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Decretos 

DECRETO Nº 61.174, 

DE 18 DE MARÇO DE 2015 
Fixa normas para a elaboração do Plano Plurianual 
2016-2019 e dá providências correlata 

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, 

no uso de suas atribuições legais, 
Considerando a necessidade de disciplinar o processo de 

elaboração do Plano Plurianual, previsto no inciso I e no § 1º do 
artigo 174 da Constituição do Estado; e 

Considerando o disposto no § 5º do artigo 174 da Constituição 
do Estado e no artigo 2º do Decreto nº 49.568, de 26 de 

abril de 2005, 

Decreta: 
Artigo 1º - A elaboração do Plano Plurianual – PPA 2016- 

2019 obedecerá ao disposto neste decreto. 
Artigo 2º - O PPA 2016-2019 terá diretrizes e objetivos 

estratégicos de Governo, com respectivos indicadores e trajetórias 
esperadas para o período de vigência. 
Artigo 3º - Na elaboração do PPA 2016-2019, toda ação 

do Governo Estadual será estruturada em Programas e Ações, 
desenhados de modo a contribuir para o alcance dos objetivos 

estratégicos, observado o seguinte: 
I - os Programas serão classificados em Finalísticos, de 

Melhoria de Gestão de Políticas Públicas e de Apoio Administrativo 
e deverão definir claramente os objetivos que pretendem 
alcançar; 

II - as Ações geram e entregam produtos e serão formuladas 
na estrita medida em que demonstrarem ser necessárias para o 

alcance do objetivo do programa a que estiverem vinculadas; 
III - os Programas deverão conter: 

a) objetivos, público-alvo e metas de resultados para o 
período de vigência, mensuradas por indicadores estabelecidos 
no PPA; 

b) metas de produtos, correspondentes aos bens ou serviços 
necessários para atingir o objetivo do Programa, e mensuradas 

por indicadores estabelecidos no PPA; 
c) ações discriminadas entre orçamentárias e não orçamentárias; 

d) previsão de recursos e respectivas fontes de financiamento; 

e) previsão de prazos de execução e conclusão; 
f) órgão responsável pela execução. 

§ 1º - Os conceitos de Programas e Ações obedecem ao disposto 
na Portaria MOG nº 42, de 14 de abril de 1999, do então 

Ministério de Orçamento e Gestão. 
§ 2º - A metodologia para elaboração, monitoramento da 

execução e avaliação de Programas e Ações é a do Orçamento 
por Resultados, de acordo com o previsto no Decreto n° 57.958, 



de 5 de abril de 2012. 

Artigo 4º - O processo de elaboração do PPA 2016-2019 
compreenderá as seguintes fases: 

I - elaboração de estudos, diagnósticos e painel de indicadores 
da situação socioeconômica e ambiental do Estado; 

II - definição e divulgação das diretrizes e objetivos estratégicos; 
III - audiência pública; 
IV - divulgação da metodologia do Orçamento por Resultados; 

V - previsão das receitas orçamentárias; 
VI - elaboração de diagnósticos e propostas setoriais; 

VII - análise das propostas setoriais e validação dos Programas; 
VIII - consolidação do Projeto de Lei do PPA. 

Artigo 5º - Para a elaboração do Plano Plurianual 2016- 
2019 caberá: 
I - à Secretaria de Governo: 

a) divulgar as diretrizes de Governo para o período do PPA 
2016-2019, em conjunto com a Secretaria de Planejamento e 

Gestão, até 30 de março; 
b) articular com as propostas setoriais, as estratégias e 

objetivos do Plano de Ação da Macrometrópole Paulista – PAM, 
até 15 de maio; 
c) elaborar a previsão dos compromissos financeiros decorrentes 

de contratos de Parcerias Público Privadas (PPP), para o 
período de 2016 a 2019, até 30 de junho; 

II - à Secretaria de Planejamento e Gestão: 
a) estabelecer os procedimentos e fornecer apoio técnico 

para a elaboração do PPA 2016-2019; 
b) propor, em articulação com a Secretaria da Fazenda, a 
previsão de ingresso de recursos de empréstimos, financiamentos 

e de operações assemelhadas, durante o quadriênio 2016 a 
2019, até 30 de junho; 

c) desenvolver diagnósticos e painel de indicadores de 
situação socioeconômica e ambiental do Estado; 

d) coordenar o processo de formulação e detalhamento 
dos Programas e Ações a serem desenvolvidos pelos órgãos e 
entidades setoriais; 

e) consolidar e formalizar o Projeto de Lei do PPA 2016- 
2019; 

III - à Secretaria da Fazenda: 
a) apresentar a previsão detalhada das receitas orçamentárias 

e seus parâmetros de cálculo, para o período de 2016 a 
2019, até 30 de junho; 
b) elaborar a previsão das despesas com o serviço da dívida 

pública, para o período de 2016 a 2019, até 30 de junho; 
IV - às Secretarias de Estado e suas entidades supervisionadas: 

a) formular as propostas de Programas para o PPA, o que 
envolve a definição de objetivo, público-alvo, indicadores, Ações, 

prazos, segundo os procedimentos estabelecidos pela Secretaria 
de Planejamento e Gestão, até 15 de maio; 
b) propor metas de resultados dos Programas e dos produtos, 



compatíveis com as dos planos setoriais, quando existirem, 

e prever necessidades de recursos financeiros, de acordo com os 
procedimentos estabelecidos pela Secretaria de Planejamento e 

Gestão, até 30 de junho; 
c) fornecer aos órgãos referidos nos incisos anteriores as 

informações setoriais, sempre que necessário ao cumprimento 
deste decreto. 
Artigo 6º - A elaboração das propostas setoriais contará 

com a participação de: 
I - Interlocutores designados pelos respectivos Secretários 

de Estado como responsáveis pela interação de sua Pasta com a 
Secretaria de Planejamento e Gestão, aos quais caberá: 

a) promover o alinhamento da programação setorial às 
diretrizes e objetivos estratégicos de Governo; 
b) colaborar com o Coordenador do Grupo Setorial de Planejamento, 

Orçamento e Finanças Públicas - GSPOFP, de modo 
a garantir o alinhamento da proposta de Programas e Ações às 

orientações do dirigente do órgão; 
c) promover a integração e a participação de representantes 

das unidades da Secretaria na elaboração dos Programas e 
Ações da Pasta no PPA; 
d) interagir com outros órgãos e entidades a fim de assegurar 

intersetorialidade aos programas que possam ter objetivos 
comuns ou complementares; 

II - Coordenadores dos Grupos Setoriais de Planejamento, 
Orçamento e Finanças Públicas - GSPOFP aos quais caberá: 

a) coordenar a elaboração dos Programas e Ações da Pasta, 
de forma a manter a proposta setorial alinhada às diretrizes e 
objetivos estratégicos de Governo e aos procedimentos estabelecidos 

pela Secretaria de Planejamento e Gestão; 
b) colaborar com a Secretaria de Planejamento e Gestão 

durante a elaboração do PPA; 
c) colaborar com o Interlocutor, a fim de promover a integração 

e participação de representantes das unidades da Pasta 
durante a fase de elaboração das propostas setoriais; 
III - Gerentes designados, pelos respectivos Secretários de 

Estado, para os programas, aos quais caberá: 
a) participar da elaboração do PPA em todas as suas fases; 

b) fornecer informações sobre programas e projetos, especialmente 
os prioritários, sempre que necessárias à elaboração 

da proposta setorial; 
c) contribuir para a integração e articulação da proposta 
setorial com os demais Programas de Governo; 

d) propor e articular mecanismos inovadores para o financiamento 
e a gestão dos Programas. 

Artigo 7º - A Secretaria de Planejamento e Gestão poderá 
editar normas e instruções complementares a este decreto. 

Artigo 8º - Os dispositivos deste decreto aplicam-se, no 
que couber, aos órgãos dos Poderes Judiciário e Legislativo, ao 
Ministério Público e à Defensoria Pública. 



Artigo 9º - Durante o período de execução do PPA 2016- 

2019, caberá: 
I - às Secretarias de Estado e suas entidades supervisionadas: 

a) inserir informações sobre Programas e Ações nos sistemas 
de monitoramento do PPA, segundo os prazos e procedimentos 

definidos pela Secretaria de Planejamento e Gestão; 
b) promover a avaliação sistemática dos resultados dos 
seus Programas e Ações, e participar dos processos de avaliação 

coordenados pela Secretaria de Planejamento e Gestão; 
c) atuar com a Secretaria de Planejamento e Gestão nos 

processos de estabelecimento das metas de resultados dos Programas 
e de produtos para cada exercício financeiro e de revisão 

dos Programas e Ações; 
II - à Secretaria de Planejamento e Gestão: 
a) coordenar o processo de estabelecimento das metas de 

resultados dos Programas e de produtos para cada exercício 
financeiro; 

b) constituir painel de indicadores de resultados, como ferramenta 
de apoio ao gerenciamento dos Programas, respeitados 

os conceitos e a metodologia do Orçamento por Resultados; 
c) definir procedimentos e prazos e dar suporte às Secretarias 
de Estado e suas entidades supervisionadas para a inserção 

de informações nos sistemas de monitoramento do PPA; 
d) monitorar e avaliar os Programas e Ações, com a finalidade 

de aferir seus resultados e subsidiar o processo orçamentário 
anual e a coordenação das Ações de Governo, em articulação 

com as Secretarias de Estado e suas entidades supervisionadas. 
e) coordenar o processo de revisão de Programas e Ações 
do PPA e consolidar suas alterações. 

Artigo 10 - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 18 de março de 2015 
GERALDO ALCKMIN 
Marcos Antonio Monteiro 

Secretário de Planejamento e Gestão 
Renato Villela 

Secretário da Fazenda 
Edson Aparecido dos Santos 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
Saulo de Castro Abreu Filho 

Secretário de Governo 
Publicado na Secretaria de Governo, aos 18 de março de 

2015. 
 

DECRETO Nº 61.175, 

DE 18 DE MARÇO DE 2015 
Dispõe sobre as transferências que especifica, 
no âmbito da Secretaria de Governo, altera a 
denominação da Ouvidoria Geral para Ouvidoria 
Geral do Estado, estabelece sua organização 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 - A Ouvidoria Geral, da Corregedoria Geral da 

Administração, com a denominação alterada para Ouvidoria 
Geral do Estado, passa a integrar a estrutura básica da Secretaria 

de Governo, definida pelo artigo 3º do Decreto nº 61.036, de 
1º de janeiro de 2015. 

Artigo 2º – A Ouvidoria Geral do Estado é o órgão central 
da Rede Paulista de Ouvidorias de que trata o Decreto nº 60.399, 
de 29 de abril de 2014, e promotor da transparência estadual. 

Artigo 3º - Ficam transferidos para a Ouvidoria Geral do 
Estado: 

I – da Corregedoria Geral da Administração, da Secretaria 
de Governo, previstos no Decreto nº 57.500, de 8 de novembro 

de 2011: 
a) o Conselho de Transparência da Administração Pública; 
b) o Portal da Transparência Estadual; 

II – da estrutura básica da Secretaria de Governo, a Comissão 
de Centralização das Informações dos Serviços Públicos do 

Estado de São Paulo. 
Artigo 4º - Fica instituído, junto à Ouvidoria Geral do Estado, 

o Comitê Gestor do Portal da Transparência Estadual. 
Artigo 5º - A Ouvidoria Geral do Estado fica organizada nos 
termos deste decreto. 

SEÇÃO II 

Da Estrutura 
Artigo 6º - A Ouvidoria Geral do Estado é integrada por: 

I – Gabinete; 
II – Grupo Técnico; 

III - Conselho de Transparência da Administração Pública; 
IV - Comitê Gestor do Portal da Transparência Estadual; 

V – Comissão de Centralização das Informações dos Serviços 
Públicos do Estado de São Paulo; 
VI – Centro de Apoio Administrativo. 

§ 1º - O Responsável pela Ouvidoria Geral do Estado será 
denominado Ouvidor Geral do Estado para os fins de relações 

institucionais. 
§ 2º - As unidades adiante relacionadas têm os seguintes 

níveis hierárquicos: 
1. de Departamento Técnico, o Grupo Técnico; 
2. de Divisão, o Centro de Apoio Administrativo. 

SEÇÃO III 

Das Atribuições 
Artigo 7º - A Ouvidoria Geral do Estado tem, além de 

outras compreendidas em sua área de atuação, as seguintes 
atribuições: 



I - promover a proteção e a defesa do usuário do serviço 

público do Estado de São Paulo, nos termos da Lei nº 10.294, de 
20 de abril de 1999; 

II – fomentar a transparência pública e contribuir para a 
aplicação das normas de acesso à informação previstas na Lei 

federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e no Decreto nº 
58.052, de 16 de maio de 2012; 
III – realizar a orientação normativa e o acompanhamento 

das Ouvidorias, sugerindo ações com vista à melhoria do 
atendimento ao usuário e do funcionamento do serviço público 

estadual, evitando a reincidência de manifestações pertinentes 
à ineficácia e à ineficiência; 

IV - sistematizar informações com base nos dados das 
Ouvidorias, por meio de monitoramento e avaliação dos seus 
indicadores; 

V – produzir estatísticas indicativas do nível de satisfação 
dos usuários dos serviços públicos prestados, com base nas 

manifestações recebidas; 
VI – promover: 

a) formas de treinamento para a capacitação dos servidores 
no atendimento ao cidadão, com vista ao cumprimento da Lei nº 
10.294, de 20 de abril de 1999, utilizando, em especial, informações 

prestadas pelas Ouvidorias; 
b) formas de treinamento para a capacitação dos Ouvidores; 

c) ações de fortalecimento da comunicação das Ouvidorias 
com os cidadãos; 

d) a utilização de ferramentas de pesquisa de satisfação dos 
cidadãos, para avaliação constante da qualidade dos serviços 
públicos estaduais; 

VII – administrar o Portal da Transparência Estadual, no sítio 
eletrônico http://www.transparencia.sp.gov.br, que disponibiliza 

dados relevantes da Administração Direta, Indireta e Fundacional 
para fins de controle social; 

VIII – dar suporte ao Conselho de Transparência da Administração 
Pública, ao Comitê Gestor do Portal da Transparência 
Estadual e à Comissão de Centralização das Informações dos 

Serviços Públicos do Estado de São Paulo. 
§ 1º – As Ouvidorias a que se refere este artigo são as 

mencionadas no artigo 1º do Decreto nº 60.399, de 29 de abril 
de 2014, integrantes da Rede Paulista de Ouvidorias, exceto as 

das universidades. 
§ 2º - As atribuições previstas neste artigo serão exercidas, 
em especial, por meio do Grupo Técnico, da Ouvidoria Geral 

do Estado. 
Artigo 8º – O Gabinete do Responsável pela Ouvidoria Geral 

do Estado tem, em sua área de atuação, as atribuições previstas 
no artigo 57 do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015. 

Artigo 9º - O Centro de Apoio Administrativo tem, em sua 
área de atuação, as atribuições previstas no artigo 58 do Decreto 
nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015. 



SEÇÃO IV 

Das Competências 
Artigo 10 - O Responsável pela Ouvidoria Geral do Estado, 
além de outras que lhe forem conferidas por lei ou decreto, tem, 

em sua área de atuação, as competências previstas nos artigos 
62, incisos I e IV, 69, inciso II, 91 e 92 do Decreto nº 61.036, de 

1º de janeiro de 2015. 
Artigo 11 – Para assegurar o pleno exercício das atribuições 

da Ouvidoria Geral do Estado, seu Responsável poderá: 
I – solicitar esclarecimentos a respeito de demandas de 
Ouvidorias; 

II – convocar audiências para discussão de temas relevantes 
à prestação de serviços públicos ou à promoção da transparência 

pública; 
III – propor a adoção de medidas para prevenção de irregularidades; 

IV – representar à Corregedoria Geral da Administração 
para apuração de possíveis irregularidades; 
V – avocar o atendimento a demandas e procedimentos 

das Ouvidorias. 
Artigo 12 - O Diretor do Grupo Técnico, além de outras que 

lhe forem conferidas por lei ou decreto, tem, em sua área de 
atuação, as competências previstas nos artigos 69, 91 e 92 do 

Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015. 
Artigo 13 - O Diretor do Centro de Apoio Administrativo, 
além de outras que lhe forem conferidas por lei ou decreto, tem, 

em sua área de atuação, as competências previstas nos artigos 
74, 75, 91 e 92 do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015. 

SEÇÃO V 

Dos Órgãos Colegiados 
SUBSEÇÃO I 

Do Conselho de Transparência da Administração Pública 
Artigo 14 - O Conselho de Transparência da Administração 
Pública, de natureza consultiva, tem a finalidade de propor 

diretrizes, metodologias, mecanismos e procedimentos voltados 
ao incremento da transparência institucional, em articulação 

com os órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta e 
Fundacional, com vista à prevenção da malversação dos recursos 
públicos, à eficiência da gestão e à garantia da moralidade 

administrativa. 
Artigo 15 - O Conselho de Transparência da Administração 

Pública é composto dos seguintes membros: 
I – 8 (oito) representantes do Poder Executivo, sendo: 

a) 3 (três) da Secretaria de Governo, um dos quais será seu 
Presidente; 
b) 1 (um) de cada um dos seguintes órgãos: 

1. Casa Civil, do Gabinete do Governador; 
2. Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania; 

3. Secretaria de Planejamento e Gestão; 
4. Secretaria da Fazenda; 

5. Procuradoria Geral do Estado; 



II – mediante convite: 

a) 3 (três) representantes de entidades não governamentais, 
estabelecidas há mais de 2 (dois) anos, que atuem nas áreas de 

transparência, controle social ou correlatas; 
b) 3 (três) cidadãos residentes no Estado de São Paulo, 

maiores de 35 (trinta e cinco) anos, de reputação ilibada e notório 
conhecimento sobre a temática do Conselho. 
§ 1º - Os membros do Conselho serão designados pelo 

Governador do Estado, mediante indicação: 
1. dos Titulares das referidas Pastas e do Procurador Geral 

do Estado, os de que trata o inciso I; 
2. do Secretário de Governo, os de que trata o inciso II. 

§ 2º - Os membros do Conselho terão mandato de 2 (dois) 
anos, permitida a recondução por igual período. 
§ 3º - Poderão ser convidados a participar das reuniões do 

Conselho, sem direito a voto, mediante ofício do Secretário de 
Governo: 

1. representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, 
da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, da Defensoria 

Pública e da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo; 
2. profissionais especialistas, representantes de outros 
órgãos ou entidades públicas, bem como de organizações da 

sociedade civil. 
SUBSEÇÃO II 

Do Comitê Gestor do Portal da Transparência Estadual 
Artigo 16 - Ao Comitê Gestor do Portal da Transparência 
Estadual cabe: 

I – auxiliar na coordenação superior das informações disponibilizadas 
no Portal, objetivando acompanhar o desenvolvimento, 

a implementação e a manutenção dos respectivos sistemas; 
II - propor diretrizes, normas e procedimentos, observando 
as informações mínimas estabelecidas; 

III - articular providências e promover o desenvolvimento de 
iniciativas com vista à plena consecução do objetivo definido, à 

efetividade das ações e ao seu aprimoramento contínuo; 
IV – fomentar a disponibilização das informações com foco 

no atendimento ao cidadão, incentivando a acessibilidade no 
formato aberto, em linguagem comum e usabilidade comprovada, 
considerando a arquitetura de informação, interação e 

interfaces digitais; 
V - avaliar, periodicamente, os resultados alcançados, contribuindo 

para eventuais ajustes, aperfeiçoamentos e mudanças 

que se fizerem necessários; 

VI - propor aos respectivos órgãos e entidades responsáveis, 
alterações, modificações e aprimoramentos nos sistemas de 
informação e comunicação que derem origem às informações 

publicadas no Portal. 
Parágrafo único - O Comitê deverá apresentar ao Responsável 

pela Ouvidoria Geral do Estado relatórios periódicos e 
proposituras referentes ao Portal, que serão encaminhados ao 



Secretário de Governo. 

Artigo 17 - O Comitê Gestor do Portal da Transparência 
Estadual é composto dos seguintes membros: 

I - 1 (um) representante da Secretaria de Governo, que será 
seu Presidente; 

II - 1 (um) representante de cada uma das seguintes Secretarias 
de Estado: 
a) Casa Civil, do Gabinete do Governador; 

b) Fazenda; 
c) Planejamento e Gestão; 

III - 1 (um) representante da Companhia de Processamento 
de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP; 

IV - 1 (um) representante do Conselho de Transparência da 
Administração Pública. 
§ 1º - Os membros do Comitê serão designados mediante 

resolução do Secretário de Governo. 
§ 2º - O Comitê poderá convidar para participar de suas 

reuniões, sem direito a voto, representantes de órgãos e entidades 
públicos e da sociedade civil, que, por seus conhecimentos e 

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

Da Comissão de Centralização das Informações dos 

Serviços Públicos do Estado de São Paulo 
Artigo 18 – A Comissão de Centralização das Informações 

dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo de que trata o 
artigo 30, inciso III, da Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, 
tem por finalidade sistematizar e controlar todas as informações 

relativas aos serviços especificados na referida lei, facilitando o 
acesso aos dados colhidos. 

Parágrafo único - Os trabalhos da Comissão serão exercidos: 
1. sem prejuízo daqueles de natureza semelhante afetos a 

outros órgãos e entidades estaduais; 
2. em integração com os trabalhos a que se refere o item 
1 deste artigo. 

Artigo 19 - A Comissão de Centralização das Informações 
dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo é composta dos 

seguintes membros: 
I - 1 (um) representante de cada uma das seguintes Secretarias 

de Estado: 
a) Secretaria de Governo, através da Ouvidoria Geral do 
Estado, que será seu Presidente; 

b) Casa Civil, do Gabinete do Governador; 
c) Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania; 

d) Secretaria da Fazenda; 
e) Secretaria da Saúde; 

f) Secretaria da Educação; 
g) Secretaria da Segurança Pública; 
h) Secretaria de Planejamento e Gestão; 

II - 1 (um) representante do POUPATEMPO - Centrais de 



Atendimento ao Cidadão - Programa do Governo do Estado de 

São Paulo, instituído pela Lei Complementar nº 847, de 16 de 
julho de 1998; 

III - 1 (um) representante de cada uma das seguintes 
fundações: 

a) Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – 
PROCON-SP; 
b) Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – 

SEADE. 
§ 1º - Os membros da Comissão serão designados pelo 

Governador do Estado. 
§ 2º - A Comissão poderá convidar qualquer agente público 

ou pessoa da sociedade civil, sem direito de voto, para colaborar 
na realização de seus trabalhos. 
SUBSEÇÃO IV 

Disposições Comuns 
Artigo 20 – Aos membros do Conselho de Transparência da 
Administração Pública, do Comitê Gestor do Portal da Transparência 

Estadual e da Comissão de Centralização das Informações 
dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo aplicam-se as 

seguintes disposições comuns: 
I - na hipótese de vacância antes do término do mandato, 

far-se-á nova designação para o período restante; 
II - concluídos os mandatos, os membros permanecerão no 
exercício de suas funções até a posse dos novos designados; 

III - as funções de membro não serão remuneradas, mas 
consideradas como serviço público relevante. 

Artigo 21 – Aos Presidentes do Conselho de Transparência 
da Administração Pública, do Comitê Gestor do Portal da 

Transparência Estadual e da Comissão de Centralização das 
Informações dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo, em 
suas respectivas áreas de atuação, compete: 

I – representar o órgão colegiado junto a autoridades, 
órgãos e entidades; 

II – dirigir as atividades do órgão colegiado; 
III – convocar e presidir as reuniões do órgão colegiado. 

Artigo 22 – O funcionamento do Conselho de Transparência 
da Administração Pública, do Comitê Gestor do Portal da 
Transparência Estadual e da Comissão de Centralização das 

Informações dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo será 
disciplinado mediante portaria do Responsável pela Ouvidoria 

Geral do Estado. 

SEÇÃO VI 

Do Portal da Transparência Estadual 
Artigo 23 – O Portal da Transparência Estadual tem por 
finalidade a centralização e divulgação de dados relevantes 

referentes à transparência na gestão e ao controle social do 
Poder Executivo. 
Parágrafo único – O Portal é administrado pela Ouvidoria 

Geral do Estado, devendo os órgãos e entidades da Administração 



Direta, Indireta e Fundacional prestar todas as informações 

necessárias à sua alimentação e manutenção. 
Artigo 24 – O Portal da Transparência Estadual, sem prejuízo 

de outras informações que possam ser agregadas e da 
continuidade de espaços virtuais já existentes, deverá conter as 

seguintes informações: 
I – série histórica, abrangendo ao menos 3 (três) exercícios, 
das receitas do Estado, com consulta por órgão ou receita por 

natureza nos diversos níveis de desdobramento, bem como da 
previsão do ano vigente com as informações da realização mês 

a mês, observado o mesmo nível de consulta; 
II – despesas liquidadas referentes a compras de bens de 

consumo e contratação de terceiros, consolidadas por órgão; 
III – demonstrativo mensal das despesas com pagamento 
de diárias do exercício vigente; 

IV – receitas realizadas por órgão, especificadas por fonte 
até o nível de alínea; 

V – investimentos realizados por órgão e natureza, especificando 
bens de capital e obras; 

VI – transferências de recursos públicos estaduais a Municípios, 
entidades, cidadãos ou por ação de governo; 
VII – despesas liquidadas por órgão e programa de trabalho, 

detalhado por natureza de pessoal e encargos, outras despesas 
correntes e investimentos; 

VIII – empresas e pessoas físicas proibidas de contratar com 
o Poder Público; 

IX – relação de agentes públicos dos órgãos e entidades da 
Administração Direta, Indireta e Fundacional; 
X – tabela de remuneração mensal dos agentes públicos 

dos órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta e 
Fundacional; 

XI – quadros demonstrativos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000); 

XII – manual de navegação, glossário, perguntas frequentes, 
denúncia eletrônica e “fale conosco” por e-mail, carta e 
telefone. 

Artigo 25 – O Portal da Transparência Estadual deve ser de 
fácil acessibilidade, utilizando linguagem e recursos que propiciem 

compreensão, bem como a exportação dos dados para 
plataformas tecnológicas compatíveis. 

Parágrafo único – A exportação dos dados deverá ser feita 
em conformidade com o estabelecido no Decreto nº 55.559, de 
12 de março de 2010, que dispõe sobre o livre acesso a dados 

e informações não sigilosos da Administração Pública Estadual. 
Artigo 26 - Os órgãos e entidades da Administração Direta, 

Indireta e Fundacional que mantêm informações no Portal da 
Transparência Estadual deverão seguir as diretrizes e orientações 

estabelecidas pela Ouvidoria Geral do Estado. 
SEÇÃO VII 

Disposições Finais 



Artigo 27 – O Secretário de Governo poderá, mediante 

resolução: 
I – detalhar as atribuições e competências de que trata 

este decreto; 
II – baixar as normas complementares que se fizerem necessárias 

ao adequado cumprimento deste decreto. 
Artigo 28 - As informações e o cadastro de reclamações, 
previsto no § 2º do artigo 29 da Lei nº 10.294, de 20 de abril de 

1999, obtidos pelo Sistema Estadual de Defesa do Usuário de 
Serviços Públicos - SEDUSP serão organizados e divulgados pela 

Secretaria de Governo, por intermédio da Comissão de Centralização 
das Informações dos Serviços Públicos do Estado de São 

Paulo, da Ouvidoria Geral do Estado. 
§ 1º - A divulgação das informações deverá ser feita por 
meio eletrônico, sem prejuízo das demais mídias. 

§ 2º - Para o auxílio à execução do disposto no "caput" 
deste artigo, a Comissão contará com o apoio da Fundação 

Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE. 
§ 3º - As informações disponibilizadas pelo Sistema Estadual 

de Defesa do Usuário de Serviços Públicos - SEDUSP serão 
utilizadas pelos dirigentes dos órgãos e entidades públicos para 
o estabelecimento das políticas da qualidade dos serviços e 

gerenciamento dos recursos públicos. 
Artigo 29 – A coordenação dos trabalhos do Programa 

Transparência Paulista – plano de fomento à transparência 
municipal, instituído pelo Decreto nº 59.161, de 8 de maio de 

2013, fica transferida da Casa Civil para a Secretaria de Governo, 
por intermédio da Ouvidoria Geral do Estado. 
Artigo 30 - Os dispositivos adiante relacionados do Decreto 

nº 50.656, de 30 de março de 2006, de instituição e organização 
do Sistema Informatizado da Rede de Ouvidorias do Estado de 

São Paulo e de regulamentação do envio dos relatórios semestrais 
das ouvidorias, passam a vigorar com a seguinte redação: 

I – o artigo 2º: 
“Artigo 2º - A Secretaria de Governo, por intermédio da 
Ouvidoria Geral do Estado, adotará as providências necessárias 

para o adequado funcionamento do Sistema Informatizado 
da Rede de Ouvidorias e designará os órgãos ou servidores 

responsáveis pela sua administração, atualização, manutenção 
e concessão de senhas.”; (NR) 

II – o artigo 7º: 
“Artigo 7º - A Secretaria de Governo, por intermédio da 
Ouvidoria Geral do Estado, deverá: 

I – adotar as providências necessárias para o correto encaminhamento 
do relatório semestral das Ouvidorias, na forma dos 

artigos 8º a 11 deste decreto; 
II – além de outras medidas pertinentes, informar às Ouvidorias, 

às Secretarias de Estado e à Procuradoria Geral do Estado 
os prazos e o modelo do relatório semestral.”; (NR) 
III – o artigo 10: 



“Artigo 10 – Os Secretários de Estado e o Procurador Geral 

do Estado, até o final do segundo mês subsequente ao encerramento 
do semestre, encaminharão ao Secretário de Governo, 

com seus pareceres a respeito da matéria, os relatórios extraídos 
do Sistema Informatizado da Rede de Ouvidorias e as sugestões 

de todas as Ouvidorias que, direta ou indiretamente, se encontrem 
em seus respectivos âmbitos de atuação.”. (NR) 
Artigo 31 – Os dispositivos adiante relacionados do Decreto 

nº 57.500, de 8 de novembro de 2011, de reorganização da 
Corregedoria Geral da Administração e de instituição do Sistema 

Estadual de Controladoria, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

I – o artigo 1º: 
“Artigo 1º - A Corregedoria Geral da Administração, integrante 
da estrutura básica da Secretaria de Governo e vinculada 

ao Governador do Estado, fica reorganizada nos termos deste 
decreto, em consonância com o disposto no artigo 32 da Constituição 

do Estado.”; (NR) 
II – do artigo 6º, o inciso X: 

“X – receber e analisar informações de auditoria e controle 
interno, promover interação institucional e adotar demais 
medidas necessárias à coordenação do Sistema Estadual de 

Controladoria;”; (NR) 
III – do artigo 21, o parágrafo único: 

“Parágrafo único – Os encaminhamentos de que trata este 
artigo serão efetuados, quando for o caso, por intermédio do 

Secretário de Governo.”; (NR) 
IV – o artigo 31: 
“Artigo 31 – As Corregedorias Setoriais serão instaladas 

junto: 
I – a Secretarias de Estado, mediante resolução conjunta do 

Secretário de Governo e do Titular da Pasta interessada, compreendendo 
sua Administração Direta, Indireta e Fundacional; 

II – à Procuradoria Geral do Estado, mediante resolução 
conjunta do Secretário de Governo e do Procurador Geral do 
Estado.”; (NR) 

V – o artigo 48: 
“Artigo 48 – O Sistema Estadual de Controladoria será 

exercido pelos seguintes órgãos: 
I – Secretaria de Governo, por meio da Corregedoria Geral 

da Administração, como órgão central; 
II – Secretaria da Fazenda, em especial por meio do Departamento 
de Controle e Avaliação; 

III – Secretaria de Planejamento e Gestão; 
IV – Procuradoria Geral do Estado.”; (NR) 

VI – do artigo 50, o “caput”: 
“Artigo 50 – O Secretário de Governo poderá, mediante 

resolução:”.(NR) 
Artigo 32 - Os dispositivos adiante relacionados do Decreto 
nº 58.052, de 16 de maio de 2012, de regulamentação, no 



âmbito do Estado, da Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro 

de 2011, que regula o acesso a informações, passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

I – do artigo 20: 
a) o “caput”: 

“Artigo 20 – Negado o acesso ao documento, dado e 
informação pelos órgãos ou entidades da Administração Pública 
Estadual, o interessado poderá recorrer, no prazo de 10 (dez) 

dias, à Ouvidoria Geral do Estado, da Secretaria de Governo, que 
deliberará no prazo de 5 (cinco) dias se:”; (NR) 

b) o § 1º: 
“§ 1º - O recurso previsto neste artigo somente poderá 

ser dirigido à Ouvidoria Geral do Estado depois de submetido 
à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente 
superior àquela que exarou a decisão impugnada, nos termos do 

parágrafo único do artigo 19 deste decreto.”; (NR) 
c) o § 2º: 

“§ 2º - Verificada a procedência das razões do recurso, a 
Ouvidoria Geral do Estado determinará ao órgão ou entidade 

que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao 
disposto na Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, 
e neste decreto.”; (NR) 

II – o artigo 21: 
“Artigo 21 – Negado o acesso ao documento, dado ou informação 

pela Ouvidoria Geral do Estado, o requerente poderá, no 
prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência, interpor recurso à 

Comissão Estadual de Acesso à Informação, de que trata o artigo 
76 deste decreto.”; (NR) 
III – do artigo 26, o § 3º: 

“§ 3º - O “Catálogo de Sistemas e Bases de Dados da Administração 
Pública do Estado de São Paulo – CSBD”, bem como as 

bases de dados da Administração Pública Estadual deverão estar 
disponíveis no Portal Governo Aberto SP e no Portal da Transparência 

Estadual, nos termos da legislação pertinente, com todos 
os elementos necessários para permitir sua utilização por terceiros, 
como a arquitetura da base e o dicionário de dados.”; (NR) 

IV – do artigo 78, o “caput”: 
“Artigo 78 – Cabe à Secretaria de Governo:”; (NR) 

V – o artigo 79: 
“Artigo 79 – A Ouvidoria Geral do Estado, será responsável 

pela fiscalização da aplicação da Lei federal nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, e deste decreto no âmbito da Administração 
Pública Estadual, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle 

interno.”. (NR) 
Artigo 33 – Os dispositivos adiante relacionados do Decreto 

nº 60.144, de 11 de fevereiro de 2014, de instituição da Comissão 
Estadual de Acesso à Informação – CEAI, passam a vigorar 

com a seguinte redação: 
I – do artigo 2º, o § 1º: 
“§ 1º - O recurso previsto no inciso I, alínea “b”, deste artigo, 



somente poderá ser dirigido à Comissão Estadual de Acesso 

à Informação – CEAI depois de submetido à apreciação da 
autoridade máxima do órgão ou entidade e da Ouvidoria Geral 

do Estado, conforme os procedimentos estabelecidos nos artigos 
19 a 22 do Decreto nº 58.052, de 16 de maio de 2012.”; (NR) 

II – do artigo 4º, os incisos I e II: 
“I – da Secretaria de Governo, por meio: 
a) da Unidade do Arquivo Público do Estado, que exercerá 

a Presidência; 
b) da Ouvidoria Geral do Estado; 

II – da Secretaria de Planejamento e Gestão;”. (NR) 
Artigo 34 – Os dispositivos adiante relacionados do Decreto 

nº 60.399, de 29 de abril de 2014, que dispõe sobre as atividades 
das Ouvidorias de que trata a Lei nº 10.294, de 20 de abril de 
1999, passam a vigorar com a seguinte redação: 

I – do artigo 4º, o inciso X: 
“X – atender as diretrizes estabelecidas pela Ouvidoria 

Geral do Estado, da Secretaria de Governo;”; (NR) 
II – o artigo 10: 

“Artigo 10 – O exercício da função de Ouvidor exige formação 
superior completa e atendimento às exigências contidas no 
Decreto nº 57.970, de 12 de abril de 2012, alterado pelo Decreto 

nº 58.076, de 25 de maio de 2012, sendo recomendável possuir 
certificação de formação específica reconhecida pela Ouvidoria 

Geral do Estado.”; (NR) 
III – o artigo 21: 

“Artigo 21 – Sem prejuízo do disposto no parágrafo único 
do artigo 9º da Lei nº10.294, de 20 de abril de 1999, e de 
relatórios em formatos e periodicidades estabelecidos internamente 

em cada órgão ou entidade, as Ouvidorias deverão emitir 
relatórios e manter dados organizados conforme as diretrizes 

estabelecidas pela Ouvidoria Geral do Estado.”; (NR) 
IV – os artigos 23 a 25: 

“Artigo 23 – As Ouvidorias abrangidas por este decreto, 
conforme previsto no artigo 1º, compõem a Rede Paulista de 
Ouvidorias, devendo, além do cumprimento da legislação de 

regência da matéria, cumprir as diretrizes estabelecidas pela 
Ouvidoria Geral do Estado. 

Artigo 24 – O Secretário de Governo, ouvida a Ouvidoria 
Geral do Estado, poderá baixar, mediante resolução, normas 

complementares para o adequado cumprimento deste decreto. 
Artigo 25 – A Ouvidoria Geral do Estado promoverá a 
articulação da Rede Paulista de Ouvidorias com Ouvidorias de 

outras esferas da Administração Pública, com Ouvidorias da 
iniciativa privada e com entidades congêneres.”. (NR) 

Artigo 35 – Fica acrescentado ao artigo 2º do Decreto nº 
60.638, de 10 de julho de 2014, de instituição do Comitê Gestor 

do Projeto “Melhorando o ambiente de negócios por meio da 
transparência no Estado de São Paulo”, o inciso I-A, com a 
seguinte redação: 



“I-A – a Secretaria de Governo, por intermédio da Ouvidoria 

Geral do Estado;”. 
Artigo 36 – Os dispositivos adiante relacionados do Decreto 

nº 60.638, de 10 de julho de 2014, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

I – do artigo 2º: 
a) o § 1º: 
“§ 1º - A coordenação dos trabalhos do Comitê Gestor 

caberá a um representante da Ouvidoria Geral do Estado, da 
Secretaria de Governo, e a um representante da Secretaria de 

Planejamento e Gestão.”; (NR) 
b) o § 3º: 

“§ 3º - Os membros do Comitê Gestor serão designados 
pelo Secretário de Governo.”; (NR) 
II – o artigo 7º: 

“Artigo 7º - O Comitê Gestor deverá apresentar ao Secretário 
de Governo e ao Secretário de Planejamento e Gestão relatórios 

periódicos a respeito do andamento da implementação do 
projeto de que trata este decreto.”. (NR) 

Artigo 37 - Ficam acrescentados ao Decreto nº 61.036, de 
1º de janeiro de 2015, de organização da Secretaria de Governo, 
os dispositivos adiante relacionados, com a seguinte redação: 

I – ao artigo 2º: 
a) o inciso XIV-A: 

“XIV-A – em relação ao Sistema Estadual de Defesa do 
Usuário de Serviços Públicos – SEDUSP, instituído pelo artigo 29 

da Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999: 
a) a coordenação do funcionamento do SEDUSP; 
b) o estabelecimento periódico de diretrizes e prioridades 

para o SEDUSP; 
c) a garantia do cumprimento dos dispositivos legais 

constantes da Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, bem como 
das diretrizes e prioridades referidas na alínea “b” deste inciso; 

d) o desenvolvimento das atividades de conscientização e 
mobilização para a completa efetividade dos preceitos da Lei 
nº 10.294, de 20 de abril de 1999, nos órgãos e entidades da 

Administração Direta, Indireta e Fundacional; 
e) a orientação e o apoio a ações específicas em cada órgão 

e entidade da Administração Direta, Indireta e Fundacional; 
f) a operacionalização do desenvolvimento do SEDUSP; 

g) a responsabilidade pelo desenvolvimento, pela manutenção 
e pela disponibilização dos sistema de informações 
necessário para atender à demanda do SEDUSP;”; 

b) o parágrafo único: 
“Parágrafo único – No desempenho das funções previstas 

no inciso XIV-A deste artigo a Secretaria de Governo poderá 
contar com o apoio de instituições que desenvolvam atividades 

correlatas de implementação dos objetivos da Lei nº 10.294, de 
20 de abril de 1999.”; 
II – ao artigo 3º: 



a) o inciso XI-A: 

“XI-A – Ouvidoria Geral do Estado;”; 
b) o § 1º-A: 

“§ 1º-A – A Ouvidoria Geral do Estado é organizada 
mediante decreto específico.”. 

Artigo 38 – Ficam extintos os seguintes cargos vagos: 
I – no Quadro da Secretaria de Governo: 
a) 1 (um) de Chefe I; 

b) 1 (um) de Encarregado I; 
II – no Quadro da Secretaria de Planejamento e Gestão, 6 

(seis) de Encarregado I. 
Parágrafo único – O Departamento de Recursos Humanos, 

da Secretaria de Governo, e a Diretoria de Recursos Humanos, 
da Coordenadoria de Administração, da Secretaria de Planejamento 
e Gestão, providenciarão, no âmbito de suas respectivas 

alçadas, a edição, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data 
da publicação deste decreto, de relação dos cargos extintos por 

este artigo, contendo nome do último ocupante de cada um e 
motivo da vacância. 

Artigo 39 – Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em 
especial: 

I – do Decreto nº 50.656, de 30 de março de 2006, o 
artigo 11; 

II – o Decreto nº 51.561, de 12 de fevereiro de 2007; 
III – o Decreto nº 52.197, de 26 de setembro de 2007; 

IV – do Decreto nº 57.500, de 8 de novembro de 2011: 
a) os incisos IX e XII do artigo 4º; 
b) o inciso XI do artigo 6º; 

c) os artigos 34, 35 e 40 a 45; 
V – o Decreto nº 59.420, de 13 de agosto de 2013; 

VI – do Decreto nº 60.638, de 10 de julho de 2014, a alínea 
“b” do inciso I do artigo 2º; 

VII – do Decreto nº 60.399, de 29 de abril de 2014, o parágrafo 
único do artigo 4º; 
VIII - do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015: 

a) o inciso VIII do artigo 3º; 
b) a Seção VII, do Capítulo VIII, e seu artigo 103. 

Palácio dos Bandeirantes, 18 de março de 2015 
GERALDO ALCKMIN 
Aloísio de Toledo César 

Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania 
Marcos Antonio Monteiro 

Secretário de Planejamento e Gestão 
Renato Villela 

Secretário da Fazenda 
David Everson Uip 

Secretário da Saúde 
Herman Jacobus Cornelis Voorwald 

Secretário da Educação 



Alexandre de Moraes 
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Secretário-Chefe da Casa Civil 
Saulo de Castro Abreu Filho 

Secretário de Governo 
Publicado na Secretaria de Governo, aos 18 de março de 

2015. 
 

Educação 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Resolução SE 12, de 18-3-2015 
Altera a composição da Comissão Paritária, instituída 
pela Resolução SE 60, de 30-08-2011 

O Secretário da Educação resolve: 

Artigo 1º - A Comissão Paritária, instituída pela Resolução 
SE 60, de 30-08-2011, passa a ser integrada por representantes 

da Secretaria da Educação e de entidades de classe, na seguinte 
conformidade: 

I - da Secretaria da Educação: 
a) Herman Jacobus Cornelis Voorwald, RG 6.837.815 

b) Cleide Bauab Eid Bochixio, RG 4.748.148 
c) Fernando Padula Novaes, RG 26.407.545-6 
d) Irene Kazumi Miura, RG 13.482.231-6 

e) Rosa Mieko Nakashima Fukase, RG 5.341.860 
f) Valéria Souza, RG 16.194.335-4 

II - do Conselho Estadual de Educação - CEE, respectivamente, 
titular e suplente: 

a) Guiomar Namo de Mello, RG 2.865.465-1 
b) Maria Elisa Ehrhardt Carbonari, RG 4.795.423-1 
III - do Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério 

Oficial do Estado de São Paulo - UDEMO, respectivamente, titular 
e suplente: 

a) Francisco Antonio Poli, RG 5.522.231 
b) Volmer Áureo Pianca, RG 3.710.656 

IV - do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado 
de São Paulo - APEOESP, respectivamente, titular e suplente: 
a) Maria Izabel Azevedo Noronha, RG 11.738.806 

b) Fabio Santos de Moraes, RG 24.944.349-1 
V - do Centro do Professorado Paulista - CPP, respectivamente, 

titular e suplente: 
a) José Maria Cancelliero, RG 2.959.240 

b) Maria Lúcia de Almeida, RG 2.517.708 
VI - do Sindicato de Supervisores de Ensino do Magistério 
Oficial no Estado de São Paulo - APASE, respectivamente, titular 

e suplente: 
a) Rosângela Aparecida Ferini Vargas Chede, RG 20.012.646 

b) Aparecida Antonia Demambro, RG 7.836.812 
VII - da Associação de Professores Aposentados do Magistério 

Público do Estado de São Paulo - APAMPESP, respectivamente, 



titular e suplente: 

a) Wally Ferreira Lühmann de Jesuz, RG 2.499.442 
b) Nair Domingues Ribeiro Moro, RG 3.150.721 

Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

 

Resolução SE 13, de 18-3-2015 
Altera a composição do Grupo de Trabalho, criado 
pela Resolução SE 35, de 01-07-2014, para elaboração 
do modelo de Memorial dos integrantes do 
Quadro do Magistério e dá providência correlata 

O Secretário da Educação resolve: 
Artigo 1º - O Grupo de Trabalho, de que trata a Resolução SE 

35, de 01-07-2014, passa a ter a seguinte composição: 
I – da Secretaria da Educação - SE: 
Valéria Souza, RG 16.194.335-4 

Maúna Soares de Baldini Rocha, RG 43.499.406-6 
II – do Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério 

Oficial do Estado de São Paulo – UDEMO: 
Francisco Antonio Poli, RG 5.522.231 

Volmer Áureo Pianca, RG 3.710.656-9 
III - do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado 
de São Paulo – APEOESP: 

Maria Izabel Azevedo Noronha, RG 11.738.806-3 
Fábio Santos de Moraes, RG 24.944.349-1 

IV - do Centro do Professorado Paulista – CPP: 
Maria Cláudia de Almeida Viana Junqueira, RG 4.237.914 

Sílvio dos Santos Martins, RG 4.849.392 
V - do Sindicato de Supervisores de Ensino do Magistério 
Oficial no Estado de São Paulo - APASE: 

Rosângela Aparecida Ferini Vargas Chede, RG 20.012.646 
Aparecida Antonia Demambro, RG 7.836.812 

VI - da Associação de Professores Aposentados do Magistério 
Público do Estado de São Paulo – APAMPESP: 

Wally Ferreira Lühmann de Jesuz, RG 2.499.442 
Nair Domingues Ribeiro Moro – RG 3.150.721 
Artigo 2º - O prazo estabelecido no artigo 3º da Resolução 

SE 35, de 01-07-2014, fica prorrogado até 30-06-2015. 
Artigo 3º - Esta Resolução 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 18-3-2015 

Tornando Público, nos termos da Resolução SE-57, de 
29-08-2013, e conforme designação dos Dirigentes Regionais 

de Ensino, a alteração das Comissões Regionais do Projeto Bolsa 
Mestrado/Doutorado compostas pela Resolução SE-7, de 31-01- 
2013, Resolução SE-17, de 01-04-2013, a saber:. 



Diretoria de Ensino NOME RG 

Piracicaba Luiz Carlos Marconi 11250123 
João Antonio Gâmbaro 16108780 

Lucia Cristina Cardoso de Camargo 165105616 
 

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

DA EDUCAÇÃO 

Extratos de Contratos 
Contrato: 69/00046/15/04 - Empresa: Forplan Comercial e 
Construtora Ltda. - Objeto: Serviços de obra para manutenção 

da EE PROF ELIAS DE MELLO AYRES, situada na Rua Fernando 
Febeliano da Costa, 429 - São Dimas - PIRACICABA - SP - código: 

05.33.115 - Prazo: 30 dias - Valor: R$ 14.317,97 - Data de 
Assinatura: 13-03-2015. 
 

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

 

Diário Oficial Poder Executivo - Seção II  

quinta-feira, 19 de março de 2015  
 

Educação 

DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 18-3- 

2015 

Admitindo com fundamento no Inciso I do artigo 1º da 

Lei 500/74, artigo 17 da LC 444/85 e artigo 9º da LC 836/97 
Silvia Helena Coelho Fonseca, RG 3.819.939, para a partir de 
19-09-2003 ocupar a função de Professor Educação Básica I na 

EE “Prof. Benedito Ferreira da Costa”, em Piracicaba. (Publicado 
para acerto de vida funcional). 

Portaria do Diretor do Centro de Recursos Humanos, 

de 18-3-2015 
Núcleo de Administração de Pessoal 

Declarando nos termos dos Artigos 213 e 214 da Lei 

10.261/68, nova redação dada pela Lei Complementar 1048/08 
que foi autorizado pelo superior imediato a fruição de 15 dias 

de Licença Prêmio a: 
Iamara Cristina Lustosa, RG 9884151-8, Diretor de Escola 

– SQC -II- QM, classificado na EE Profª Avelina Palma Losso, 
referente ao período aquisitivo de 30-06-2007 a 27-06-2012 
(Certidão 232/2012 – PULP 836/0068/2012). 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 18-3- 

2015 

Designando, com fundamento nos artºs. 4º do Decreto 
43.409/98, com Nr do Decreto 57.670/2011, a partir de 19-03- 

2015 para exercer as funções de Vice-Diretor de Escola na EE 
Frei Fernando Maria Fachini, em Santa Maria da Serra, Região 

de Piracicaba, a docente Aparecida Maria Julieta Rocatto, RG 
12800278, PEB I, DI 2, SQF-I-QM, classificada na EE Ademar 



Vieira Pisco, em Santa Maria da Serra - Diretoria de Ensino 

Região de Piracicaba. 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Portaria do Diretor de Escola, de 18-3-2015 
EE Felipe Cardoso 

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, ao interessado abaixo 

relacionado: Paulo Roberto Oliveira da Silva, RG 50.582.049-3, 
PEB-I, SQF-I-QM, classificado na EE Felipe Cardoso, 15 dias de 

auxílio-doença a partir de 02-03-2015 a 16-03-2015. 
 

ESCOLA DE FORMAÇÃO E 

APERFEIÇOAMENTO DOS PROFESSORES 

DO EST. DE SÃO PAULO PAULO RENATO 

COSTA SOUZA 

Portaria do Coordenador, de 18-3-2015 

Tornando efetivo exercício, nos termos do inciso IV, 
artigo 7º, da Resolução SE-61 de 6 de junho de 2012, os dias 

em que os funcionários abaixo relacionados compareceram à 
CAPACITAÇÃO 001/2015 “Planejamento e Elaboração da VC do 

Dia D”, conforme segue: 
Datas: 12-03-2015 e 13-03-2015 

Horário: 8h30 às 17h30 
Local: EFAP- Rua João Ramalho, 1546, Perdizes- São Paulo/ 
SP 

Diretoria de Ensino NOME RG Cargo/Função 
1 Apiaí Carla Ceriani 18.540.236-7 Supervisor de Ensino 

2 Araçatuba Renata Valéria Vilela de Oliveira 21.325.363-X Supervisor de Ensino 
3 Bragança Paulista Elenira Martins Sanches Garcia 19.702.861-5 Supervisor de 

Ensino 
4 Diadema Mércia Aparecida da Silva Ferreira 16550196 Supervisor de Ensino 
5 Piracicaba Cláudia Fernando Inácio Sanches 18.620.520-X Supervisor de Ensino 

6 Piracicaba Iara Morales Lisboa 17.671.793-6 Supervisor de Ensino 
 

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: -Professor Educação Básica I- -Gabriela Xavier Pereira 

Polon, RG 47808942, F/N=01-I, EE Joao Guidotti, CTD.373/2014, 
Pub 11-04-2014, Vig 13-03-2015 - 


