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LEI Nº 15.759, 

DE 25 DE MARÇO DE 2015 

(Projeto de lei nº 712/13, 

do Deputado Carlos Bezerra Jr - PSDB) 
Assegura o direito ao parto humanizado nos 
estabelecimentos públicos de saúde do Estado e 

dá outras providências 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo 

a seguinte lei: 
Artigo 1º - Toda gestante tem direito a receber assistência 

humanizada durante o parto nos estabelecimentos públicos de 

saúde do Estado. 
Artigo 2º - Para os efeitos desta lei, ter-se-á por parto humanizado, 

ou assistência humanizada ao parto, o atendimento que: 
I - não comprometer a segurança do processo, nem a saúde 

da parturiente ou do recém-nascido; 
II - só adotar rotinas e procedimentos cuja extensão e conteúdo 

tenham sido objeto de revisão e avaliação científica por 
parte da Organização Mundial da Saúde – OMS ou de outras 
instituições de excelência reconhecida; 

III - garantir à gestante o direito de optar pelos procedimentos 
eletivos que, resguardada a segurança do parto, lhe 

propiciem maior conforto e bem-estar, incluindo procedimentos 
médicos para alívio da dor. 

Artigo 3º - São princípios do parto humanizado ou da assistência 
humanizada durante o parto: 
I - a harmonização entre segurança e bem-estar da gestante 

ou parturiente, assim como do nascituro; 
II - a mínima interferência por parte do médico; 

III - a preferência pela utilização dos métodos menos invasivos 
e mais naturais; 

IV - a oportunidade de escolha dos métodos natais por 
parte da parturiente, sempre que não implicar risco para sua 
segurança ou do nascituro; 

V - o fornecimento de informação à gestante ou parturiente, 
assim como ao pai sempre que possível, dos métodos e procedimentos 

eletivos. 
Artigo 4º - Diagnosticada a gravidez, a gestante terá direito 

à elaboração de um Plano Individual de Parto, no qual deverão 
ser indicados: 
I - o estabelecimento onde será prestada a assistência prénatal, 

nos termos da lei; 
II - a equipe responsável pela assistência pré-natal; 

III - o estabelecimento hospitalar onde o parto será preferencialmente 
efetuado; 

IV - a equipe responsável, no plantão, pelo parto; 



V - as rotinas e procedimentos eletivos de assistência ao 

parto pelos quais a gestante fizer opção. 
Artigo 5º - A elaboração do Plano Individual de Parto deverá 

ser precedida de avaliação médica da gestante, na qual serão 
identificados os fatores de risco da gravidez, reavaliados a cada 

contato da gestante com o sistema de saúde durante a assistência 
pré-natal, inclusive quando do atendimento preliminar 
ao trabalho de parto. 

Artigo 6º - No Plano Individual de Parto a gestante manifestará 
sua opção sobre: 

I - a presença, durante todo o processo ou em parte dele, de 
um acompanhante livremente escolhido pela gestante; 

II - a presença de acompanhante nas duas últimas consultas, 
nos termos da lei; 
III - a utilização de métodos não farmacológicos para alívio 

da dor; 
IV - a administração de medicação para alívio da dor; 

V - a administração de anestesia peridural ou raquidiana; 
VI - o modo como serão monitorados os batimentos cardíacos 

fetais. 
Parágrafo único - Na hipótese de risco à saúde da gestante 
ou do nascituro, o médico responsável poderá restringir as 

opções de que trata este artigo. 
Artigo 7º - Durante a elaboração do Plano Individual de 

Parto, a gestante deverá ser assistida por um médico-obstetra, 
que deverá esclarecê-la de forma clara, precisa e objetiva sobre 

as implicações de cada uma das suas disposições de vontade. 
Artigo 8º - Toda gestante atendida pelo Sistema Único de 
Saúde – SUS no Estado terá direito a ser informada, de forma 

clara, precisa e objetiva, sobre todas as rotinas e procedimentos 
eletivos de assistência ao parto, assim como as implicações de 

cada um deles para o bem-estar físico e emocional da gestante 
e do recém-nascido. 

Artigo 9º - As disposições de vontade constantes do Plano 
Individual de Parto só poderão ser contrariadas quando assim 
o exigirem a segurança do parto ou a saúde da mãe ou do 

recém-nascido. 
Artigo 10 - A Administração Estadual deverá publicar, 

periodicamente, protocolos descrevendo as rotinas e procedimentos 
de assistência ao parto, descritos de modo conciso, 

claro e objetivo. 
Parágrafo único - Os protocolos tratados neste artigo serão 
informados a todos os médicos, enfermeiros e demais funcionários 

dos estabelecimentos habilitados pelo SUS no Estado para 
a realização de partos e ao atendimento à gestante, assim como 

às escolas que mantenham cursos de medicina, enfermagem ou 
administração hospitalar. 

Artigo 11 - A Administração Estadual publicará periodicamente 
dados estatísticos atualizados sobre as modalidades 
de parto e os procedimentos adotados por opção da gestante. 



Artigo 12 - Vetado. 

Artigo 13 - Será objeto de justificação por escrito, firmada 
pelo chefe da equipe responsável pelo parto, a adoção de qualquer 

dos procedimentos que os protocolos mencionados nesta 
lei classifiquem como: 

I - desnecessários ou prejudiciais à saúde da gestante ou 
parturiente ou ao nascituro; 
II - de eficácia carente de evidência científica; 

III - suscetíveis de causar dano quando aplicados de forma 
generalizada ou rotineira. 

§ 1º - A justificação de que trata este artigo será averbada 
ao prontuário médico após a entrega de cópia à gestante ou ao 

seu cônjuge, companheiro ou parente. 
§ 2º - Ressalvada disposição legal expressa em contrário, 
ficam sujeitas à justificação de que trata este artigo: 

1 - a administração de enemas; 
2 - a administração de ocitocina, a fim de acelerar o trabalho 

de parto; 
3 - os esforços de puxo prolongados e dirigidos durante 

processo expulsivo; 
4 - a amniotomia; 
5 - a episiotomia, quando indicado. 

Artigo 14 - A equipe responsável pelo parto deverá: 
I - utilizar materiais descartáveis ou realizar desinfecção 

apropriada de materiais reutilizáveis; 
II - utilizar luvas no exame vaginal, durante o nascimento do 

bebê e na dequitação da placenta; 
III - esterilizar adequadamente o corte do cordão; 
IV - examinar rotineiramente a placenta e as membranas; 

V - monitorar cuidadosamente o progresso do trabalho 
de parto, fazendo uso do partograma recomendado pela OMS; 

VI - cuidar para que o recém-nascido não seja vítima de 
hipotermia. 

§ 1º - Ressalvada a prescrição médica em contrário, durante 
o trabalho de parto será permitido à parturiente: 
1 - manter liberdade de movimento durante o trabalho 

de parto; 
2 - escolher a posição física que lhe pareça mais confortável 

durante o trabalho de parto; 
3 - ingerir líquidos e alimentos leves. 

§ 2º - Ressalvada prescrição médica em contrário, será favorecido 
o contato físico precoce entre a mãe e o recém-nascido 
após o nascimento, especialmente para fins de amamentação. 

Artigo 15 - As despesas decorrentes da execução desta lei 
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas 

se necessário. 
Artigo 16 - Esta lei entra em vigor na data da publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 25 de março de 2015. 
GERALDO ALCKMIN 
David Everson Uip 



Secretário da Saúde 
Edson Aparecido dos Santos 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 25 de 
março de 2015. 
 

Educação 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Resolução SE 14, de 25-3-2015 
Altera a redação do artigo 1º da Resolução SE 
20, de 9-4-2013, que dispõe sobre a designação 

dos membros do Grupo de Trabalho de Material 
Excedente e dá providências correlatas 

O Secretário da Educação resolve: 

Artigo 1º - O artigo 1º da Resolução SE 20, de 9-4-2013, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Artigo 1º - Ficam designados para, sem prejuízo das atribuições 

do cargo ou função que exerçam, compor o Grupo de 
Trabalho de Material Excedente - GTMEX, criado pelo Decreto de 

23-07-1971, os seguintes funcionários e servidores: 
I - do Centro de Patrimônio - CEPAT: 

André Luis dos Santos Oliveira, RG 39.401.275-6, quem 
caberá a coordenação do grupo 
Rafael Damaceno de Moura, RG 32.239.281-0 

Norma Benedita do Nascimento, RG 14.672.128-7 
Aline Mendes das Neves, RG 49.505.308-9 

II - da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares 
- CISE, respectivamente, como titular e suplente: 

Luci Mara Barbosa Lima de Oliveira, RG 16.991.637-6 
Áureo Henrique da Rocha, RG 12.237.497-6 
III - da Coordenadoria de Informação, Monitoramento e 

Avaliação Educacional - CIMA, respectivamente, como titular 
e suplente: 

Silvio Luiz Ventavele da Silva, RG 44.018.574-9 
Francisco Heleno Neves de Carvalho, RG 38.755.247-9 

IV - da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - 
CGEB, respectivamente, como titular e suplente: 
Aidê Magalhães Benfatti, RG 3.643.248 

Ítalo de Aquino, RG 13.160.774” (NR) 
Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 

DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 25-3- 

2015 

Declarando, nos termos da Deliberação CEE 21/2001 e 

Indicação CEE 15/2001, da Lei Federal 9.394/1996, especialmente 
no § 1º do artigo 23 e alíneas “b” e “c” do Inciso II 

do Artigo 24 e nos termos do inciso XXIII do Artigo 2º da Lei 



Estadual 10.403 de 06-07-1971 e à vista da documentação 

apresentada, que os estudos realizados por WILLIAM GUSTAVO 
SIERRA GOMEZ, RNE. G037488-M, nascido em 01-01-1997, 

em Huancayo/Peru, mediante estudos realizados no Peru, em 
Huancayo/Peru, no período de março de 2011 a dezembro de 

2011, são equivalentes aos do Sistema Brasileiro de Ensino, 
em nível de conclusão do Ensino Fundamental (Processo 
821/0068/2014 e Protocolo 4188/0068/2014). (Republicada por 

conter incorreções.) 
 

ESCOLA DE FORMAÇÃO E 

APERFEIÇOAMENTO DOS PROFESSORES 

DO EST. DE SÃO PAULO PAULO RENATO 

COSTA SOUZA 

Portaria do Coordenador, de 25-03-2015 

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 
Esta Portaria cessa os efeitos da Portaria do Coordenador, 

de 18-03-2015, publicada no D.O. de 19-03-2015. 
 

============================ 
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Educação 

DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, de 25-3- 

2015 

Admitindo, com fundamento no inciso I do artº. 1º da Lei 

500/74 e parágrafos 1º e 3º do artº 17 da LC 444/85, LÚCIA CRISTINA 
DE OLIVEIRA BISSOLI GONÇALVES, RG. 16.339.700, para 

ocupar a função de PROFESSOR I - ACT, a partir de 12-02-1990, 
na E.E.P.S.G. “Profª. Neuza Maria Nazatto de Carvalho”, em 

Santa Bárbara D’Oeste. Publicada para acerto de vida funcional. 

Exonerando, com fundamento no artº 58, inciso I - § 1º 
- item I da Lei Complementar 180/78, a partir de 24-03-2015, 

Silvia Raquel Bettani- RG.34290922-8, do cargo de PEB-II 
SQC-II-QM-SE, – DI-1, Disciplina de QUIMICA, da EE Barão do 

Rio Branco, em Piracicaba, para o qual foi nomeada por Decreto 
de 02, publicado em 03-06-2014. 

Portarias do Diretor do Centro de Recursos Humanos, 



de 25-3-2015 
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 ANTÔNIO PINTO DE ALMEIDA FERRAZ 
LÁZARA DE LOURDES SMANIOTTO DURRER, RG 

11.789.908-2, Agente de Organização Escolar, SQC-III-QAE, 
PULP 585/0068/2009, Certidão 57/2015, período 09-10-2009 

a 07-10-2014. 
EE PROFa. AVELINA PALMA LOSSO 

LUIS CARLOS CANALE, RG 22.849.806-5, Professor Educação 
Básica II, SQC-II-QM, PULP 176/0068/2010, Certidão 
58/2015, período 03-03-2010 a 01-03-2015. 

EE JOSÉ ABÍLIO DE PAULA 
MARIA CONCEIÇÃO CRISTAL NUNES, RG 4.809.491-2, Agente 

de Organização Escolar, SQC-III-QAE, PULP 207/0068/2010, 
Certidão 59/2015, período 02-03-2010 a 28-02-2015. 

EE JOSÉ ABÍLIO DE PAULA 
ELIANA MUNIZ, RG 13.832.744, Professor Educação Básica 
II, SQC-II-QM, PULP 750/0068/2010, Certidão 60/2015, período 

08-03-2010 a 06-03-2015. 
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 30 dias 
de licença-prêmio a: 
VERA ALICE CASTRO, RG:6.279.726-8, DIRETOR DE ESCOLA 

– SQC-II-QM, classificado na EE PROFª Olívia Bianco, referente 
ao período aquisitivo de 22-03-1994 a 20-03-1999 (Certidão 

40/1999 – PULP 1034/0068/2008). 

Apostilas do Dirigente Regional de Ensino, de 25-3- 

2015 

Expedindo: 
conforme inciso I do Artigo 33 do Decreto 42815/98, expede 

a presente apostila para declarar que GISELE GUSMÃO DE 
MORAIS, R.G: 20.328.996-1, Professor de Educação Básica II, 

SQF-I-QM, face a condição de Readaptado, a partir de 20-02- 
2015 fica sujeito à Carga Horária Mensal de 200 horas nos 

termos do ítem 1 do artigo 5º da Resolução SE 12/2014; 

conforme inciso I do Artigo 33 do Decreto 42815/98, a presente 
apostila para declarar que MIRIAM FIGUEIREDO RAMOS, 

R.G: 9.685.680, Professor de Educação Básica II, SQF-I-QM, face 
a condição de Readaptado, a partir de 20-02-2015 fica sujeito 

à Carga Horária Mensal de 140 horas nos termos do ítem 2 do 
artigo 5º da Resolução SE 12/2014. 

Declarando, nos termos do artigo 71, inciso III, alínea “a” 
do Decreto 17.329/81, que em virtude de Casamento de Eloisa 



Diehl Bigaran, RG 32735208-5, PEB-II, SQC-II-QM, passa a assinar: 

Eloisa Diehl Bigaran Xavier. 

Retificação do D.O. de 4-12-2012 
Na publicação em nome de VERA LUCIA ALVES DE MOURA, 

RG 9.197.735-6, Onde se lê: Dispensada a partir de 01/01/90 
Leia –se: Dispensada a partir de 13/02/90. (Publicado para 

acerto de Vida Funcional) 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Portarias dos Diretores de Escola, de 25-3-2015 
EE PROFª CATHARINA CASALE PADOVANI 

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: 
Karen Montanhere Chiarini, RG: 43.178.858, PEB I, classificada 
na EE Profª Catharina Casale Padovani, 15 dias de auxíliodoença 

de 23/03/15 a 06/04/15. 
EE “PEDRO DE MELLO" 

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, à Inês Helena Diehl Coleti, R.G.: 19.133.607-5, 

PEB II, SQC-II-QM, Faixa 3, Nível II, da EE “Pedro de Mello", 
30 dias referente ao período de 05/10/88 a 30/12/88; 

13/02/89 a 31/12/92 e 17/02/93 a 02/01/94- PULP. 584/0068/2009 
- Certidão 96/2012. 

EE PROF.ª MIRANDOLINA DE ALMEIDA CANTO 

Concedendo, de acordo com a Lei Complementar 
1.093/2009 e Decreto 54.682/2009, 120 dias de licença-gestante 

a partir de 13-02-2015 a servidora abaixo identificada: MARLENE 
GONÇALVES DE SOUSA, RG. 2.148.153RN, PEB I - SQF-I-QM 

categoria “O” da EE PROF.ª MIRANDOLINA DE ALMEIDA CANTO. 
EE.PROF. AFFONSO JOSÉ FIORAVANTI 

Concedendo, nos termos do § 3º do artigo 60 da Lei 
8.213 de 24-07-1991, combinado com o Comunicado Conjunto 
UCRH/CAF - 1, de 21-11-2008, publicado no D.O. de 22-11-2008 

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

Tais Ivanhes Batista, R.G.48.365.162, PEB I, SQF-I-QM-SE, 
classificada na EE.Prof. Affonso José Fioravanti, 05 dias de 
auxílio-doença a partir de 23-03-2015 a 27-03-2015. 

 

COORDENADORIA DE GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS 

Portarias da Coordenadora, de 25-3-2015 

Concedendo, nas datas abaixo especificadas, para atuação 
em Escola Estadual do Programa Ensino Integral abaixo mencionada, 
com fundamento no artigo 11, da Lei Complementar 

1.164/2012, publicada em 05-01-2012 com redação dada pela 



Lei Complementar 1.191/2012, publicada em 29-12-2012, a Gratificação 

de Dedicação Plena e Integral - GDPI, correspondente 
a 75% do valor da faixa/nível/estrutura/EV, em que estiverem 

enquadrados os cargos-função atividade, observada a carga 
horária de 40 horas semanais, aos servidores abaixo na forma 

que especifica: 
Diretoria de Ensino - Regiao de Piracicaba 
EE Jardim Gilda 

Valdirene de Lima Coelho dos Santos, RG: 21301728-3, DI: 
1, Vigência: 26-02-2015 

 

Cessando, nas datas abaixo especificadas, para atuação 

em Escola Estadual do Programa Ensino Integral abaixo mencionada, 
com fundamento no artigo 11, da Lei Complementar 
1.164/2012, publicada em 05-01-2012 com redação dada pela 

Lei Complementar 1.191/2012, publicada em 29-12-2012, a Gratificação 
de Dedicação Plena e Integral - GDPI, correspondente 

a 75% do valor da faixa/nível/estrutura/EV, em que estiverem 
enquadrados os cargos-função atividade, observada a carga 

horária de 40 horas semanais, aos servidores abaixo na forma 
que especifica: 
Diretoria de Ensino - Regiao de Piracicaba 

EE Sud Mennucci 
Thais Abdallah Lotaif Bruno, RG: 28241605-5, DI: 1, a partir 

de: 12-03-2015 


