por finalidade manter íntegros e atualizados os dados e informações, 

mediante fluxos permanentes de atualização, necessários à 
gestão do patrimônio: 

I - o Sistema de Gerenciamento de Imóveis - SGI é a 
ferramenta para o cadastramento, atualização e manutenção 

do banco de dados e informações referentes aos imóveis 
pertencentes ou utilizados pela administração direta e pelas 
autarquias, fundações instituídas ou mantidas pelo Poder 



Público e empresas em cujo capital o Estado tenha participação 

majoritária, bem como pelas demais entidades por ele direta ou 
indiretamente controladas; 

II – o Sistema Acervo-CPI: 
a) assegura o trâmite e controle dos processos e expedientes 

que passam pelo Conselho do Patrimônio Imobiliário e sua 
Secretaria Técnica e Executiva, através dos registros de entrada, 
distribuição interna, saída e envio dos mesmos para órgãos e 

entidades externas; 
b) possibilita o Voto Eletrônico dos Conselheiros. 

SEÇÃO III 

Dos Órgãos Integrantes do Sistema e dos Responsáveis 

por suas Atividades Operacionais 
SUBSEÇÃO I 

Da Identificação dos Órgãos e dos Responsáveis 
Artigo 5º - Integram o Sistema de Gestão do Patrimônio 
Imobiliário do Estado - SGPI: 

I - o Conselho do Patrimônio Imobiliário, vinculado administrativamente 
à Secretaria de Governo; 

II – os Órgãos de Assessoria; 
III – os Operadores do Sistema: 
a) os Chefes de Gabinete das Secretarias de Estado e o 

Procurador do Estado Chefe de Gabinete; 
b) os Gestores do Patrimônio Imobiliário; 

c) os Certificadores do Patrimônio Imobiliário. 
Artigo 6º - São Órgãos de Assessoria: 

I - a Procuradoria Geral do Estado; 
II - a Secretaria da Fazenda; 

III - a Companhia Paulista de Obras e Serviços – CPOS; 
IV – a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo 
“José Gomes da Silva” - ITESP. 

Artigo 7º - Haverá 1 (um) Gestor e 1 (um) Certificador do 
Patrimônio Imobiliário em cada um dos órgãos e entidades a 

seguir relacionados: 
I – nas Secretarias de Estado; 

II – na Procuradoria Geral do Estado; 
III – nas autarquias; 
IV – nas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder 

Público; 
V – nas empresas em cujo capital o Estado tenha participação 

majoritária; 
VI – nas demais entidades direta ou indiretamente controladas 

pelo Estado. 
§ 1º - A designação dos Gestores cabe às seguintes autoridades, 
em suas respectivas áreas de atuação: 

1. Chefes de Gabinete das Secretarias de Estado; 
2. Procurador do Estado Chefe de Gabinete; 

3. Chefes de Gabinete das entidades vinculadas às Secretarias 
de Estado ou autoridades de nível hierárquico equivalente. 

§ 2º - Os Certificadores são as autoridades mencionadas no 



§ 1º deste artigo. 

§ 3º - Os Certificadores poderão designar servidores subordinados 
para auxiliá-los na execução dos trabalhos. 

§ 4º - Os Certificadores deverão comunicar à Secretaria 
Técnica e Executiva os nomes dos Gestores do Patrimônio Imobiliário, 

que operam nos âmbitos de sua atuação, mantendo essa 
informação permanentemente atualizada. 
§ 5º - Os Gestores do Patrimônio Imobiliário poderão contar, 

quando necessário diante da complexidade do patrimônio sob a 
gestão de cada um, com o apoio de colaboradores, designados 

para atuar no sentido de manter permanentemente atualizado o 
banco de dados, incluindo, excluindo, corrigindo e complementando 

as informações cadastrais, observados os procedimentos 
indicados no Sistema - SGI. 
SUBSEÇÃO II 

Do Conselho do Patrimônio Imobiliário 
Artigo 8º - O Conselho é composto dos seguintes membros: 
I - 1 (um) representante para cada um dos seguintes órgãos, 

indicados por seus Titulares: 
a) Secretaria de Governo; 

b) Secretaria de Planejamento e Gestão; 
c) Secretaria da Fazenda; 

d) Procuradoria Geral do Estado; 
II – 1 (um) representante da Companhia Paulista de Obras e 
Serviços – CPOS, indicado por seu Presidente; 

III - 2 (dois) de livre escolha do Governador do Estado. 
§ 1º - Cada membro do Conselho tem 1 (um)suplente. 

§ 2º - Os membros do Conselho e seus suplentes são designados 
pelo Governador do Estado. 

§ 3º - O Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário Técnico 
e Executivo serão designados, dentre os membros do Conselho, 
pelo Governador do Estado. 

§ 4º - Sempre que o Conselho tratar de matéria de interesse 
envolvendo imóveis pertencentes ou utilizados pela administração 

direta e pelas autarquias, poderá ser convidado o Titular do 
órgão ou entidade para participar da sessão, sem direito de voto, 

o qual poderá indicar um representante. 
§ 5º - O Conselho poderá convidar para participar de suas 
sessões, sem direito de voto, pessoas que, por seus conhecimentos 

e experiência profissional, possam contribuir para a 
discussão das matérias em exame. 

Artigo 9º - Compete ao Conselho do Patrimônio Imobiliário: 

I - formular e orientar a execução da política patrimonial 

imobiliária relativa aos imóveis pertencentes ou de interesse da 
Fazenda do Estado de São Paulo e suas autarquias, referente às 
aquisições, manutenções, transferências entre órgãos e entidades 

do governo, cessões, permissões, autorizações, concessões 
de uso e alienações em geral, onerosas ou gratuitas, excluídos 

os recebimentos de doações e de outorgas de uso privativo 
por prazo indeterminado, quando sem encargos, bem como as 



desapropriações, que têm regulamentação própria; 

II - recomendar ao Governador do Estado, no que diz 
respeito aos imóveis pertencentes ou de interesse da Fazenda 

do Estado de São Paulo e suas autarquias, as decisões que 
lhe são privativas referentes a compras, alienações onerosas 

ou gratuitas, permutas, outorgas de uso de qualquer natureza, 
destinações e transferências de administração, sem prejuízo da 
permissão legislativa, no que couber, excluídos os recebimentos 

de doações e de outorgas de uso privativo por prazo indeterminado 
de qualquer natureza, quando sem encargos, bem como as 

desapropriações, que têm regulamentação própria; 
III - estabelecer princípios, diretrizes e normas para a 

gestão do patrimônio imobiliário, buscando a racionalização da 
utilização dos espaços e a adequada preservação das construções 
e dos terrenos, inclusive quanto a invasões e ocupações 

irregulares; 
IV – definir, para a Fazenda do Estado e autarquias, regras 

para utilização de imóveis de terceiros, principalmente quando 
se tratar de ato oneroso, como as locações, que devem merecer 

atenção especial e rigoroso controle de sua necessidade, localização 
e custos; 
V - determinar as correções necessárias no que couber e, 

quando for o caso, a apuração de eventuais irregularidades; 
VI – aprovar, para os imóveis da Fazenda do Estado e 

autarquias, com base nos laudos das avaliações, o preço mínimo 
e suas condições de venda; 

VII - promover a integração da política patrimonial imobiliária, 
com as demais políticas globais e setoriais do governo; 
VIII - buscar o intercâmbio dos órgãos integrantes do Sistema 

e dos responsáveis por suas atividades operacionais com 
as semelhantes áreas das Universidades Estaduais, dos Poderes 

Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 
Pública do Estado, a fim de se obterem reciprocidade de experiências 

e mútua colaboração em defesa dos imóveis públicos; 
IX - baixar instruções sobre assuntos de sua competência, 
divulgando as normas e diretrizes de modo a alcançarem todos 

os órgãos integrantes do Sistema e os responsáveis por suas 
atividades operacionais; 

X – recomendar a contratação de trabalhos técnicos, a 
cargo da CPOS, da Fundação ITESP ou terceiros, na forma da 

legislação pertinente, ouvido o órgão jurídico competente; 
XI - elaborar seu Regimento Interno. 
Parágrafo único – O Regimento Interno do Conselho será 

aprovado mediante resolução do Secretário de Governo. 
Artigo 10 - O Conselho do Patrimônio Imobiliário conta 

com uma Secretaria Técnica e Executiva, subordinada ao seu 
Presidente, com Corpo Técnico e Célula de Apoio Administrativo. 

§ 1º - A Secretaria Técnica e Executiva é unidade com nível 
hierárquico de Departamento Técnico, dirigida pelo Secretário 
Técnico e Executivo. 



§ 2º - O Corpo Técnico e a Célula de Apoio Administrativo 

não se caracterizam como unidades administrativas. 
Artigo 11 - À Secretaria Técnica e Executiva cabe: 

I - elaborar Plano Estratégico de Trabalho e Plano Operacional, 
com respectivas metas e indicadores; 

II - coordenar e supervisionar a interação funcional dos 
Órgãos de Assessoria e dos responsáveis pelas atividades operacionais 
dos sistemas de informação mencionados no artigo 4º 

deste decreto, através de treinamento, intercâmbio de informações, 
segurança e agilidade de seus serviços; 

III- apresentar relatórios anuais ao Presidente do Conselho, 
além dos periódicos sempre que julgados necessários, detalhando 

a execução das metas e justificando as que não foram 
atingidas, inclusive, se for o caso, propondo medidas para a 
melhoria dos serviços; 

IV - adotar as providências necessárias ao adequado funcionamento 
do Conselho e preparar a pauta das sessões para 

prévia aprovação de seu Presidente; 
V – cumprir e acompanhar a execução das diretrizes adotadas 

pelo Conselho, relacionadas com a política patrimonial 
imobiliária, procurando sanar dúvidas e corrigir distorções; 
VI - redigir as atas das sessões do Conselho, bem como 

organizar e arquivar os documentos recebidos ou cópia dos 
expedidos pelo Conselho; 

VII - recepcionar, distribuir, registrar, analisar, manifestar-se 
e encaminhar os processos e expedientes recebidos; 

VIII – zelar pela capacitação de recursos humanos para a 
gestão do patrimônio imobiliário, acompanhando e avaliando 
os treinamentos dos operadores do Sistema de Gerenciamento 

de Imóveis; 
IX – receber, avaliar e priorizar as sugestões de melhoria e 

evolução dos sistemas de informação a que se refere o artigo 
4º deste decreto; 

X – realizar o acompanhamento técnico e funcional das 
inovações no SGI, sugerindo melhorias e colaborando com os 
demais órgãos que o integram e com os responsáveis por suas 

atividades operacionais; 
XI – zelar pela gestão da melhoria contínua, integridade e 

confiabilidade da base de dados de imóveis; 
XII – gerir os procedimentos internos, de acordo com as 

políticas e diretrizes, os manuais e planos; 
XIII - avaliar o nível de ocupação dos imóveis, sua localização 
e seus custos, sugerindo ao Presidente as providências que 

julgar viáveis; 
XIV – analisar tecnicamente os processos e demais proposições, 

para que o Presidente, após a sua aprovação, ou a 
do Conselho, possa submeter a matéria, por intermédio do 

Secretário de Governo, à decisão do Governador do Estado, nos 
casos de sua competência; 
XV - propor, com vista ao cumprimento de suas atribuições, 



a celebração de convênios, contratos, cooperação técnica, 

parcerias e outros entendimentos com órgãos ou entidades 
da administração pública ou da iniciativa privada, observada a 

legislação pertinente; 
XVI – atualizar, sem prejuízo das atribuições dos responsáveis 

pela administração dos imóveis, bem como do disposto no 
inciso X do artigo 15, as informações do Sistema de Gerenciamento 
de Imóveis - SGI, sempre que houver alteração ou atualização 

nos Protocolados Especiais de Cadastro (PES) em razão de 
aquisição ou alienação de imóveis por qualquer forma jurídica; 

XVII - manter relação atualizada dos Gestores e Certificadores 
do Patrimônio Imobiliário; 

XVIII - colaborar com a Assessoria Técnico-Legislativa no 
acompanhamento da tramitação dos projetos de leis autorizadoras 
de alienação de imóveis; 

XIX - acompanhar e colaborar com os Órgãos de Assessoria 
e com empresas ou agentes contratados, quanto à regularização 

documental e à instrução do processo de avaliação e alienação 
onerosa dos imóveis. 

Artigo 12 - Compete ao Presidente do Conselho do Patrimônio 
Imobiliário: 
I - representar o Conselho dentro e fora do Governo do 

Estado; 
II - convocar e presidir as sessões ordinárias e extraordinárias 

do Conselho, na forma estabelecida no Regimento Interno; 
III - proferir o voto de qualidade nos casos de empate nas 

votações; 
IV - aprovar a pauta das sessões; 
V - definir a previsão orçamentária relacionada com o Conselho 

e acompanhar a sua execução; 
VI - solicitar aos órgãos e às entidades competentes a 

realização de estudos, pesquisas e análises relativas ao mercado 
e ao patrimônio imobiliário, inclusive vistorias e avaliações, ou, 

ainda, para esses fins, providenciar a utilização dos serviços de 
entidades privadas, observada a legislação pertinente; 
VII - convocar, quando necessário, os Certificadores e/ou 

os Gestores do Patrimônio Imobiliário para prestarem esclarecimentos 
e informações relativas às suas atividades e ao patrimônio 

sob a gestão do órgão ao qual está vinculado. 
Artigo 13 - Compete ao Vice-Presidente do Conselho do 

Patrimônio Imobiliário substituir o Presidente em suas faltas e 
impedimentos. 
SUBSEÇÃO III 

Dos Órgãos de Assessoria 
Artigo 14 - Os Órgãos de Assessoria, sem prejuízo das que 
lhes são conferidas por legislação própria, têm, em relação ao 

Sistema de Gestão do Patrimônio Imobiliário do Estado - SGPI, 
as atribuições especificadas nesta subseção. 

Artigo 15 - À Procuradoria Geral do Estado, respeitada 
sua competência e observando-se a divisão de atribuições e o 



âmbito de atuação de suas Unidades, cabe: 

I - emitir pareceres jurídicos, providenciar as regularizações 
documentais imobiliárias, bem como minutar e praticar, se 

for o caso, todos os atos jurídicos necessários para aquisição, 
manutenção, reintegração ou transferência de domínio e/ou 

posse de imóveis; 
II - elaborar minutas dos atos pertinentes a imóveis, sem 
prejuízo da iniciativa da Assessoria Técnica do Governo - ATG, 

da Secretaria de Governo, quando for o caso; 
III - assessorar juridicamente o Conselho do Patrimônio 

Imobiliário, inclusive sua Secretaria Técnica e Executiva, manifestando- 
se nas questões que lhe forem apresentadas; 

IV - adotar as providências cabíveis, administrativas e 
judiciais, em caso de irregularidade na ocupação dos imóveis 
públicos, sempre que comunicada pelos órgãos da Administração 

Direta e autarquias responsáveis pela gestão dos imóveis, 
informando previamente, quando julgar necessário, à Secretaria 

Técnica e Executiva; 
V - manter cadastro de próprios, conforme a legislação 

vigente, devidamente regularizado e atualizado, com dados 
dos imóveis da Fazenda do Estado, incluindo, em especial, 
documentação, inventário, levantamentos, demarcações, plantas 

e croquis; 
VI – por intermédio de seus órgãos de engenharia, sempre 

que solicitado e autorizado pela Chefia da Unidade competente 
da Procuradoria Geral do Estado, observado o disposto em atos 

normativos próprios e sem prejuízo da competência dos demais 
Órgãos de Assessoria: 
a) vistoriar imóveis, indicando inclusive os seus ocupantes e 

o percentual aproximado de ocupação; 
b) elaborar avaliações para locação ou alienação gratuita 

ou onerosa; 
VII - informar à Secretaria Técnica e Executiva, regularmente, 

por meio da Chefia da Unidade da Procuradoria Geral do 
Estado à qual estejam vinculados, a incorporação ou desincorporação 
de imóveis à Fazenda do Estado; 

VIII - fornecer aos responsáveis e encarregados pela 
operação do Sistema de Gerenciamento de Imóveis - SGI nos 

órgãos da Administração Direta, as informações constantes de 
seu cadastro que lhe sejam solicitadas, respeitado seu âmbito 

de atuação; 
IX - atualizar os Protocolados Especiais de Cadastro (PES) 
de sua atribuição, sempre que comunicado acerca de alterações 

corretamente procedidas pelos órgãos da Administração Direta 
no banco de dados de referência do patrimônio imobiliário; 

X - atualizar e alterar as informações do Sistema de Gerenciamento 
de Imóveis - SGI, sempre que proceder à alteração ou 

à atualização nos Protocolados Especiais de Cadastro (PES) dos 
imóveis pertencentes à Fazenda do Estado, em razão de aquisição 
ou alienação de imóveis, por qualquer forma jurídica, sem 



prejuízo das atribuições dos responsáveis pela administração 

dos imóveis. 
Artigo 16 - À Secretaria da Fazenda, por intermédio da 

Contadoria Geral do Estado, cabe: 
I - executar os atos relacionados com os registros contábeis 

dos imóveis, observados os princípios e as normas legais 
pertinentes; 
II - atualizar as informações sobre o valor contábil dos 

imóveis pertencentes à Fazenda do Estado, no Sistema de Gerenciamento 
de Imóveis - SGI; 

III - estabelecer a correlação entre o Sistema de Gerenciamento 
de Imóveis - SGI e o Sistema Integrado de Administração 

Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM/SP. 
Artigo 17 - À Companhia Paulista de Obras e Serviços - 
CPOS, mediante contrato e observada a legislação vigente, cabe: 

I - atender as solicitações da Secretaria Técnica e Executiva, 
relacionadas com informações ou notas técnicas de engenharia, 

necessárias para instrução dos processos e expedientes que 
tramitarem pelo Conselho; 

II - realizar análise de avaliações de imóveis efetuadas por 
terceiros; 
III - apoiar subsidiariamente as alienações gratuitas ou 

onerosas de imóveis, tendo por objeto: 
a) prestar serviços de vistoria e avaliação de imóveis, a 

fim de fornecer subsídios técnicos ao Conselho para as suas 
deliberações; 

b) dar o suporte técnico aos procedimentos licitatórios de 
imóveis; 
IV - elaborar estudos sobre bens imóveis que pela sua 

dimensão, tipo de ocupação, localização, dispositivos legais e 
outras características impliquem maior complexidade para definição 

do seu aproveitamento ou destinação, inclusive quanto à 
alienação onerosa; 

V – executar serviços de engenharia e consultoria com 
vistas à regularização documental de imóveis, inclusive para 
atender às exigências dos Cartórios de Registro de Imóveis. 

Artigo 18 - À Fundação Instituto de Terras do Estado de 
São Paulo – ITESP, mediante contrato e observada a legislação 

vigente e atos constitutivos, cabe: 
I - manter cadastro de terras devolutas e inseri-lo no Sistema 

de Gerenciamento de Imóveis - SGI; 
II - sempre que solicitado, vistoriar, avaliar e fornecer informações 
sobre as terras devolutas; 

III - vistoriar e avaliar imóveis rurais de interesse da Fazenda 
do Estado; 

IV - analisar avaliações realizadas por terceiros; 
V – fornecer suporte técnico para alienações de imóveis 

rurais; 
VI - prestar serviços de elaboração de georreferenciamento 
de imóveis rurais, conforme padrões estabelecidos pela legislação 



federal; 

VII – incluir e atualizar os dados dos cadastros federais 
e estaduais dos imóveis rurais de titularidade da Fazenda do 

Estado e suas autarquias. 
SUBSEÇÃO IV 

Dos Responsáveis pelas Atividades Operacionais do 

Sistema 
Artigo 19 - Os Chefes de Gabinete das Secretarias de 
Estado e o Procurador do Estado Chefe de Gabinete têm, em 

relação ao Sistema de Gestão do Patrimônio Imobiliário do Estado 
- SGPI, em suas respectivas áreas de atuação, as seguintes 

competências: 
I - articular providências para o adequado cumprimento das 
diretrizes, normas e determinações emanadas do Conselho do 

Patrimônio Imobiliário; 
II - acompanhar: 

a) as atividades relacionadas com o Sistema de Gerenciamento 
de Imóveis - SGI; 

b) o desempenho dos Gestores do Patrimônio Imobiliário, 
contribuindo para a melhoria, o aperfeiçoamento e a segurança 
de suas ações; 

III- promover o desenvolvimento de iniciativas para o 
constante aperfeiçoamento da gestão do patrimônio imobiliário; 

IV - colaborar com o Conselho do Patrimônio Imobiliário no 
desempenho de suas funções. 

§ 1º - Os Chefes de Gabinete das Secretarias de Estado e 
o Procurador de Estado Chefe de Gabinete exercerão as competências 
previstas neste artigo, também em relação às entidades 

vinculadas aos respectivos órgãos, no que couber. 
§ 2º - Para o cumprimento do disposto no § 1º deste artigo, 

os Chefes de Gabinete das Secretarias de Estado e o Procurador 
de Estado Chefe de Gabinete contarão com a colaboração 

e o apoio dos Chefes de Gabinete das entidades vinculadas 
aos respectivos órgãos ou de autoridades de nível hierárquico 
equivalente. 

Artigo 20 - Aos Gestores do Patrimônio Imobiliário, em suas 
respectivas áreas de atuação, cabe: 

I - manter permanentemente: 
a) organizadas as informações e a documentação referentes 

aos imóveis sob sua gestão; 
b) atualizados os dados dos imóveis cadastrados no Sistema 
de Gerenciamento de Imóveis – SGI; 

II - incluir no Sistema de Gerenciamento de Imóveis - SGI 
as informações exigidas pelas normas do Sistema de Gestão do 

Patrimônio Imobiliário do Estado - SGPI, relativas aos imóveis 
sob responsabilidade dos órgãos que integram a sua área de 

atuação, devendo, para esse fim: 
a) tomar a iniciativa de buscar os dados onde se encontrarem; 
b) sempre que possível, vistoriar o imóvel para sua melhor 

identificação, inclusive quanto aos seus ocupantes e percentual 



aproximado de ocupação; 

III- manter o Sistema de Gerenciamento de Imóveis - SGI 
sempre atualizado, incluindo, corrigindo ou excluindo informações 

ou, quando for o caso, o próprio imóvel, observadas as 
normas e os procedimentos estabelecidos a respeito da matéria; 

IV - apresentar às autoridades a que estiverem subordinados 
informações completas e corretas sobre o patrimônio 
imobiliário, subsidiando as decisões a serem por elas tomadas 

com vista a: 
a) dar aos imóveis ocupação racional, com adequada relação 

custo benefício; 
b) se for o caso e quando se tratar de imóveis pertencentes 

ou de interesse da Fazenda do Estado de São Paulo e suas autarquias, 
propor ao Chefe de Gabinete ou autoridade equivalente 
que coloque imóveis, total ou parcialmente, à disposição do Conselho 

do Patrimônio Imobiliário, para proposição, ao Governador 
do Estado, de nova destinação; 

V - cumprir e fazer cumprir as diretrizes relacionadas com a 
política do patrimônio imobiliário, colaborando com a Secretaria 

Técnica e Executiva do Conselho do Patrimônio Imobiliário no 
aprimoramento de suas normas e rotinas; 
VI - fornecer ao Conselho do Patrimônio Imobiliário, quando 

solicitado, em tempo hábil ou no prazo que lhe for fixado, 
informações corretas, completas e atualizadas dos imóveis sob 

sua administração; 
VII – zelar pela guarda e conservação dos imóveis sob 

administração do órgão a que estiver subordinado, observando 
as normas legais e regulamentares que regem a matéria, evitando 
invasões e, em caso de ocupação irregular, providenciar sua 

retomada junto aos órgãos competentes; 
VIII – quando se tratar de imóveis da Fazenda do Estado ou 

autarquias, informar a Secretaria Técnica e Executiva da existência 
de imóveis mal utilizados, desocupados ou invadidos, ouvido 

previamente o Chefe de Gabinete, o Procurador de Estado Chefe 
de Gabinete ou o Chefe de Gabinete da autarquia, sem prejuízo 
das demais providências definidas neste decreto; 

IX – caso necessário, como definido neste decreto, solicitar 
às autoridades que trata o inciso VIII deste artigo, a designação 

de um ou mais colaboradores para auxiliá-los em suas atividades, 
dando ciência à Secretaria Técnica e Executiva. 

Artigo 21 - Aos Certificadores do Patrimônio Imobiliário, em 
suas respectivas áreas de atuação, cabe: 
I – conferir periodicamente, no Sistema de Gerenciamento 

de Imóveis, todos os imóveis sob administração do órgão a que 
estiverem vinculados; 

II - atestar a completude das informações dos imóveis 
cadastrados/atualizados; 

III – comunicar ao Gestor do Patrimônio Imobiliário, para 
regularização e se for o caso, à Secretaria Técnica e Executiva, 
sempre que encontrar imóvel em situação irregular. 



SEÇÃO IV 

Disposições Finais 
Artigo 22 - A entidade contratada para proceder à avaliação 
dos imóveis e ao assessoramento para a sua venda, fará jus a 

5% (cinco por cento) do valor de cada venda efetivada, pagos 
pela unidade de despesa responsável pelo processo de alienação, 

observadas as cláusulas do contrato previamente firmado 
com a Secretaria de Governo e a legislação vigente, a fim de: 

I - reembolsá-la de seus custos, inclusive com a divulgação 
do certame licitatório; 
II - remunerá-la pelos serviços prestados, desde que o 

imóvel seja vendido. 
Artigo 23 - Ocorrendo turbação ou esbulho na posse de 

imóveis, os órgãos e entidades que a detém deverão valer-se, 
quando o for caso, do desforço imediato permitido no artigo 

1.210, § 1º, do Código Civil, comunicando o fato imediatamente 
à unidade competente da Procuradoria Geral do Estado ou ao 
Departamento Jurídico competente, sem prejuízo da comunicação 

à autoridade policial. 
Artigo 24 - No caso de vir a ser desativado o serviço público 

instalado em imóvel pertencente ou utilizado pela Fazenda 
do Estado de São Paulo e suas autarquias, este deverá ser 

imediatamente posto à disposição do Conselho do Patrimônio 
Imobiliário, devendo ser comunicada, por escrito, à Secretaria 
Técnica e Executiva, para exame de sua destinação. 

Parágrafo único - O órgão detentor do imóvel permanecerá 
responsável por sua guarda e manutenção até que se efetive a 

transferência de sua administração ou alienação, assumindo a 
posse o sucessor. 

Artigo 25 - A Secretaria de Governo prestará ao Conselho 
do Patrimônio Imobiliário apoio, de qualquer natureza, necessário 
ao pleno exercício das atividades que lhe são conferidas 

por este decreto. 
Artigo 26 - Os representantes da Fazenda do Estado nas 

entidades a que se referem os incisos IV a VI do artigo 7º 
deste decreto e o Conselho de Defesa dos Capitais do Estado 

- CODEC adotarão, em seus respectivos âmbitos de atuação, as 
providências que julgarem oportunas para a maior divulgação 
e observância das normas que regem o Sistema de Gestão do 

Patrimônio Imobiliário do Estado - SGPI. 
Artigo 27 - As autarquias de regime especial, as fundações 

instituídas ou mantidas pelo Poder Público, as empresas em 

cujo capital o Estado tenha participação majoritária e as demais 

entidades por ele direta ou indiretamente controladas, exceto 
as universidades, sem prejuízo da submissão ao disposto na 
legislação e em seus estatutos sociais, deverão: 

I - informar ao Conselho do Patrimônio Imobiliário: 
a) com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data 

da publicação do edital de venda, sua intenção de alienar qualquer 
imóvel do seu patrimônio imobiliário; 



b) periodicamente ou sempre que solicitado, as locações 

e as outorgas de uso, onerosas ou não, firmadas no período e, 
quando instadas, fornecer informações e esclarecimentos sobre 

atos e políticas envolvendo os imóveis que lhe sejam pertencentes 
ou utilizados; 

II - manter permanentemente atualizado o banco de dados 
do Sistema de Gerenciamento de Imóveis - SGI, cadastrando 
os imóveis que lhes pertençam ou sejam utilizados, incluindo, 

excluindo, corrigindo e complementando as informações cadastrais, 
observados os procedimentos indicados no Sistema. 

Artigo 28 - Na hipótese do não cumprimento das obrigações 
previstas neste decreto, o Conselho do Patrimônio Imobiliário, 

quando for o caso, poderá comunicar o fato ao superior hierárquico 
do responsável ou à Corregedoria Geral da Administração, 
para as providências cabíveis. 

Artigo 29 – Os imóveis da Fazenda do Estado, que se encontram 
na condição de “sem destinação”, ficam provisoriamente 

sob a administração da Secretaria de Governo, por intermédio 
do Conselho do Patrimônio Imobiliário que adotará as providências 

necessárias à sua regularização no tocante ao destino a ser 
dado àquele patrimônio. 
Parágrafo único - Todos os órgãos da Administração Direta 

deverão, permanentemente, manter o Conselho do Patrimônio 
Imobiliário informado da existência de imóveis sem destinação 

ou utilização. 
Artigo 30 - Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, ficando revogado o Decreto nº 53.712, de 21 de 
novembro de 2008. 
Palácio dos Bandeirantes, 10 de março de 2015 

GERALDO ALCKMIN 
Arnaldo Calil Pereira Jardim 

Secretário de Agricultura e Abastecimento 
Márcio Luiz França Gomes 

Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia 

e Inovação 
Jose Roberto Neffa Sadek 

Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da Secretaria 
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Secretário da Educação 
Benedito Pinto Ferreira Braga Junior 

Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos 
Renato Villela 

Secretário da Fazenda 
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Secretário da Habitação 
Antonio Duarte Nogueira Junior 

Secretário de Logística e Transportes 
Aloísio de Toledo César 

Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania 



Marcelo Gomes Sodré 

Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da Secretaria 
do Meio Ambiente 
Antonio Floriano Pereira Pesaro 

Secretário de Desenvolvimento Social 
Marcos Antonio Monteiro 

Secretário de Planejamento e Gestão 
David Everson Uip 

Secretário da Saúde 
Alexandre de Moraes 

Secretário da Segurança Pública 
Lourival Gomes 

Secretário da Administração Penitenciária 
Clodoaldo Pelissioni 

Secretário dos Transportes Metropolitanos 
José Luiz Ribeiro 

Secretário do Emprego e Relações do Trabalho 
Jean Madeira da Silva 

Secretário de Esporte, Lazer e Juventude 
João Carlos de Souza Meirelles 

Secretário de Energia 
Roberto Alves de Lucena 
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Atos do Governador 

DECRETO(S) 

DECRETO DE 10-3-2015 

Designando, com fundamento no art. 9º, III e § 2º, do Dec. 
53.712-2008, Silvia Cristina Aranega Menezes, RG 23.442.184-8, 

para integrar, como membro efetivo de livre escolha do Governador 
do Estado e na qualidade de Presidente, o Conselho do 
Patrimônio Imobiliário, em substituição a Fernando Chucre, que 

fica dispensado. 
 

UNIDADE DO ARQUIVO PÚBLICO DO 

ESTADO 

Portaria 2-2015-Uapesp 
Constitui Comissão Editorial Interna na Unidade do 
Arquivo Público do Estado de São Paulo 

O Coordenador da Unidade do Arquivo Público do Estado de 
São Paulo, com fundamento no art. 91 do Dec. 51.991-2007 e no 
art. 62, I, “f” do Dec. 61.036-15, 



Considerando a conveniência da criação de instância 

responsável pela avaliação permanente da política editorial 
da Uapesp, com os objetivos precípuos de torná-la coerente e 

aderente ao perfil institucional e de garantir o nível de qualidade 
compatível com o caráter de instituição de excelência na sua 

área de atuação, 
Considerando que o portal e páginas na WEB, publicações 
eletrônicas e impressas, exposições físicas e virtuais, publicações 

técnicas, atividades de difusão, bem como toda a sua produção 
editorial merece avaliação periódica relativamente a adequação 

e pertinência dos conteúdos produzidos às diretrizes da 
instituição: 

Artigo 1º - Constituir “Comissão Editorial Interna”, com a 
finalidade de estimular o debate sobre a produção técnica e de 
difusão da Uapesp, estimular a troca de informações técnicas e 

de experiências entre os Departamentos e os Centros, otimizando 
a qualidade dos nossos produtos técnicos e de difusão, bem 

como instituir a rotina de avaliação sobre atividades e produtos 
destinados aos públicos interno e externo, responsabilizando-se 

pela indicação e aprovação desses produtos. 
Artigo 2º- A referida “Comissão” será constituída pelos 
Diretores dos Centros e Núcleo: 

I - de Acervo Permanente, 
II - de Difusão e Apoio à Pesquisa, 

III - de Preservação, 
IV - de Acervo Iconográfico e Cartográfico, 

V - de Coordenação dos Protocolos Estaduais, 
VI - de Arquivo Administrativo, 
VII - de Gestão Documental, 

VIII - de Assistência aos Municípios, 
IX - de Comunicação. 

Artigo 3º- A “Comissão” será presidida pelo Diretor do Centro 
de Difusão e Apoio à Pesquisa e se reunirá, no mínimo, a cada 

30 dias, conforme agenda a ser elaborada na primeira reunião. 
Artigo 4º- A “Comissão” poderá, sempre que entender 
necessário, requisitar servidores da UAPESP, sem prejuízo de 

suas atividades regulares, para prestarem efetiva contribuição à 
atividade por ela desenvolvida. 

Artigo 5º- Os membros da “Comissão” serão substituídos 
em suas ausências, por seus substitutos designados. 

Artigo 6º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Educação 

DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 9-3-2015 
O Dirigente Regional de Ensino, conforme o Decreto 
7.510/76, alterado pelo Decreto 39.902/95 e pela Resolução SE 

76/08, com fundamento no disposto na Lei 9394/96, Deliberação 



CEE 01/99, alterada pela Deliberação CEE 10/00, Indicação CEE 

08/2000, Decreto Federal 5154/04, Resolução CNE/CEB 03/08, 
Deliberação CEE 79/08, Resolução CEE 06/2012 e Deliberação 

CEE 105/11 e à vista do Protocolado 210/0068/2015, expede a 
presente Portaria: 

Artigo 1º - fica aprovado o Plano de Curso de Educação 
Profissional de Nível Médio de Técnico em Redes de Computadores, 
Eixo Tecnológico – Informação e Comunicação, com carga 

horária 1008 horas no Instituto Educacional Profissionalizante 
S/C Ltda, CNPJ 03288.592/0001-87, situada à rua Moraes Barros, 

522, Centro, em Piracicaba –SP. 
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 cumprimento 
da Lei Federal 9394/96 e às normas dos Conselhos 

Nacional e Estadual de Educação. 
Artigo 3º - A Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba responsável 

pela supervisão do estabelecimento de ensino, zelará 
pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas em decorrência 

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

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, 

de 23-2-2015 
O Dirigente Regional de Ensino, conforme o Decreto 

7.510/76, alterado pelo Decreto 39.902/95 e pela Resolução SE 
76/08, com fundamento no disposto na Lei 9394/96, Deliberação 
CEE 01/99, alterada pela Deliberação CEE 10/00, Indicação CEE 

08/2000, Decreto Federal 5154/04, Resolução CNE/CEB 03/08, 
Deliberação CEE 79/08, Resolução CEE 06/2012 e Deliberação 

CEE 105/11 e à vista do Protocolado 212/0068/2015, expede a 
presente Portaria. 

Artigo 1º - fica aprovado o Plano de Curso de Educação 
Profissional de Nível Médio de Técnico em Informática para 
Internet, Eixo Tecnológico – Informação e Comunicação, com 

carga horária 1008 horas no Instituto Educacional Profissionalizante 
S/C Ltda, CNPJ 03288.592/0001-87, situada à rua Moraes 

Barros, 522, Centro, em Piracicaba – SP. 
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 cumprimento 
da Lei Federal 9394/96 e às normas dos Conselhos 

Nacional e Estadual de Educação. 
Artigo 3º - A Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba responsável 

pela supervisão do estabelecimento de ensino, zelará 
pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas em decorrência 

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

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 9-3-2015 



O Dirigente Regional de Ensino, conforme o Decreto 

7.510/76, alterado pelo Decreto 39.902/95 e pela Resolução SE 
76/08, com fundamento no disposto na Lei 9394/96, Deliberação 

CEE 01/99, alterada pela Deliberação CEE 10/00, Indicação CEE 
08/2000, Decreto Federal 5154/04, Resolução CNE/CEB 03/08, 

Deliberação CEE 79/08, Resolução CEE 06/2012 e Deliberação 
CEE 105/11 e à vista do Protocolado 211/0068/2015, expede a 
presente Portaria. 

Artigo 1º - fica aprovado o Plano de Curso de Educação 
Profissional de Nível Médio de Técnico em Informática, Eixo 

Tecnológico – Informação e Comunicação, com carga horária 
1256 horas no Instituto Educacional Profissionalizante S/C Ltda, 

CNPJ 03288.592/0001-87, situada à rua Moraes Barros, 522, 
Centro, em Piracicaba –SP. 
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 cumprimento 

da Lei Federal 9394/96 e às normas dos Conselhos 
Nacional e Estadual de Educação. 

Artigo 3º - A Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba responsável 
pela supervisão do estabelecimento de ensino, zelará 
pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas em decorrência 

desta Portaria. 
Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 

ESCOLA DE FORMAÇÃO E 

APERFEIÇOAMENTO DOS PROFESSORES 

DO EST. DE SÃO PAULO PAULO RENATO 

COSTA SOUZA 

Portaria do Coordenador, de 10-3-201 

Convocando, nos termos do inciso I, artigo 7º, da Resolução 

SE 61, de 6-6-2012, alterada pelas Resoluções SE 104, de 
28-12-2012, e SE 55, de 22-08-2013, os servidores das Diretorias 
de Ensino (Unidades) abaixo relacionadas para participar da 

elaboração das ações que serão realizadas junto às Diretorias 
de Ensino para Orientação, através de Videoconferência para o 

Dia D, conforme segue: 
Capacitação 001/2015 

Datas: 12/03 e 13-03-2015 
Horário: 8h30 às 17h30 
Local: Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores 

“Paulo Renato Costa Souza” - EFAP. Situada na Rua João 
Ramalho, 1546 – Perdizes – São Paulo - SP 

Público Alvo: Supervisores de Ensino, conforme relacionado 
abaixo: 



 
 

Editais 

EDUCAÇÃO 
DIRETORIAS DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 

PIRACICABA 

Comunicado 
O Dirigente Regional de Ensino comunica a realização 

da Sessão de Atribuição de classe para descaracterização da 

condição de adido que acontecerá em 12-03-2015, às 10 horas, 

na Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba, localizada à Rua 
João Sampaio, 666 - São Dimas. Será oferecida uma classe de 
Ciclo I - sendo: 

2º ano, período da manhã, na EE Profª Jaçanã Altair Pereira 
Guerrini. 

Comunicado 
Programa Ensino Integral 
Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio 

Edital de Credenciamento - 2015 
O Dirigente Regional de Ensino comunica a abertura das 
inscrições para atuação em Regime de Dedicação Plena e Integral 

- RDPI das escolas estaduais do Programa Ensino Integral 
jurisdicionadas à Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba. 

Esse credenciamento tem o objetivo de preencher as vagas 
potencialmente existentes e composição de cadastro reserva 

para o ano letivo de 2015, tendo em vista o disposto na Lei 
Complementar 1.164, de 04-01-2012, alterada pela Lei Complementar 
1.191, de 28-12-2012, bem como o Decreto 59.354, de 

15-07-2013 e a Resolução SE 58, de 17-10-2014. 
1) Regime de Dedicação Plena e Integral (RDPI): no Programa 

Ensino Integral os educadores atuam em regime de 
dedicação exclusiva à escola por 40 horas semanais, cumpridas 

na unidade escolar em sua totalidade. Durante o horário de fun- 
cionamento do Programa, o educador está impedido de exercer 

qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada. 
Pelas atribuições adicionais pertinentes às especificidades 
do Programa os educadores em Regime de Dedicação Plena 

e Integral recebem 75% de gratificação sobre o salário-base 
(Gratificação de Dedicação Plena e Integral - GDPI). 

Essas atribuições envolvem as disciplinas da parte diversificada, 
as ações de planejamento estratégico, numa gestão voltada 

a resultados, a tutoria aos alunos para apoio a seu Projeto de 
Vida, e a substituição de ausências entre os pares. 
2) Dos Critérios de Elegibilidade para Atuação em Regime 



de Dedicação Plena e Integral 

2.1. Situação funcional: 
- Titular de cargo de professor (PEB II); 

- Ocupante de função-atividade (OFA) amparado pelo disposto 
no § 2º do artigo 2º da Lei Complementar 1.010, de 01-06- 

2007, e nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
2.2. Formação: Licenciatura plena 
2.3. Experiência na rede pública estadual: no mínimo 3 anos 

de efetivo exercício. 
2.4. Adesão voluntária ao Regime de Dedicação Plena e 

Integral 
3) Etapas do Processo de Credenciamento 

3.1. Inscrição: etapa em que o candidato se inscreve no 
programa, fornece informações sobre experiência e formação, 
bem como responde a uma pré-avaliação baseada em questões 

sobre o Programa Ensino Integral. 
A condição de elegibilidade será consultada no momento 

da inscrição e o candidato ficará impedido de continuar caso 
não atenda os critérios, conforme informações contidas no 

cadastro funcional. 
- Período: a partir de 10-03-2015 
- Local de inscrição para as Escolas do município de Piracicaba: 

DER Piracicaba: Rua João Sampaio, 666. Bairro São Dimas - 
das 9h às 12h e das 14h às 17h. 

- Local de inscrição para a Escola Ademar Vieira Pisco no 
município de Santa Maria da Serra: R. Cel. José Antonio Frota, 

381. Centro - das 8 às 12 horas e das 14 às 16 horas. 
3.2. Entrevistas: etapa presencial em que será avaliado o 
perfil do profissional para atuação no modelo pedagógico das 

Escolas Estaduais do Programa Ensino Integral, mediante avaliação 
por competência. 

O agendamento será realizado pela Diretoria de Ensino via 
telefone e/ou e-mail do candidato, conforme registros em ficha 

de inscrição. 
3.3. Classificação dos candidatos: o processo seletivo de 
credenciamento será classificatório e deverá considerar: 

I - o comprometimento do profissional com a respectiva 
atuação no magistério da rede estadual de ensino, avaliado 

mediante análise de seu histórico de assiduidade, relativo aos 3 
(três) últimos anos letivos; 

II - o perfil do profissional de acordo com as competências 
esperadas para atuação em Regime de Dedicação Plena e 
Integral: 

- Protagonismo: promove o protagonismo juvenil, ajudando 
a formar pessoas autônomas, solidárias e competentes e sendo 

protagonista em sua própria atuação. 
- Domínio do conhecimento e contextualização: possui 

domínio de sua área de conhecimento, sendo capaz de comunicá- 
la e contextualizá-la, relacionando-a com a realidade do 
aluno, à prática, às disciplinas da Base Nacional Comum, à parte 



diversificada, às atividades complementares e aos Projetos de 

Vida. 
- Disposição ao autodesenvolvimento contínuo: busca 

continuamente aprender e se desenvolver como pessoa e profissional, 
apresentando predisposição para reavaliar suas práticas, 

tecnologias, ferramentas e formas de pensar. 
- Relacionamento e corresponsabilidade: desenvolve relacionamentos 
positivos com alunos, professores, funcionários, 

direção, pais e responsáveis e atua de forma corresponsável 
tendo em vista o desenvolvimento dos alunos e profissionais 

da escola. 
- Solução e criatividade: tem visão crítica e foca em solucionar 

os problemas que identifica, criando caminhos alternativos 
sempre que necessário. 
4) Dos Documentos Necessários que deverão ser apresentados 

pelo candidato no momento da entrevista: 
- RG/CPF. 

- Atestados de Frequência dos últimos três anos, considerado 
até 30-09-2014; 

- Modelo CGRH (anexo I) com a pontuação atualizada até 
30-09-2014 (em dias e pontos na DE); 
- Original e cópia de diplomas e outros documentos comprobatórios; 

- Documentos que comprovem as informações de titulação/ 
formação fornecidas na etapa de inscrição. 

Caso não se comprove algum dado ou informação prestada 
no momento da inscrição, o candidato não será credenciado 

para atuar no Programa Ensino Integral. 
5) Das Vagas Disponíveis 

 
Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e 

Médio 

E.E. JOÃO GUIDOTTI 

Convocação 
A Direção da E.E. João Guidotti, Diretoria de Ensino de Piracicaba, 
situada à Rua Anhanguera, 409, Morumbi, Piracicaba, 

SP, convoca a professora Nilze Meire Itepan, RG 17.498.357, 
PEB-II-SQC-QM, para comparecer à Unidade Escolar no horário 

das 8 às 17 horas para tratar da sua vida funcional em caráter 
de urgência. 

 

============================= 

 

Diário Oficial Poder Executivo - Seção II  

quarta-feira, 11 de março de 2015  
 

Educação 

DIRETORIAS DE ENSINO 



DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 10-3- 

2015 

Cessando, a partir de 05 /03/2015 os efeitos da Portaria 
publicada em 25-02-2015, na parte em que designou Nilda 

Regina de Figueiredo, RG 30915574, DI 1, PEB II, SQF I-QM, para 
o exercício de atividades docentes, em Regime de Dedicação 

Plena e Integral, na Escola Estadual do Programa Ensino Integral, 
Jardim Gilda, em Piracicaba. 

Designando, nos termos do Artigo 8º da Resolução SE 75 
de 30-12-2014 e com fundamento no artigo 5º da LC 836, de 
30-12-1997 o docente Marcelo Vale, RG 21803467, DI 2, PEB 

II, SQC II QM, Classificado na EE Felipe Cardoso, em Piracicaba, 
Diretoria de Ensino-Região de Piracicaba, para exercer as funções 

de Professor Coordenador do Ensino Fundamental – Anos 

Finais, a partir de 11-03-2015, na EE Profº. Drº. João Chiarini, em 

Piracicaba, Diretoria de Ensino-Região de Piracicaba, fazendo 
jus à Jornada Básica de Trabalho Docente e 10 horas de Carga 
Suplementar de Trabalho Docente. 

Designando, nos termos do Artigo 8º da Resolução SE 75 
de 30-12-2014 e com fundamento no artigo 5º da LC 836, de 

30-12-1997 o docente Jorge Torres, RG 21.156.756, DI 1, PEB 
II, SQC II QM, Classificado na EE Vicente Luis Grosso, em São 
Pedro, Diretoria de Ensino-Região de Piracicaba, para exercer as 

funções de Professor Coordenador do Ensino Médio, a partir de 
11-03-2015, na EE Vicente Luis Grosso, em São Pedro, Diretoria 

de Ensino-Região de Piracicaba, fazendo jus à Jornada Integral 
de Trabalho Docente. 

Designando, nos termos do Artigo 8º da Resolução SE 75 
de 30-12-2014 e com fundamento no artigo 5º da LC 836, de 
30-12-1997 a docente Cristina Gomes de Deus, RG 30.684.340, 

DI 1, PEB II, SQC II QM, Classificada na EE Professor Eduir 
Benedicto Scarppari, em Piracicaba, Diretoria de Ensino-Região 

de Piracicaba para exercer as funções de Professor Coordenador 
do Ensino Fundamental Anos Iniciais, a partir de 11-03-2015, na 

EE Pedro de Mello, em Piracicaba, Diretoria de Ensino-Região de 
Piracicaba, fazendo jus à Jornada Básica de Trabalho Docente e 
10 horas de Carga Suplementar de Trabalho Docente. 

Dispensando com fundamento no inciso I do artº 35 da 
LC 500/74 Laura Alves Martirani, RG 6.762.911-8, na função de 

Professor Educação Básica II a partir de 27-02-1985. (Publicado 
para acerto de vida funcional). 

Declarando efetivo exercício das 9h às 17h em 27-02- 

2015, das equipes escolares que atendem ao Programa Ensino 
Integral, representados pelo Diretor, Pcg, se e Pcnp – Diretoria de 

Ensino – Região de Piracicaba, conforme convocação, para Orientação 
Técnica Descentralizada da Formação sobre Protagonismo 

Juvenil: Angélica Paulina Bego,30.478.936-7; José Carlos da Fonseca, 
54.620.268-8; Maria Elisa Cancian de Souza,13.680.297; 
Valdete Aparecida Bonassa Padoveze,19.125.077-6; Leticie 



Rogerio,21.795.776; Lúcia Helena Corrêa Varella,19.124.173-8; 

Thiago Tavares de Souza,40.730.256-6; Maria Raquel Leonel 
de Souza,16.608.529; Maria Stela Pedrochi,24.245.885-3; Luiz 

Gustavo Lucatto,26.243.749-1 
Thais Cury Pellegrinotti,27.532.148-4; Juliana Maria de Oliveira 

A. Mello,17.991.726; Juliana Vicentin,29.214.330-8; Renata 
Pedroso,19.569.982-8; Everson Carlos Paduan,34.937.150-7 
Angelo Manoel Cobra,17.668.142; Davi Andrade Pacheco, 

23.495.703-7; Claudia Aparecida Roccia Zanão,14.420.320-0; 
Gisele Maria Oriani,15.615.122-4; Luciana Candido,20.248.500 

Vagner Chiarini,19.376.445-3; Solange Z. Barbosa de Oliveira, 
15.612.158; Giovana Delgado de Moraes Salles,19.376.303-5; 

Maria Eloisa Faber de Machado,20.079.819-4; Silvana Romão 
da Silva,15.250.502; João Antonio Gambaro,16.108.780-2; Sueli 
Aparecida Gobbo Araujo,11.505.869-2; Rita de Cássia T. Prates, 

8.246.230; Antonio Fernado Bovi,13.752.417-1 
Adriana Cristina Pavana Fazanaro,29.175.508-2; Fabiana 

Furnanetto de Oliveira,16.441.149-5 
Elayne Siqueira Brancalion,23.079.679-5; Simone Helena 

Pessutti Colpas,13.914.078-5; Susel Cabrera machado 
Alves,12.742.691-7; Graziela Bortoletto Banzato,13.654.081-8. 

Declarando efetivo exercício das 9h às 17h em 26-02- 

2015, das equipes escolares que atendem ao Programa Ensino 
Integral, representados pelo Vice-diretor, Pcg, se e Pcnp – Diretoria 

de Ensino – Região de Piracicaba, conforme convocação, 
para Orientação Técnica Descentralizada da Formação sobre 

Projeto de Vida: Regina Lucia Belmudes Lordello,10.410.494-6; 
Angélica Paulina Bego,30.478.936-7; José Carlos da Fonseca, 
54.620.268-8; Simone O. Morales,23.496.254-9; Leticie Rogerio, 

21.795.776; Fábio José Fermino,17.992.387; Thiago Tavares 
de Souza,40.730.256-6; Walquiria Nicolai,15.615.905-3; Maria 

Stela Pedrochi,24.245.885-3; Flávia F. C. Modolo E. Baptista, 
24.323.704-2; Regina Pinato Venzel,6.959.216; Luiz Gustavo 

Lucatto,26.243.749-1 
Olga Zicati,8.142.696-3; Juliana Vicentin,29.214.330-8; 
Dalva Marin Giusti Correr,18.135.166 

Everson Carlos Paduan,34.937.150-7; Claudia R. Nastari 
Tanno,18.620.709-8; Davi Andrade Pacheco,23.495.703-7; 

Claudia Marlei Vitti Stenico,17.671.818-7; Vagner Chiarini, 
19.376.445-3 

Mauricio Puiti Brasil,41.147.153-3; Giovana Delgado de 
Moraes Salles,19.376.303-5; Maria Eloisa Faber de Machado, 

20.079.819-4; Marcelo Medice Grossi,24.205.504-7; Juliana 

Vicentin,29.214.330-8; Gisele Maria Oriani,15.615.122-4; 
Ana Karina Fonseca Lagreca; Franco,20.080.679-8; João 

Antonio Gambaro,16.108.780-2; Sueli Aparecida Gobbo Araujo, 
11.505.869-2; Rita de Cássia T. Prates,8.246.230; Antonio 

Fernado Bovi,13.752.417-1 
Adriana Cristina Pavana Fazanaro,29.175.508-2; Fabiana 
Furnanetto de Oliveira,16.441.149-5; Elayne Siqueira Brancalion, 



23.079.679-5; Simone Helena Pessutti Colpas,13.914.078-5; 

Susel Cabrera machado Alves,12.742.691-7; Graziela Bortoletto 
Banzato,13.654.081-8; 

Declarando efetivo exercício das 9h às 17h em 06-03- 
2015, das equipes escolares que atendem ao Programa Ensino 
Integral, representados pelo Pcg, Pca Cn, Pca Cl, se e Pcnp – 

Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba, conforme convocação, 
para Orientação Técnica Descentralizada da Formação sobre 

Protagonismo Juvenil: 
Angélica Paulina Bego,30.478.936-7; Sandra M. C. 

Franzim,14.675.475-x; Renata Fernandes,34.187.982-4; José 
Carlos da Fonseca,54.620.268-8; Marcia Cardoso,19.123.950 

Maysa R. Rodrigues,34.783.183-7; Leticie Rogerio, 
21.795.776; Sheila Mara de Barros,12.499.163-4; Antonio 
Adilson Fernandes,15.778.741; Thiago Tavares de 

Souza,40.730.256-6; Christian Marcelo Perez,23.945.499-6; 
Rosemeire Roque de Lima,16.510.794-7; Clair Maria Roccia, 

21.347.400-1; Valdirene de Lima Coelho dos Santos, 
21.301.728-3; Luiz Gustavo Lucatto,26.243.749-1; Marcos 

Rizzi e Paula,16.343.217-x; Maria Beatriz Pereira de 
Camargo,17.990.934; Juliana Vicentin,29.214.330-8; Michele 
Marques Ferreira Cabrera,1.027.586; Flávia Cristina Fornazari, 

27.715.400-5; Everson Carlos Paduan,34.937.150-7; Simone 
de Oliveira Toledo,18.381.996-2; Silvia Helena Mendes 

Fillet,18.136.203-x; Davi Andrade Pacheco,23.495.703-7; 
Walkiria Bontorim de Lima,34.031.190-3; Thais Abdallah Lotaif 

Bruno,28.241.605-5; Vagner Chiarini,19.376.445-3 
Monica Regina de Oliveira,17.830.433-5; Fabiano 
R. Hyppolito,28.270.264-7; Giovana Delgado de Moraes 

Salles,19.376.303-5; Bernadete de Lourdes B. Damasceno, 
57.176.299-2; Renata Nouer Martello,32.756.936-0; 

Maria Eloisa Faber de Machado,20.079.819-4; Keila Fernanda 
C. Madázio,21.794.761-x; Silvia Eliane Piutti Jeronimo, 

16.123.768-1; Gisele Maria Oriani,15.615.122-4; Elizete 
Regina Lourenço,14.560.349-0; Gilberto João Beltrame, 
15.612.984 

João Antonio Gambaro,16.108.780-2; Sueli Aparecida 
Gobbo Araujo,11.505.869-2; Rita de Cássia T. Prates,8.246.230; 

Antonio Fernado Bovi,13.752.417-1; Luciana Aleva Cressoni, 
28.170.456-9; Edivilson Cardoso Rafaeta,26.747.445-3; Adriana 

Cristina Pavana Fazanaro,29.175.508-2; Maria Edilaine Ceron 
Pinto,20.079.087; Márcia Sanches Wiege Martins,17.192.869-6; 

Fabiana Furnanetto de Oliveira,16.441.149-5; Elayne Siqueira 

Brancalion,23.079.679-5; Simone Helena Pessutti Colpas, 
13.914.078-5; Susel Cabrera machado Alves,12.742.691-7; 

Graziela Bortoletto Banzato,13.654.081-8; Sueli Maria Sabadin 
Gatto,8.750.647-6 

Portaria do Diretor do Centro de Recursos Humanos, 

de 10-3-2015 

Cessando, a partir de 03-03-2015 os efeitos da Portaria 



do Diretor do Centro de Recursos Humanos, de 13-02-2015, 

publicada em 14-02-2015, na parte em concedeu Adicional de 
Periculosidade, dos servidores abaixo identificados: 

Nome, RG, DI, Cargo/Função, Unidade; 
Daniel Andreoti, RG 30.385.620, DI: 1, 6409 –Professor 

Educação Básica II, EE Felipe Cardoso. 

Cessando, a partir de 04-03-2015 os efeitos da Portaria 
do Diretor do Centro de Recursos Humanos, de 13-02-2015, 

publicada em 14-02-2015, na parte em concedeu Adicional de 
Periculosidade, dos servidores abaixo identificados: 

Nome, RG, DI, Cargo/Função, Unidade; 
Lusitani Aparecida dos Santos Moral, RG 39.512.281 DI: 1, 

6409 –Professor Educação Básica II, EE Jardim Gilda. 
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 Francisca Elisa da Silva 

Nilceia de Fátima Denadai Leme, RG 21.497.850-3, Professor 
Educação Básica II, SQC-II-QM, DI-1, PULP 128/0068/2010, 

Certidão 32/2015, período 26-12-2009 a 24-12-2014. 
EE Ademar Vieira Pisco 

Edna Ivete Celin Mamoni, RG 12.357.362, Professor Educação 
Básica I, SQC-II-QM, DI-2, PULP 1486/0018/2007, Certidão 
38/2015, período 01-01-2010 a 30-12-2014. 

EE Dr. Antônio Pinto de Almeida Ferraz 
Devani Aparecida Ferraz, RG 12.651.775, Agente de Organização 

Escolar, SQC-III-QAE, DI-1, PULP 895/0068/2009, Certidão 
39/2015, período 26-08-2009 a 24-08-2014. 

EE Prof. José Martins de Toledo 
Giane da Silva Escobar, RG 1.101.752, Professor Educação 
Básica II, SQC-II-QM, DI-1, PULP 496/0068/2010, Certidão 

41/2015, período 30-01-2010 a 28-01-2015. 

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. Antônio de Mello Cotrim 

Francinaldo Juca de Araújo, RG 13.654.019, Professor Educação 

Básica II, SQF-I-QM, DI-1, PULP 019/0068/2007, Certidão 
40/2015, período 08-10-2008 a 06-10-2013. 

Apostila do Dirigente Regional de Ensino, de 10-3- 

2015 

Declarando que, em cumprimento a Decisão Judicial e 
como determina a Obrigação de Fazer, constante do Processo 

0021973-70.2010.8.26.0451(451.01.2010.021973), 5° Vara 



Civel-Comarca de Piracicaba, em nome de Nilce Andrea Amaro, 

RG 22850571-9, Agente de Organização Escolar, SQC-III-QAE 
da EE Prof. Hélio Nehring, em Piracicaba, a interessada faz jus 

a “incorporação da base de cálculos dos quinquênios a Gratificação 
Geral e a diferença de vencimentos do Art.133 da CE, 

a pagar sobre as parcelas vencidas, respeitando a prescrição 
quinquenal”(O objeto dessa ação não altera os demais enquadramentos, 
prevalecendo as apostilas já publicadas). 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Portaria do Diretor de Escola, de 10-3-2015 
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: Juliana Maria Tietz Lopes Galvão, RG 

23.867.123, Professor Educação Básica II, SQC-II-QM, 15 dias 
referente ao período de 20-03-2005 a 18-03-2010 - Certidão 

48/2012 - PULP 299 / 0068 /2005. 
EE Dr. João Sampaio 

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: Prof.Sheila Maria Bertholdi Pexe 

RG 10.410.377, Professor Educação Básica II, SQC-II-QM, 15 
dias à partir de 11-03-2015 referente ao período de 05-06-2004 

a 03-06-2009, Certidão 219/2009 - PULP 944/0068/2009. 

Despacho do Diretor de Escola, de 10-3-2015 
Atos Decisórios: 

EE Dr Samuel de Castro Neves 
471/2015 - Anna Paula Pessoa Lourenco da Silva, RG 
18.540.533 - 2, PEB I, SQC-II-QM-SE, classificada na EE Prof 

Hélio Penteado de Castro, acumula com Professora de Educação 
Infantil junto Secretaria Municipal de Educação de São Pedro. 

Acúmulo Legal. 
EE Profª Olivia Bianco 

472/2015 - Izabel Aparecida Molina de Sousa, RG 
41.384.264 - 2, PEB II, SQC-II-QM-SE, acumula com Professor do 
Ensino Médio e Técnico na Etec. “Coronel Fernando Febeliano da 

Costa”, em Piracicaba. Acúmulo Legal. 
EE Dr Luiz Gonzaga de Campos Toledo 

473/2015 - Maria Jose Negri, RG 5.166.420 - 3, PEB II, Cat 
O, acumula com PEB II aposentada. Acúmulo Legal. 

EE Vicente Luis Grosso 

474/2015 – Jorge Torres, RG 21.156.756 - 5, PEB II, SQCII- 
QM-SE, designado Professor Coordenador, acumula com 

Professor de Ciências junto a Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura de Charqueada. Acúmulo Legal. 

EE Comendador Mario Dedini 
475/2015 - Eliana Aparecida Berretta Antonio, RG 

19.442.282 - 5, PEB I, SQF-I-QM-SE, acumula com PEB I junto 
Prefeitura Municipal de Piracicaba. Acúmulo Legal. 



EE Prof Attilio Vidal Lafrata 

476/2015 - Juliana Capello Rezende Batista, RG 44.957.887 
– 2, PEB II, Cat O, acumula com PEB II, SQC-II-QM-SE na mesma 

Unidade Escolar. Acúmulo Legal. 


