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Decretos 

DECRETO Nº 61.189, 

DE 27 DE MARÇO DE 2015 
Dispõe sobre a fixação de percentual para fins de 
pagamento da Bonificação por Resultados - BR, 
instituída pela Lei Complementar nº 1.078, de 

17 de dezembro de 2008, relativo ao exercício 
de 2014 

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, 

no uso de suas atribuições legais e à vista do disposto no artigo 
9º da Lei Complementar nº 1.078, de 17 de dezembro de 2008, 

Decreta: 

Artigo 1º - Para o exercício de 2014, o percentual a ser 
aplicado sobre o somatório da retribuição mensal do servidor no 

período de avaliação, para fins de pagamento da Bonificação por 
Resultados - BR, instituída pela Lei Complementar nº 1.078, de 

17 de dezembro de 2008, fica fixado em 20% (vinte por cento). 
Parágrafo único - O período de avaliação a que se refere o 
“caput” deste artigo será definido em resolução do Secretário 

da Educação. 
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 27 de março de 2015 

GERALDO ALCKMIN 
Herman Jacobus Cornelis Voorwald 

Secretário da Educação 
Edson Aparecido dos Santos 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
Saulo de Castro Abreu Filho 

Secretário de Governo 
Publicado na Secretaria de Governo, aos 27 de março de 
2015. 

 

Casa Civil 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Resolução Conjunta CC/SG/SF/SPG-1, de 27-3-2015 
Dispõe sobre a definição dos indicadores globais 
da Secretaria da Educação, para fins de pagamento 
da Bonificação por Resultados - BR, instituída 

pela LC 1.078-2008, seus critérios de apuração 

e avaliação 

O Secretário-Chefe da Casa Civil, e os Secretários de Governo, 
da Fazenda e de Planejamento e Gestão, considerando o 

disposto no art. 6º da LC 1.078-2008, resolvem: 
CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 
Artigo 1° - Ficam definidos os seguintes indicadores globais 



da Secretaria da Educação, para fins de pagamento da Bonificação 

por Resultados - BR, instituída pela Lei Complementar nº 
1.078, de 17 de dezembro de 2008: 

I – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de 
São Paulo (IDESP) do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da 

rede estadual de ensino; 
II – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de 
São Paulo (IDESP) do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da 

rede estadual de ensino; 
III – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de 

São Paulo (IDESP) do Ensino Médio da rede estadual de ensino. 
Parágrafo único - Os indicadores a que se refere este artigo 

serão apurados e avaliados anualmente. 
Artigo 2° - Para fins desta resolução conjunta, entende-se 
como nível de ensino os seguintes ciclos: 

I – 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental; 
II – 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental; 

III – 1ª a 3ª série do Ensino Médio. 
CAPÍTULO II 

Da Apuração dos Indicadores e Fixação das Metas 
SEÇÃO I 

Da Apuração dos Indicadores 
Artigo 3° - O IDESP para cada nível de ensino, conforme 

os incisos do artigo 1º desta resolução conjunta, será calculado 
como a média simples do IDESP obtido nas disciplinas de língua 

portuguesa e matemática no(a) último ano/série do nível correspondente, 
na seguinte forma: 
IDESP nível = (IDESP PORT + IDESP MAT)/2 

Parágrafo único - Os elementos da fórmula a que se refere 
este artigo têm os seguintes significados: 

1. IDESP nível: Índice de Desenvolvimento da Educação do 
Estado de São Paulo calculado no nível de ensino correspondente 

(avaliado); 
2. IDESP PORT: Índice de Desenvolvimento da Educação do 
Estado de São Paulo obtido na disciplina de língua portuguesa; 

3. IDESP MAT: Índice de Desenvolvimento da Educação do 
Estado de São Paulo obtido na disciplina de matemática. 

Artigo 4° - O IDESP para cada disciplina, ou língua portuguesa 
ou matemática, é o produto do indicador de desempenho 

escolar (ID) pelo indicador de fluxo escolar (IF), ambos do 
nível de ensino correspondente, multiplicado por 10 (dez), na 
seguinte forma: 

IDESP disciplina = ID disciplina X IF X 10 
Parágrafo único - Os elementos da fórmula a que se refere 

este artigo têm os seguintes significados: 
1. IDESP disciplina: Índice de Desenvolvimento da Educação 

do Estado de São Paulo obtido na disciplina de língua portuguesa 
ou de matemática; 
2. ID disciplina: indicador de desempenho escolar obtido na 

disciplina de língua portuguesa ou de matemática; 



3. IF: indicador de fluxo escolar. 

Artigo 5° - O indicador de desempenho escolar (ID) para 
cada disciplina, língua portuguesa ou matemática, é determinado 

a partir da defasagem de aprendizagem (DEF) da escola 
no nível de ensino correspondente, sendo calculado da seguinte 

forma: 
ID disciplina = 1 – (DEF/3) 
§ 1º - Para o cálculo da defasagem (DEF), os alunos avaliados 

pelo Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado 
de São Paulo (SARESP) foram classificados de acordo com seus 

resultados, para cada disciplina e cada ano/série correspondente, 
em quatro níveis de desempenho: Abaixo do Básico (AB), Básico 

(B), Adequado (AD) e Avançado (A). 
§ 2º - A interpretação pedagógica de cada nível de desempenho, 
bem como o intervalo das proficiências utilizado para o 

enquadramento em cada um desses níveis, para cada ano/série 
e disciplina, estão definidos no Anexo que faz parte integrante 

desta resolução conjunta. 
§ 3º - Para cada nível de desempenho, atribuir-se-á um valor 

de acordo com a tabela a seguir: 

 
§ 4º - A defasagem (DEF) é calculada como o somatório dos 

produtos dos valores atribuídos a cada nível de desempenho 
pelos respectivos percentuais de alunos em cada um desses 
níveis, para cada nível de ensino e disciplina correspondente, 

na seguinte forma: 
DEF = [(3 X PAB) + (2 X PB) + (1 X PAD) + (0 X PA)] 

§ 5º - Para fins de cálculo, os elementos da fórmula a que se 
refere o § 4º deste artigo têm os seguintes significados: 

 
 



 
 

 
 

Onde: 
.IDESPEF: é o valor obtido no período de avaliação; 

.IDESPBASE: é o valor considerado como linha de base; 

.IDESPMETA: é a meta fixada para o período de avaliação; 

.IDESPAG: é o resultado agregado do indicador global para 

o período de avaliação; 
.IDESPMETAFINAL: valor do IDESP tomado como meta final 

a ser alcançado em 2030, conforme parágrafo único do artigo 8º 
desta resolução conjunta; 

.INSE: Índice de Nível Socioeconômico, definido para cada 
unidade escolar; 
.MOD: Modulador, percentual a ser aplicado como multiplicador 

sobre o valor do INSE. 
§ 1º - Para efeito do cálculo do Índice de Cumprimento de 

Metas (ICM) será, sempre, tomado por base o valor máximo 
entre o IC e o IQ, portanto, entre os dois, o maior. 

§ 2º - Para efeito do cálculo do Índice de Cumprimento(IC), 
deverão ser considerados os valores do período de avaliação 
anterior como linha de base para os indicadores globais do 

período de avaliação. 
§ 3º - O valor do Índice de Nível Socioeconômico (INSE) 

varia de 0(zero) a 10(dez), sendo 10(dez) a escola com o nível 
socioeconômico mais baixo e 0(zero) a escola com nível mais 

alto. 



§ 4º - Para efeito do cálculo do Índice de Cumprimento de 

Metas (ICM), o valor percentual atribuído para o MOD (modulador) 
é de 0,10 ou 10%(dez por cento). 

§ 5º - O valor do Índice de Cumprimento de Metas(ICM) 
será: 

1. nunca inferior a 0 (zero); 
2. considerado até o limite de 1,20 (um inteiro e vinte 
centésimos). 

§ 6º - Quando ambos, os valores do IC e do IQ, forem iguais 
a 0 (zero) o valor atribuído ao ICM será nulo. 

CAPÍTULO IV 

Disposições Finais 
Artigo 11 - Cabe à comissão a que se refere o artigo 6º 

da Lei Complementar nº 1.078, de 17 de dezembro de 2008, a 
validação do índice de cumprimento das metas dos indicadores 

específicos e globais. 
Artigo 12 - A Secretaria da Educação enviará relatórios anuais 
à comissão a que se refere o artigo 6º da Lei Complementar 

nº 1.078, de 17 de dezembro de 2008, contendo uma avaliação 
do cumprimento das metas e as respectivas justificativas para o 

desempenho do período. 
Artigo 13 - Esta resolução conjunta entra em vigor na data 

de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 
2014. 

 

 
 

Resolução Conjunta CC/SG/SF/SPG-2, de 27-3-2015 
Dispõe sobre a fixação das metas para os indicadores 
globais da Secretaria da Educação, para fins de 

pagamento da Bonificação por Resultados – BR, 
instituída pela LC 1.078-2008, para o exercício 



de 2014 

O Secretário-Chefe da Casa Civil, e os Secretários de Governo, 
da Fazenda e de Planejamento e Gestão, considerando o 

disposto no art. 6º da LC 1.078-2008, e no art. 8º da Resolução 
Conjunta CC/SG/SF/SPG-1, de 27-3-2015, resolvem: 
Artigo 1º – Para o exercício de 2014, as metas para os 

indicadores globais da Secretaria da Educação, a que se refere o 
artigo 1º da Resolução Conjunta CC/SG/SF/SPG-1, de 27-3-2015, 

para fins de pagamento da Bonificação por Resultados – BR, 
instituída pela Lei Complementar nº 1.078, de 17 de dezembro 

de 2008, ficam fixadas em: 
I – 4,46 (quatro inteiros e quarenta e seis centésimos) para 
o índice de desenvolvimento da educação do Estado de São 

Paulo (IDESP) do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da rede 
estadual de ensino; 

II – 2,64 (dois inteiros e sessenta e quatro centésimos) para 
o índice de desenvolvimento da educação do Estado de São 

Paulo (IDESP) do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da rede 
estadual de ensino; 
III – 1,94 (um inteiro e noventa e quatro centésimos) para 

o índice de desenvolvimento da educação do Estado de São 
Paulo (IDESP) da 1ª a 3ª série do Ensino Médio da rede estadual 

de ensino. 
Artigo 2º – Esta resolução conjunta entra em vigor na data 

de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 
2014. 

 

Resolução Conjunta CC/SG/SF/SPG-3, de 27-3-2015 
Dispõe sobre a definição e os critérios de apuração 
e avaliação dos indicadores globais do Centro 
Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” 
- CEETEPS, para fins de pagamento da Bonificação 

por Resultados - BR aos servidores, a que se refere 
a LC 1.086-2009, no exercício de 2014 

O Secretário-Chefe da Casa Civil e os Secretários de Governo, 
da Fazenda e de Planejamento e Gestão, considerando o 

disposto no art. 6º da LC 1.086-2009, resolvem: 
CAPÍTULO I 

Dos Indicadores 
Artigo 1º - Ficam definidos os seguintes indicadores globais 
do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” 

- CEETEPS, para fins de pagamento da Bonificação por Resultados 

– BR a seus servidores, nos termos da Lei Complementar nº 

1.086, de 18 de fevereiro de 2009, no exercício de 2014: 
I – para as Escolas Técnicas Estaduais - ETECs, com os 
respectivos pesos: 

a) Taxa de Concluintes de Cursos - I1, com peso de 35%; 
b) Índice SARESP (Sistema de Avaliação de Rendimento 

Escolar do Estado de São Paulo) - I2, com peso de 20%; 
c) Execução de Fluxos e Atendimentos de Prazos - I3, com 



peso de 25%; 

d) Participação no Sistema WEBSAI - I4, com peso de 20%; 
II – para as Faculdades de Tecnologia - FATECs, com os 

respectivos pesos: 
a) Taxa de Concluintes de Cursos - I5, com peso de 35%; 

b) Prazo de Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento 
de Curso - I6, com peso de 20%; 
c) Acompanhamento e Controle Interno da Execução de 

Prazos (FATECs) - I7, com peso de 25%; 
d) Participação no Sistema WEBSAI (Sistema de Avaliação 

Institucional) - I8, com peso de 20%; 
III – para a Administração Central, com os respectivos 

pesos: 
a) Expansão da Educação Profissional Tecnológica - I9, com 
peso de 3%; 

b) Expansão da Educação Profissional Técnica - I10, com 
peso de 3%; 

c) Manutenção da Educação Profissional Tecnológica - I11, 
com peso de 3%; 

d) Manutenção da Educação Profissional Técnica - I12, com 
peso de 3%; 
e) Manutenção do Ensino Médio – Centro Paula Souza - I13, 

com peso de 3%; 
f) Capacitação de Pessoal Docente, Técnico e Administrativo 

- I14, com peso de 2%; 
g) Formação Inicial e Continuada (Qualificação Profissional) 

– I15, com peso de 3%; 
h) IACM médio (FATECs) – I16, com peso de 40%; 
i) IACM médio (ETECs) – I17, com peso de 40%. 

§ 1º – O Índice Agregado de Cumprimento de Metas - 
IACM de cada Unidade Escolar será calculado a partir da média 

ponderada dos ICMs (Índice de Cumprimento de Metas) dos 
indicadores descritos nos incisos I e II, respectivamente, para as 

ETECs e FATECs. 
§ 2º – Na inexistência de dados ou impossibilidade de 
cálculo de qualquer um dos indicadores referidos neste artigo, o 

IACM será calculado com os itens disponíveis e então redimensionado 
proporcionalmente, de forma que seu valor máximo 

possível seja 100%. 
Artigo 2º - Os indicadores I1 e I5 – Taxa de Concluintes de 

Cursos – serão calculados a partir da proporção entre o número 
de alunos concluintes de um curso em relação ao número de 
matrículas realizadas no primeiro semestre do curso. 

Artigo 3º - O indicador I2 – Índice SARESP – de cada ETEC 
corresponderá à ponderação das notas classificadas entre os 

níveis de proficiência (abaixo do básico, básico, adequado e 
avançado), ajustada, se for o caso, por um fator redutor que 

depende da participação dos alunos de cada unidade escolar 
no exame. 
Parágrafo único – O ajuste de que trata o “caput” deste 



artigo será aplicado somente àquelas escolas com participação 

na prova SARESP inferior a 70% (setenta por cento) do total 
de alunos aptos a participarem da prova. Será aplicado, como 

valor de redução nas notas aferidas, o percentual efetivo da 
participação da Unidade na prova, sendo a nota proporcional 

à participação. 
Artigo 4º - O indicador I3 – Execução de Fluxos e Atendimento 
de Prazos (ETECs) – corresponderá à proporção entre 

tarefas cumpridas no prazo e o total de tarefas solicitadas. 
§ 1º – Quando a tarefa solicitada for cumprida no prazo, o 

Índice de Cumprimento de Metas - ICM, referente àquela tarefa, 
será de 100% (cem por cento),caso contrário, será atribuído 

valor zero. 
§ 2º – As tarefas solicitadas às ETECs, e seus respectivos 
pesos dentro do indicador I3, são: 

1. Vestibulinho: cumprimento do prazo para inserção das 
informações no site da Unidade de Ensino Médio e Técnico 

(peso de 16%); 
2. Divisão de Turmas: inserção, no sistema interno, das 

informações referentes à divisão de turmas, dentro do prazo 
determinado (peso de 16%); 
3. GDAE (Gestão Dinâmica da Administração Escolar): 

inserção, no sistema interno, das informações referentes ao 
número de alunos concluintes, dentro do prazo determinado 

(peso de 16%); 
4. Calendário Escolar: definição do calendário escolar dentro 

do prazo determinado (peso de 16%); 
5. PPG (Projeto Político de Gestão): envio do plano político 
de gestão da Unidade Escolar no prazo determinado (peso de 

20%); 
6. BDCETEC (Banco de Dados da Coordenadoria do Ensino 

Técnico do CEETEPS): inserção de informações, no sistema interno, 
dentro do prazo determinado (peso de 16%). 

Artigo 5º - Os indicadores I4 e I8 – Participação no Sistema 
WEBSAI – correspondem à proporção entre o número de pesquisas 
respondidas pelos alunos, docentes, auxiliares docentes, 

servidores técnicos e administrativos, e o número total de pesquisas 
possíveis, para cada unidade escolar. 

Artigo 6° - O indicador I6 – Prazo de Reconhecimento e 
Renovação de Reconhecimento de Curso – reflete os períodos de 

validade do reconhecimento dos cursos das FATECs, concedidos 
pelo Conselho Estadual de Educação. 
Parágrafo único – O reconhecimento dos cursos a que 

se refere o “caput” deste artigo será pontuado na seguinte 
conformidade: 

1. 100% (cem por cento) da pontuação máxima para os 
casos de primeiro reconhecimento ou renovação que sejam 

concedidos por 3 (três) ou mais anos; 
2. 75% (setenta e cinco por cento) da pontuação máxima 
para os casos de primeiro reconhecimento ou renovação que 



sejam concedidos por 2 (dois) anos; 

3. 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima para 
os casos de primeiro reconhecimento ou renovação que sejam 

concedidos por 1 (um) ano; 
4. 0% (zero por cento) da pontuação máxima nos demais 

casos. 
Artigo 7° - O indicador I7 - Acompanhamento e Controle 
Interno da Execução de Prazos (FATECS) – corresponderá à 

proporção entre tarefas cumpridas no prazo e o total de tarefas 
solicitadas. 

§ 1º – Quando a tarefa solicitada for cumprida no prazo, o 
índice de cumprimento, referente àquela tarefa, será de 100% 

(cem por cento), caso contrário, será atribuído valor zero. 
§ 2º – As tarefas solicitadas às FATECs, e seus respectivos 
pesos dentro do indicador I7, são: 

1. Plano de gestão das FATECs: entrega do Plano de Gestão 
da unidade escolar finalizado, dentro do prazo determinado 

(peso de 36%); 
2. Documentação para Reconhecimento/Renovação de cursos 

conforme o cronograma de cada curso: entrega da documentação 
completa para reconhecimento ou renovação de reconhecimento 
de curso, dentro do prazo determinado (peso de 16%); 

3. Calendário escolar: entrega do calendário escolar da 
unidade, dentro do prazo estabelecido (peso de 16%); 

4. Relatório de atualização do sistema e-MEC: preenchimento 
do relatório de atualização no sistema e-MEC, dentro do 

prazo determinado (peso de 16%); 
5. BDCESU – Banco de dados da Coordenadoria de Ensino 
Superior: preenchimento de dados, no sistema interno, dentro do 

prazo determinado (peso de 16%). 
Artigo 8° - O indicador I9 - Expansão da Educação Profissional 

Tecnológica – mensura, em número de vagas, o aumento 
na disponibilidade de vagas no ensino tecnológico em nível 

universitário, dentro do universo das FATECs. 
Artigo 9° - O indicador I10 - Expansão da Educação Profissional 
Técnica – mensura, em número de vagas, o aumento 

na disponibilidade de vagas no ensino técnico em nível médio, 
dentro do universo das ETECs. 

Artigo 10 - O indicador I11 - Manutenção da Educação 
Profissional Tecnológica – mensura a quantidade de alunos 

matriculados nas vagas oferecidas pelas FATECs. 
Artigo 11 - O indicador I12 - Manutenção da Educação 
Profissional Técnica – mensura a quantidade de alunos matriculados 

nas vagas oferecidas pelas ETECs. 
Artigo 12 - O indicador I13 - Manutenção do Ensino Médio 

– mensura a quantidade de alunos matriculados nas vagas de 
ensino médio, não-vinculadas ao ensino técnico, oferecidas 

nas ETECs. 
Artigo 13 - O indicador I14 – Capacitação de Pessoal 
Docente, Técnico e Administrativo – mensura a quantidade de 



docentes, técnicos e funcionários administrativos que realizaram 

curso de capacitação durante o período de avaliação. 
Artigo 14 - O indicador I15 – Formação inicial e continuada 

/ qualificação profissional – mensura a quantidade de matrículas 
realizadas em cursos profissionalizantes oferecidos pelo CEETEPS, 

no período de avaliação. 
Artigo 15 - Os indicadores I16 e I17 – IACM médio – 
correspondem à média ponderada dos Índices Agregados de 

Cumprimento de Metas - IACMs das unidades escolares FATECs 
e ETECs, respectivamente. 

Parágrafo único – O fator de ponderação a que se refere 
o “caput” deste artigo é o número de alunos matriculados nas 

unidades escolares respectivas. 
CAPÍTULO II 

Da Apuração e Avaliação dos Resultados 
Artigo 16 - O Índice de Cumprimento de Metas – ICM, a ser 
calculado para cada indicador é a razão entre o valor apurado 
subtraído do valor considerado como linha de base do indicador 

e o valor da meta subtraído do valor considerado como linha de 
base do indicador, na seguinte fórmula: 

IC = (Valor Apurado – Linha de Base)/(Meta – Linha de 
Base) 

§ 1º - O valor do Índice de Cumprimento de Metas - ICM 
será: 
1. igual a 1 (um), quando as metas forem cumpridas 

integralmente; 
2. nunca inferior a 0 (zero); 

3. considerado até o limite de 1,20 (um inteiro e vinte 
centésimos), em caso de superação das metas. 

§ 2º- Para os indicadores I16 e I17, o Índice de Cumprimento 
de Metas será igual à média dos Índices Agregados de Cumprimento 
de Metas (IACMs) das FATECs e ETECs, respectivamente. 

Artigo 17 - O Índice Agregado de Cumprimento de Metas 
– IACM, das unidades escolares ETECs será calculado a partir 

da fórmula: 

 



 
 

Artigo 20 - O Centro Estadual de Educação Tecnológica 

“Paula Souza” – CEETEPS – enviará Nota Técnica à Comissão 
de que trata o artigo 6º da Lei Complementar nº 1.086, de 18 
de fevereiro de 2010, por intermédio do Serviço de Apoio à 

Bonificação por Resultados (SABR), contendo uma avaliação do 
cumprimento das metas e as respectivas justificativas para o 

desempenho do período. 
§ 1º - O pagamento da Bonificação por Resultados somente 

poderá ser efetuado após a aprovação da Nota Técnica de 
Apuração dos Resultados pela Comissão de que trata o “caput” 
deste artigo, com apoio técnico do Serviço de Apoio à Bonificação 

por Resultados para a validação dos cálculos, nos termos do 
Decreto nº 56.125, de 23 de agosto de 2010. 

§ 2º - Para fins de apuração do cumprimento das metas 
dos indicadores definidos nesta resolução conjunta, as variáveis, 

informações, parâmetros e etapas dos cálculos dos desempenhos 
obtidos deverão ser discriminados na Nota Técnica a que 
se refere o “caput” deste artigo. 

§ 3º - Após a aprovação da Nota Técnica de Apuração dos 
Resultados pela Comissão de que trata o “caput” deste artigo, o 

Diretor Superintendente do CEETEPS fará publicar a Nota Técnica 
de Apuração dos Resultados, contendo a memória de cálculo 

dos indicadores e o valor do Índice Agregado de Cumprimento 
de Metas - IACM, nos termos desta resolução conjunta. 
CAPÍTULO III 

Disposições Finais 
Artigo 21 – As metas e linhas de base dos indicadores, bem 
como sua periodicidade de apuração, serão definidas em resolução 

conjunta de metas, devendo-se, para tanto, observar os 
critérios de apuração e avaliação dos indicadores estabelecidos 

nesta resolução conjunta. 
Artigo 22 - Esta resolução conjunta entra em vigor na data 

de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 
2014. 
 



Educação 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Resolução SE 16, de 27-3-2015 
Estabelece normas relativas à Bonificação por 
Resultados - BR, instituída pela Lei Complementar 
1.078, de 17-12-2008 

O Secretário da Educação, à vista do disposto na Lei Complementar 

1.078, de 17-12-2008, e na Resolução Conjunta CC/ 
SG/SF/SPG 3, de 27-03-2014, Resolve: 

CAPÍTULO I 

Do direito à percepção da Bonificação por Resultados 

- BR 
Artigo 1º - A Bonificação por Resultados - BR será paga ao 

servidor das unidades de ensino ou administrativas da Secretaria 
da Educação que tenha participado do processo para cumprimento 

das metas, com pelo menos 2/3 (dois terços) de efetivo 
exercício no período de avaliação. 

Parágrafo único - Obedecido ao disposto no caput deste 
artigo e nos termos desta resolução, a Bonificação por Resultados 
- BR também será paga ao servidor que, durante o período 

de avaliação: 
1. ingresse ou passe a ter exercício na Secretaria da Educação; 

2. seja afastado ou transferido das unidades administrativas 
da Secretaria Educação; 

3. venha a se aposentar ou falecer, ou seja exonerado ou 
dispensado. 
Artigo 2º - A Bonificação por Resultados - BR será devida 

também ao servidor que conte com pelo menos 2/3 (dois terços) 
de dias de efetivo exercício no período de avaliação, nos 

termos do inciso VI do artigo 4º da Lei Complementar 1.078 
de 17-12-2008, na forma estabelecida em decreto, e que se 

encontre afastado: 
I - com fundamento na Lei Complementar 343, de 6 de 
janeiro de 1984; e 

II - para os fins do Programa de Ação de Parceria Educacional 
Estado-Município. 

Artigo 3º - Na determinação da participação do servidor no 
processo para cumprimento das metas a que se refere o artigo 

1º desta resolução deverão ser desprezadas as frações dos dias 
de efetivo exercício. 
CAPÍTULO II 

SEÇÃO I 

Dos critérios para cálculo da Bonificação por Resultados 

- BR 
Artigo 4º - A Bonificação por Resultados - BR será paga na 
proporção direta do cumprimento das metas do indicador global 
definido para cada unidade de ensino ou administrativa onde 

o servidor estiver desempenhando suas funções, observado o 
disposto no caput do artigo 1º desta resolução. 

Artigo 5º - O cumprimento de cada meta, de que trata o artigo 



4º desta resolução, será apurado pelo Índice de Cumprimento 

de Metas - ICM, conforme definido na Resolução Conjunta CC/ 
SGP/SF/SPDR-3, de 27-03-2014. 

Artigo 6º - Para fins de determinação da Bonificação por 
Resultados - BR, os servidores da Secretaria da Educação serão 

remunerados de acordo com o Índice de Cumprimento de Metas 
- ICM, na seguinte forma: 
I - os servidores que atuam nas unidades escolares receberão 

de acordo com o Índice de Cumprimento de Metas - ICM 
do nível de ensino da unidade escolar a que estão vinculados; 

II - os servidores que atuam nas unidades escolares e não 
estão vinculados a um nível de ensino específico receberão de 

acordo com o Índice de Cumprimento de Metas - ICM agregado 
dessa unidade escolar, calculado através da soma das médias 
ponderadas de cada uma das parcelas que compõem os Índices 

de Cumprimento de Metas - ICM dos níveis de ensino avaliados, 
utilizando como peso o número de alunos avaliados; 

III - os servidores que atuam nas Diretorias de Ensino 
receberão de acordo com a média ponderada dos Índices de 

Cumprimento de Metas - ICM das unidades escolares vinculadas 
à sua respectiva Diretoria de Ensino, utilizando como peso o 
número de alunos avaliados; 

IV - Os servidores que atuam na administração central 
receberão de acordo com a média ponderada dos Índices de 

Cumprimento de Metas - ICM de todas as unidades escolares 
da rede estadual de ensino, utilizando como peso o número de 

alunos avaliados. 
§ 1º - Para os fins do disposto no caput deste artigo, as 
unidades de ensino ou administrativas deverão ser submetidas 

à avaliação destinada a apurar os indicadores globais, em cada 
período. 

§ 2º - Os servidores que atuam em níveis de ensino que 
não possuem Índice de Cumprimento de Metas - ICM próprio 

receberão pelo Índice de Cumprimento de Metas - ICM agregado 
da unidade escolar, conforme definido no inciso II deste artigo. 
§ 3º - O Índice de Cumprimento de Metas - ICM das unidades 

escolares não avaliadas será igual ao indicador: 
1. da respectiva Diretoria de Ensino, quando se tratar de 

Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos - CEEJAs ou 
unidade de ensino sem índice próprio de cumprimento de metas; 

2. da unidade vinculadora, quando se tratar de unidades de 
ensino multisseriadas e/ou vinculadas. 
§ 4º - Para fins do que dispõe o § 2º deste artigo, quando 

a inexistência de índice próprio de cumprimento de metas for 
decorrente da não adesão dos alunos ao Sistema de Avaliação 

de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo - SARESP, motivada 
pela respectiva unidade de ensino, o indicador daquela 

unidade será igual a zero. 
Artigo 7º - Os servidores abrangidos pelo disposto no artigo 
2º desta resolução serão remunerados de acordo com o mesmo 



Índice de Cumprimento de Metas que se aplicar aos servidores 

da administração central. 
Artigo 8º - O período de avaliação a que se refere o § 1º do 

artigo 8º da Lei Complementar 1.078/08, corresponde ao período 
de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. 

Artigo 9º - A Secretaria da Educação adotará as providências 
necessárias para publicar, anualmente, o valor do Índice 
de Cumprimento de Metas - ICM das unidades de ensino ou 

administrativas, no primeiro quadrimestre do exercício seguinte 
ao considerado. 

§ 1º - O dirigente de unidade de ensino ou administrativa 
que discordar dos valores dos índices a que se refere o caput 

deste artigo poderão apresentar recurso dirigido à Coordenadoria 
de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional 
- CIMA, para manifestação, no prazo não superior a 30 (trinta) 

dias da data de sua publicação. 
§ 2º - O recurso a que se refere o § 1º deste artigo deverá ser 

instruído com as razões que o originaram, relatórios, planilhas 
de cálculo e outros documentos que comprovem as divergências 

dos valores publicados em relação aos pleiteados. 
§ 3º - A Coordenadoria de Informação, Monitoramento 
e Avaliação Educacional - CIMA, a que se refere o § 1º deste 

artigo, por meio do Departamento de Avaliação Educacional - 
DAVED, deverá se manifestar sobre o recurso no prazo de 10 

(dez) dias úteis e encaminhá-lo para decisão do Secretário da 
Educação, que: 

1. acolhendo o recurso, total ou parcialmente, fará publicar 
o novo valor do Índice de Cumprimento de Metas - ICM da 
unidade recorrente até o último dia útil do mês subsequente ao 

da publicação a que se refere o caput deste artigo; 
2. não acolhendo o recurso, informará ao impetrante as 

razões da manutenção do valor já publicado. 
SEÇÃO II 

Do valor da Bonificação por Resultados - BR 
Artigo 10 - O valor da Bonificação por Resultados - BR será 
apurado na seguinte forma BR = P x RM x ICM x DEPA 

§ 1º - Os elementos da fórmula a que se refere este artigo 
têm os seguintes significados: 
1. P: percentual a que se refere o artigo 9º e § 1º da Lei 

Complementar 1.078/08, na forma definida em decreto e, quando 
for o caso, em resolução conjunta editada pela comissão a 

que se refere o artigo 6º da referida lei complementar; 

2. RM: Retribuição Mensal do Servidor no Período de 

Avaliação, calculada nos termos do inciso V do artigo 4º da Lei 
Complementar 1.078/08, e que servirá de base de cálculo para 
determinação do valor da Bonificação por Resultados - BR, deverá 

ser acumulada dentro do exercício considerado; 
3. ICM: Índice de Cumprimento de Metas, valor apurado 

para a unidade de ensino ou administrativa em que o servidor 
exerça suas atividades; 



4. DEPA: Índice de Dias de Efetivo Exercício no Período de 

Avaliação, relação percentual estabelecida entre os dias de efetivo 
exercício e o total de dias do período de avaliação em que 

o servidor deveria ter exercido regularmente suas funções, conforme 
estabelecido o artigo 4º da Lei Complementar 1.078/08. 

§ 2º - Para fins do disposto no § 1º deste artigo, a Retribuição 
Mensal do Servidor no Período de Avaliação - RM de 
servidor com opção de retribuição pelo vínculo empregatício 

originário, nos termos da legislação vigente, corresponderá à 
retribuição do cargo ocupado na Secretaria da Educação. 

Artigo 11 - Obedecidas as disposições da Lei Complementar 
1.078/08 e desta resolução, o valor da Bonificação por Resultados 

- BR será calculado e pago proporcionalmente em relação à 
retribuição mensal, aos dias de efetivo exercício e ao Índices de 
Cumprimento de Metas - ICM, correspondente a cada situação 

funcional, quando se tratar de servidores do Quadro do Magistério 
em exercício: 

I - em mais de um nível de ensino na mesma unidade; 
II - em um ou mais níveis de ensino em unidades diferentes. 

Artigo 12 - O valor da Bonificação por Resultados - BR, 
calculado e pago proporcionalmente à retribuição mensal, aos 
dias de efetivo exercício e ao Índice de Cumprimento de Metas 

- ICM, correspondente a cada situação funcional, obedecidas as 
disposições da Lei Complementar 1.078/08 e desta resolução, 

será pago ao servidor que durante o período de avaliação, na 
mesma Secretaria, seja: 

1. nomeado em comissão ou designado para responder por 
cargo vago ou por função retribuída mediante Pró-labore de 
coordenação, direção, chefia e encarregatura; 

2. ocupante de cargo ou função-atividade que venha a 
exercer outro cargo efetivo ou função-atividade; e 

3. removido para outra unidade escolar ou administrativa. 
Parágrafo único - Aplicam-se as disposições do caput deste 

artigo ao servidor designado para substituição nos termos do 
artigo 80 da Lei Complementar 180, de 12-05-1978. 
Artigo 13 - O valor dos Índices de Cumprimento de Metas 

- ICM obtido na avaliação do exercício considerado, para fins 
de cálculo da Bonificação por Resultados - BR, não poderá ser 

superior a 1 (um). 
Artigo 14 - Se na avaliação do exercício considerado o 

Índice de Cumprimento de Metas - ICM for superior a 1 (um), 
poderá ser pago um adicional a cada servidor, nos termos do 
§ 2º do artigo 9º da Lei Complementar 1.078, de 17-12-2008. 

Parágrafo único - O adicional a que se refere o caput 
deste artigo será calculado mediante a aplicação do excedente 

do valor dos Índices de Cumprimento de Metas - ICM, até o 
limite de 20%, sobre a soma das parcelas pagas ou devidas a 

título de Bonificação por Resultados - BR, relativas ao exercício 
considerado. 
Artigo 15 - Para os servidores que se encontrem nas situações 



previstas no artigo 12 desta resolução, o adicional a que 

se refere o artigo 14 desta resolução será calculado mediante a 
aplicação do excedente do valor do Índice de Cumprimento de 

Metas - ICM, proporcionalmente aos dias de efetivo exercício 
nas respectivas unidades, sobre as correspondentes parcelas 

pagas ou devidas a título de Bonificação por Resultados - BR, 
relativas ao exercício considerado. 
SEÇÃO III 

Do pagamento da Bonificação por Resultados 
Artigo 16 - O pagamento da Bonificação por Resultados 
- BR do exercício considerado, calculada na forma desta resolução, 

será efetuado em duas parcelas, na seguinte conformidade: 
I - a primeira parcela terá o limite máximo de R$ 3.500 

(três mil e quinhentos reais), a ser paga em 31 de março do 
ano em curso; e 

II - a segunda parcela, considerado o saldo remanescente 
da parcela anterior, ou seja, o valor que tenha ultrapassado o 
limite máximo e será paga no decorrer do mês de setembro do 

ano em curso. 
SEÇÃO IV 

Das Disposições Finais 
Artigo 17 - É vedado o pagamento da Bonificação por 
Resultados - BR, de que trata esta resolução aos: 

I - servidores que percebam vantagens de mesma natureza; 
E 

II - aposentados e pensionistas. 
Artigo 18 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01-01-2014. 

Despacho do Secretário, de 27-3-2015 
Processo: 02/1111/2015. Interessado: Coordenadoria de 
Gestão da Educação Básica (CGEB). Assunto: Produção gráfica 

dos materias de apoio ao Projeto Escola de Tempo Integral 
(ETI) – Programa Superação Jovem para Gestores, Professores e 

Alunos das Oficinas Curriculares: Leitura e Produção de Texto e 
Experiências Matemáticas, que compõe a matriz curricular das 

ETIs, para o ano letivo de 2015. Diante do que consta dos autos, 
com fundamento no artigo 26, caput, da Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações, Ratifico a Dispensa de Licitação, proferida 

nos termos do artigo 24, inciso VIII, da Lei Federal n 8.666/93 e 
suas alterações, pela Senhora Coordenadora, da Coordenadoria 

de Gestão da Educação básica (CGEB), para contratação da 
Imprensa do Estado S/A (Imesp), CNPJ 48.066.047/0001/-84, 

objetivando a prestação de serviços de produção gráfica dos 
materias de apoio ao Projeto Escola de Tempo Integral (ETI). 
 

DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, de 27-3- 

2015 

Convocando: 



nos termos do inciso I e da alínea “a” do inciso VI, do artigo 

4º da Resolução Conjunta SE/SELJ/SDPcD/SDECT 1 de 22-03- 
2013, os professores de Educação Física regularmente inscritos 

para participarem das fases Diretoria de Ensino e Inter DE da 
Etapa I da Categoria Mirim, dos Jogos Escolares do Estado de 

São Paulo a serem realizadas de 31/03/15 a 30/06/15 conforme 
tabelas de jogos e competições a serem divulgadas para as 
Escolas participantes; 

em atendimento aos Termos da Resolução SE 61/2012, c/c 
art. 8º, II da Resolução SE 58/2011,, os Professores Coordenadores 

do Ensino Fundamental Anos Iniciais - EFAI das seguintes 
escolas: EE Mirandolina de Almeida Canto, EE Morais Barros, EE 

Pedro de Mello, EE Profª Jaçanã A. Pereira Guerrini, para participar 
de reunião/orientação técnica no dia 31-03-2015, com jornada de 
8 horas, nas dependências da Diretoria Regional de Piracicaba, 

Piracicaba-SP; 
em atendimento aos Termos da Resolução SE 61/2012, c/c 

art. 8º, II da Resolução SE 58/2011, 1 (um) professor de 5º Ano 
de cada escola que apresenta esse segmento, para participar de 

reunião/orientação técnica no dia 31-03-2015, com jornada de 
6 horas, nas dependências da Diretoria Regional de Piracicaba, 
Piracicaba-SP; 

nos termos da Resolução SE 61/2012, c/c art. 8º, II da 
Resolução SE 58/2011, por 6 horas, 1 (um) professor de Ciências 

(interlocutor de saúde/prevenção) que atua na 6ª série/7° ano das 
escolas de Ensino Fundamental Anos Finais ou 1 (um) professor 

de Biologia que atua na 1ª série no Ensino Médio do Município 
de Piracicaba, incluindo os professores das escolas do Programa 
Ensino Integral para: Orientação Técnica: Projeto “Driblando a 

tuberculose” - Programa Prevenção Também se Ensina - Data: 
24-03-2015 (3ª feira) – Dia Mundial de Luta contra Tuberculose 

-Local: Diretoria de Ensino Região de Piracicaba – Sala Paulo Freire 
-Horário: 8h30.Nome e RG: Pedro Urbano Filho, 19.225.704-3; 

Claudia Maria Aparecida Alves, 16.130.832-6; Maysa Regina 
Rodrigues, 34.783.183-7; Maria Elide Menuzzo, 13.268.330-1; 
Norma Regina Gasparini, 6.272.036-3; Neuza Santos, 25.151.688- 

X; Roseli Lopes de Campos Carvalho, 8.275.720; Sonia Ciaffi, 
11.650.632; Maria Claúdia Baldo Perego, 11.168.219-8; Ricardo 

Conceição Amaral, 16.920.058-9; Eliana Maria da Silva Sepe, 
33.018.879-3; Erivan Rodrigues Monteiro, 21.151.408-1; Eliane 

Cavanha, 25.480.228-X, Kamila Huffenbaecher Pinheiro, 
32.755.396-0; Dianne Almeida da Silva Muniz, 58.632.577-3; 
Hágar de Cássia Astorino Paiva, 13.076.858-3; Léa Daiana Alcarde, 

40.882.029-9; Maria José de Camargo, 9.005.701-6; Sandra 
Adriane Vendramini Negri, 22.373.793; Renata Nouer Martello, 

32.756.936-0; Christina Jennifer da Costa, 17.193.168; Juliana 
Capello Rezende Batista, 44.957.887-2; Nilma Pereira Santos 

Leite, 39.998.223-1; Alexandre Bedin,23.364.159; Josiane Gomes 
de Oliveira, MG 15.162.477, Guilherme Mei Silva, 30.580.477-7; 
Hugo Cesar Benedetti, 6.254.308-8; Carolina Maria Miller de Azevedo, 



33.306.000-2; Karina Tedesco, 27.071.637-3; Maria Beatriz 

Pereira de Camargo, 17.990.934; Raquel Foroni, 17.573.540-2; 
Marilisa Baptista, 21.500.337-8; Maria Angela Botino Amaro 

Marliere, 4.573.063; Marilene Aparecida Stella, 21.347.081; Sérgio 
Amaral Campos, 14.031.821; Alessandra Pupin do Nascimento, 

23.756.153-0; Marcela da Silva Sávio, 33.613.716-3; Danielle 
Barbosa, 41.649.952-1; Rosana Zoéga, 10.838.727-6; Fátima 
Filomena Reis, 14.069.171-6; Célia Regina Righi, 19.134.644; 

Maria Cecilia Alvim de Camargo Penteado, 40.649.944-5; Ianara 
de Castro, 5.374.514-0; Lindaura Manoel Leme de Souza, 

14.419.911-7; Cristina Gomes, 30.684.340-7. 
 

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

DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, de 27-3- 

2015 

Tornando efetivo exercício, nos termos da Resolução SE 
61/2012, c/c Resolução SE 43/2012 e art. 8°, II da Resolução SE 
58/2011, por 06 horas, em que os servidores abaixo relacionados 

compareceram na Orientação Técnica: Projeto “Driblando a 
tuberculose” - Programa Prevenção Também se Ensina - Data: 

24-03-2015 (3ª feira) – Dia Mundial de Luta contra Tuberculose 
-Local: Diretoria de Ensino Região de Piracicaba – Sala 

Paulo Freire -Horário: 8h30.Nome e RG: Pedro Urbano Filho, 
19.225.704-3; Claudia Maria Aparecida Alves, 16.130.832-6; 
Maysa Regina Rodrigues, 34.783.183-7; Maria Elide Menuzzo, 

13.268.330-1; Norma Regina Gasparini, 6.272.036-3; Neuza 
Santos, 25.151.688-X; Roseli Lopes de Campos Carvalho, 

8.275.720; Sonia Ciaffi, 11.650.632; Maria Claúdia Baldo 
Perego, 11.168.219-8; Ricardo Conceição Amaral, 16.920.058- 

9; Eliana Maria da Silva Sepe, 33.018.879-3; Erivan Rodrigues 
Monteiro, 21.151.408-1; Eliane Cavanha, 25.480.228-X, Kamila 
Huffenbaecher Pinheiro, 32.755.396-0; Dianne Almeida da 

Silva Muniz, 58.632.577-3; Hágar de Cássia Astorino Paiva, 
13.076.858-3; Léa Daiana Alcarde, 40.882.029-9; Maria José 

de Camargo, 9.005.701-6; Sandra Adriane Vendramini Negri, 
22.373.793; Renata Nouer Martello, 32.756.936-0; Christina 

Jennifer da Costa, 17.193.168; Juliana Capello Rezende Batista, 
44.957.887-2; Nilma Pereira Santos Leite, 39.998.223-1; 
Alexandre Bedin,23.364.159; Josiane Gomes de Oliveira, MG 

15.162.477, Guilherme Mei Silva, 30.580.477-7; Hugo Cesar 
Benedetti, 6.254.308-8; Carolina Maria Miller de Azevedo, 

33.306.000-2; Karina Tedesco, 27.071.637-3; Maria Beatriz 
Pereira de Camargo, 17.990.934; Raquel Foroni, 17.573.540-2; 



Marilisa Baptista, 21.500.337-8; Maria Angela Botino Amaro 

Marliere, 4.573.063; Marilene Aparecida Stella, 21.347.081; Sérgio 
Amaral Campos, 14.031.821; Alessandra Pupin do Nascimento, 

23.756.153-0; Marcela da Silva Sávio, 33.613.716-3; Danielle 
Barbosa, 41.649.952-1; Rosana Zoéga, 10.838.727-6; Fátima 

Filomena Reis, 14.069.171-6; Célia Regina Righi, 19.134.644; 
Maria Cecilia Alvim de Camargo Penteado, 40.649.944-5; Ianara 
de Castro, 5.374.514-0; Lindaura Manoel Leme de Souza, 

14.419.911-7; Cristina Gomes, 30.684.340-7; Márcia Bina, 
13.818.976-6;; Thais Salles Lima de Mello, 29.753.380-0; Nanci 

Aparecida de Lima Bortoleto, 17.192.195. 

Designando: 
nos termos do § 1º do artigo 3º, da Lei Complementar 

1.164/2012, com redação dada pela Lei Complementar 
1.191/2012, o servidor abaixo identificado para, a partir da data 

especificada, atuar em Sala/Ambiente de Leitura, em Regime 
de Dedicação Plena e Integral, na Escola Estadual do Programa 
Ensino Integral: 

A partir de 23-03-2015 
EE Professor Francisco Mariano da Costa, em Piracicaba 

Luzia Stocco, RG 19442318, DI 1, Professor Educação Básica 
II, SQC-II-QM, classificado na EE Pedro de Mello, em Piracicaba, 

Diretoria de Ensino-Região de Piracicaba, fazendo jus à jornada 
básica de trabalho docente e 10 h de carga suplementar. 
com fundamento no inciso III do artigo 64 da Lei Complementar 

444/85, combinado com o § 3º do artigo 3º da Lei 
Complementar 1.164/2012, com redação dada pela Lei Complementar 

1.191/2012, para o exercício de atividades docentes, 
em Regime de Dedicação Plena e Integral, na Escola Estadual 

do Programa Ensino Integral Francisco Mariano da Costa, em 
Piracicaba, a partir de 20-03-2015 a docente Ana Lucia Colelli 
Spada, RG 19928132, DI 1, Professor Educação Básica II, SQC 

II-QM, classificado na EE Profª Dionetti Callegaro Miori, em 
Piracicaba, Diretoria de Ensino-Região de Piracicaba, fazendo 

jus à Jornada Básica de trabalho docente e 10horas de carga 
suplementar de trabalho docente. 

com fundamento no inciso III do artigo 64 da Lei Complementar 
444/85, combinado com o § 3º do artigo 3º da Lei 
Complementar 1.164/2012, com redação dada pela Lei Complementar 

1.191/2012, para o exercício de atividades docentes, 
em Regime de Dedicação Plena e Integral, na Escola Estadual 

do Programa Ensino Integral Francisco Mariano da Costa, em 

Piracicaba, a partir de 20-03-2015 a docente Laidman Ernandes 

Nunes Sorigotti Marcelino, RG 41523021, DI 1, Professor 
Educação Básica II, SQC II-QM, classificado na EE Profª Dionetti 
Callegaro Miori, em Piracicaba, Diretoria de Ensino-Região de 

Piracicaba, fazendo jus à Jornada Integral de trabalho docente . 
EE Prof. Manoel Dias de Almeida 

Concedendo, nos termos do § 3º do artigo 60 da Lei 8.213 
de 24/07/91, combinado com o Comunicado Conjunto UCRH/ 



CAF – 1, de 21/11/08, publicado no D.O. de 22/11/08 e republicado 

no DO de 29/11/08, ao interessado abaixo relacionado: 
- TATIANE SILVESTRINI BREGNOLI, RG: 43.427.760 – DI: 1, 

PEB-II, CATEGORIA O, classificado na EE “Prof. Manoel Dias de 
Almeida”, 02 dias de auxílio-doença a partir de 26-03-2015 até 

27-03-2015. 

Portaria do Diretor do Centro de Recursos Humanos, 

de 27-3-2015 
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 COMENDADOR LUCIANO GUIDOTTI 
EDNA TOLEDO DO AMARAL, RG 17.191.914-2, Professor 

Educação Básica I, SQC-II-QM, PULP 313/0068/2015, Certidão 
65/2015, período 23-03-2010 a 21-03-2015. 

EE PROF. HÉLIO PENTEADO DE CASTRO 
VALDECIR MICHELOTTI, RG 17.830.342-2, Professor Educação 
Básica II, SQC-II-QM, PULP 491/0044/2006, Certidão 

66/2015, período 31-05-2005 a 29-05-2010. 
EE PEDRO DE MELLO 

GILBERTO JOÃO BELTRAME, RG 15.612.984-X, Professor 
Educação Básica II, SQC-II-QM, PULP 1058/0068/2005, Certidão 

67/2015, período 21-03-2010 a 19-03-2015. 
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 JOÃO GUIDOTTI 
CARLOS DA SILVA LISBOA, RG 15.615.039-6, Professor 

Educação Básica II, SQF-I-QM, PULP 303/0068/2015, Certidão 
61/2015, períodos 19-09-2007 a 12-02-2008; 14-04-2009 a 
16-11-2013. 

EE MORAIS BARROS 
MARLI ANTUNES ALEXANDRE, RG 18.324.557-X, Professor 

Educação Básica I, SQF-I-QM, PULP 319/0068/2015, Certidão 
64/2015, períodos 13-03-2007 a 12-02-2008; 15-03-2008 a 

15-02-2009; 18-03-2009 a 10-05-2012. 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Portaria do Diretor de Escola, de 27-03-2015 
EE Prof. Alcides Guidetti Zagatto 

Autorizando fruição de licença-prêmio nos termos dos 
Artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, “NR” pela Lei 1.048/08 de 

10-06-2008 a Ivana Aparecida Silvestrini Rossi, RG 14.940.870, 



PEB I, SQC-II-QM-SE, 60 dias referentes ao período de 09-08- 

2007 a 06-08-2012, Certidão 327/2014, Pulp 504/0068/2010. 
EE Prof. Affonso José Fioravanti 

Autorizando fruição de licença-prêmio nos termos dos 
artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, "NR" pela Lei 1.048/08 de 
10-06-2008 a SONIA REGINA RUY DE SOUZA, RG 18.478.013-5, 

PEB II, SQC-II-QM, 15 dias referente ao período de 16-12-2006 a 
14-12-2011, Certidão 062/2012 - Pulp 176/0068/2012. 

EE Prof. Abigail de Azevedo Grillo 

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: 
AMANDA CALIL RODRIGUES DE MORAES, RG 28269915- 

0, PEB I, contratado CTD, classificado na EE Prof. Abigail de 
Azevedo Grillo, 06 (seis) dias de auxílio-doença no periodo de 

26-03-2015 a 31-03-2015. CID G44. 

Despacho do Diretor de Escola, de 27-03-2015 
Os Diretores das Escolas, jurisdicionadas à Diretoria de 

Ensino Região de Piracicaba, com base no artigo 64, Inciso I 
do Decreto 17.329/81, combinado com o art. 8º do Decreto 
41.915/97, expedem os seguintes atos decisórios: 

EE Dr. Alfredo Cardoso 
485/2015 - RODRIGO SETEM CARVALHO, RG 19.443.746-2, 

PEB II, SQC-II-QM-SE, acumula com Professor na Faculdade de 
Tecnologia de Capão Bonito (Centro Paula Souza). Acúmulo 

legal. 
EE Vicente Luis Grosso 
486/2015 - ZELIA SALES COSTA, RG 16.749.117 - 9, PEB I, 

eventual, acumula com PEB II, aposentada. Acúmulo legal; 
487/2015 - ANTONIO ROBERTO BALTIERI, RG 4.526.188, 

PEB I, eventual, acumula com PEB II aposentado. Acúmulo legal. 


