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DECRETO Nº 61.284, 

DE 27 DE MAIO DE 2015 
Organiza a Subsecretaria de Tecnologia e Serviços 
ao Cidadão, da Secretaria de Governo, 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 Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao 

Cidadão, da Secretaria de Governo, de que trata o artigo 3º, 

inciso XIV, do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015, fica 

organizada nos termos deste decreto. 
Artigo 2º - A Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao 
Cidadão é órgão central do Sistema de Tecnologia da Informação 

e Comunicação nos termos do artigo 3º do Decreto nº 52.178, 
de 20 de setembro de 2007, com nova redação dada pelo 

presente decreto. 
Artigo 3º - A Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação, 

da Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao Cidadão, 
prevista no artigo 5º, inciso II, alínea "d", item 3, do Decreto nº 
61.035, de 1º de janeiro de 2015, mantido seu nível hierárquico, 

passa a denominar-se Coordenação de Tecnologia da Informação 
e Comunicação. 

SEÇÃO II 

Da Estrutura e dos Níveis Hierárquicos 
Artigo 4º - A Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao 

Cidadão é integrada por: 
I - Gabinete; 

II - Grupo de Apoio à Gestão de Convênios, com Centro de 
Apoio Administrativo; 
III - Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação, 

com: 
a) Grupo Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação 

- GETIC; 
b) 3 (três) Unidades de Serviços Técnicos (de I a III); 

IV - Coordenação de Serviços ao Cidadão, com 3 (três) 
Unidades de Serviços Técnicos (de I a III). 

Artigo 5º - As unidades a seguir relacionadas contam, cada 

uma, com: 
I - Assistência Técnica: 

a) o Gabinete do Responsável pela Subsecretaria; 
b) a Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação; 

II - Corpo Técnico: 
a) o Grupo de Apoio à Gestão de Convênios; 
b) as Unidades de Serviços Técnicos. 



Artigo 6º - As unidades adiante relacionadas têm os seguintes 

níveis hierárquicos: 
I - de Coordenadoria: 

a) Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação; 
b) Coordenação de Serviços ao Cidadão; 

II - de Departamento Técnico, o Grupo de Apoio à Gestão 
de Convênios; 
III - de Divisão, o Centro de Apoio Administrativo. 

Artigo 7º - As Assistências Técnicas e os Corpos Técnicos 
não se caracterizam como unidades administrativas. 

SEÇÃO III 

Das Atribuições 
Artigo 8º - À Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao 

Cidadão cabe desempenhar, em sua área de atuação, atividades 
inerentes ao campo funcional da Secretaria de Governo, em 

especial as relativas: 
I – à formulação e à proposição de políticas e diretrizes: 
a) sobre o uso de tecnologias da informação e comunicação; 

b) para a melhoria dos serviços ao cidadão; 
II – ao planejamento, à coordenação e ao controle do uso 

de tecnologias da informação e comunicação, em nível central, 
no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Direta, 

Indireta e Fundacional; 
III – à coordenação, ao acompanhamento e ao controle: 
a) do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação, 

a que se refere o artigo 1º do Decreto n° 51.766, de 19 de abril 
de 2007; 

b) do Programa Acessa São Paulo, reestruturado pelo Decreto 
nº 52.897, de 11 de abril de 2008; 

IV – à coordenação e ao gerenciamento 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. 
Artigo 9º - O Grupo de Apoio à Gestão de Convênios tem, 

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

I – por meio do Corpo Técnico: 
a) acompanhar a formalização de convênios com municípios 
e entidades não governamentais; 

b) examinar as demandas de entes municipais no âmbito do 
Programa Acessa São Paulo; 

c) viabilizar procedimentos para operacionalização, desenvolvimento 

e acompanhamento de convênios; 

d) manter relação institucional com órgãos federais, estaduais 
e municipais e entidades não governamentais, com a 
finalidade de instruir a documentação necessária à formalização 

dos ajustes no âmbito do Programa Acessa São Paulo; 
e) exercer o controle de convênios sob sua responsabilidade, 

bem como manter atualizado seu cadastro; 
f) prestar informações e/ou esclarecimentos aos municípios 



e entidades sobre a documentação necessária para a celebração 

de convênios; 
g) analisar a documentação necessária para a celebração 

de convênios, observada a legislação pertinente, e emitir parecer 
técnico; 

h) manifestar-se sobre a prestação de contas dos projetos 
conveniados; 
i) analisar os contratos e convênios que envolvam a execução 

orçamentária de custeio e investimento dos programas 
POUPATEMPO e Acessa São Paulo; 

II – por meio do Centro de Apoio Administrativo, as previstas 
no artigo 58 do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015. 

Parágrafo único – O Centro de Apoio Administrativo presta 
serviços no âmbito de todas as unidades integrantes da estrutura 
da Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao Cidadão. 

Artigo 10 - A Coordenação de Tecnologia da Informação 
e Comunicação tem, por meio de suas Unidades de Serviços 

Técnicos e respectivos Corpos Técnicos, além de outras compreendidas 
em sua área de atuação, as seguintes atribuições: 

I - no âmbito dos órgãos e entidades da Administração 
Direta, Indireta e Fundacional: 
a) participar do planejamento e da coordenação e exercer o 

controle, em nível central, do uso de tecnologias da informação 
e comunicação; 

b) manifestar-se, preliminarmente, sobre a aplicação de 
recursos de tecnologia da informação e comunicação; 

c) realizar estudos com vista à formulação de políticas e 
diretrizes e à definição de prioridades para uso da tecnologia da 
informação e comunicação; 

d) promover ações para otimização dos processos de 
aquisição de bens e contratação de serviços de tecnologia da 

informação e comunicação, visando a melhoria da qualidade e 
da eficiência, com redução de custos; 

e) criar condições e promover ações integradas de uso eficiente 
da informação, tecnologia e meios de comunicação, como 
as que permitam a interoperabilidade entre sistemas e bancos 

de dados de diversos órgãos e entidades, visando a integração 
na perspectiva do cidadão; 

f) assegurar o cumprimento da política do Governo relativa 
ao uso da tecnologia da informação e comunicação, exercendo, 

para esse fim, entre outras, as seguintes atividades em relação 
aos planos de informatização: 
1. fixar seu conteúdo mínimo; 

2. solicitar, quando necessário, sua elaboração; 
3. orientar e avaliar seu conteúdo; 

4. acompanhar sua execução; 
II - interagir com entidades públicas nacionais, internacionais 

e privadas, visando o intercâmbio técnico-cultural e a 
prospecção de tecnologia da informação e comunicação. 
Artigo 11 - A Coordenação de Serviços ao Cidadão tem, 



por meio de suas Unidades de Serviços Técnicos e respectivos 

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

I - em relação ao “POUPATEMPO – Centrais de Atendimento 
ao Cidadão” e ao Programa Acessa São Paulo: 

a) realizar estudos com vista à formulação e à proposição 
de políticas e diretrizes para aprimoramento permanente; 
b) participar da coordenação e gerenciar; 

c) propor diretrizes, prioridades e estratégias para implantação, 
operação e manutenção dos postos de serviços, em 

qualquer modalidade de atendimento; 
d) definir conceitos, propor diretrizes e supervisionar projetos 

e atividades de desburocratização e racionalização de 
procedimentos; 
e) promover estudos e propor soluções para integração dos 

sistemas das várias modalidades de atendimento; 
f) avaliar e propor soluções para integração dos canais de 

manifestação dos cidadãos, promovendo o uso intensivo das 
tecnologias cívicas para o fortalecimento da colaboração dos 

usuários dos serviços; 
g) propor articulações com entidades governamentais e não 
governamentais, nas esferas estadual, municipal e federal, para 

disponibilização de serviços e realização de ações conjuntas de 
interesse da população; 

II - em relação aos órgãos e entidades da Administração 
Direta, Indireta e Fundacional: 

a) realizar estudos com vista à formulação e proposição 
de soluções tecnológicas para elevar o padrão de atendimento 
ao cidadão; 

b) conceber, propor ações e estimular a implementação 
de medidas que viabilizem a oferta de serviços de forma integrada, 

compartilhando dados e informações, bases de dados e 
sistemas; 

c) elaborar e propor recomendações, ações e medidas 
para disponibilização, por meio de multicanais, de informações 
sobre serviços oferecidos, estimulando a população a colaborar, 

através das redes sociais, na manutenção da qualidade das 
informações; 

d) promover a interlocução com atores das diferentes esferas 
de governo e da sociedade de modo a: 

1. criar canais de colaboração e de integração de dados; 
2. desenvolver novas formas de prestação de serviços 
públicos; 

e) conceber e implementar de modo contínuo, por meio 
de soluções tecnológicas avançadas, o acompanhamento e a 

avaliação dos serviços e informações prestados ao cidadão, em 
qualquer modalidade de atendimento, visando: 

1. a constante melhoria da qualidade dos serviços prestados; 
2. a identificação de necessidades e demandas da população 
por novos serviços; 



f) conceber e propor metodologias que permitam comparar 

o custo de diferentes formatos e modalidades de atendimento; 
III - criar condições para que as “boas práticas” de atendimento 

identificadas sejam disseminadas, estimulando a gestão 
do conhecimento; 

IV - promover e estimular pesquisas, em parceria com organizações 
nacionais e internacionais. 
Artigo 12 – As Assistências Técnicas e os Corpos Técnicos 

têm, em suas respectivas áreas de atuação, as atribuições 
comuns previstas no artigo 57 do Decreto nº 61.036, de 1º de 

janeiro de 2015. 
SEÇÃO IV 

Das Competências 
Artigo 13 - O Responsável pela Subsecretaria de Tecnologia 
e Serviços ao Cidadão, além de outras que lhe forem conferidas 

por lei ou decreto, tem, em sua área de atuação, as competências 
adiante indicadas, previstas no Decreto nº 61.036, de 1º de 
janeiro de 2015: 

I – as dos artigos 63, 91 e 92; 
II – na qualidade de dirigente de unidade de despesa, as 

do artigo 81. 
Parágrafo único - Ao Responsável pela Subsecretaria de 

Tecnologia e Serviços ao Cidadão compete, ainda, em sua área 
de atuação, em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, 
exercer o previsto no artigo 33 do Decreto nº 52.833, de 24 de 

março de 2008. 
Artigo 14 - Os Coordenadores, além de outras que lhes 

forem conferidas por lei ou decreto, têm, em suas respectivas 
áreas de atuação, as competências previstas nos artigos 67, 91 

e 92 do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015. 
Artigo 15 - O Diretor do Grupo de Apoio à Gestão de Convênios, 
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 16 - 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 

Do Grupo Executivo de Tecnologia da Informação e 

Comunicação - GETIC 
Artigo 17 - O Grupo Executivo de Tecnologia da Informação 

e Comunicação - GETIC é composto dos seguintes membros: 
I – o Coordenador da Coordenação de Tecnologia da 
Informação e Comunicação, que exercerá a coordenação dos 

trabalhos; 
II - os coordenadores dos Grupos Setoriais de Tecnologia da 

Informação e Comunicação – GSTICs, das Secretarias de Estado 
e da Procuradoria Geral do Estado; 

III – 1 (um) representante de cada uma das seguintes 



entidades: 

a) Companhia de Processamento de Dados do Estado de 
São Paulo – PRODESP; 

b) Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP; 
c) Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São 

Paulo S.A. – IPT; 
d) Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-SP. 
§ 1º - As funções de membro do GETIC não serão remuneradas, 

sendo, porém, consideradas como serviço público relevante. 
§ 2º - O Responsável pela Subsecretaria de Tecnologia e 

Serviços ao Cidadão poderá convidar para participar das reuniões 
do GETIC: 

1. representantes de outros órgãos ou entidades, públicos 
ou privados, cuja participação seja considerada importante 
diante da pauta da reunião; 

2. pessoas que, por seus conhecimentos e experiência 
profissional, possam contribuir para a discussão das matérias 

em exame. 
Artigo 18 - Ao Grupo Executivo de Tecnologia da Informação 

e Comunicação – GETIC cabe promover a articulação dos 
órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional, 
visando subsidiar a Subsecretaria de Tecnologia e Serviços 

ao Cidadão na formulação de propostas de políticas e diretrizes 
em tecnologia da informação e comunicação. 

SEÇÃO VI 

Disposições Finais 
Artigo 19 - As atribuições e competências previstas neste 

decreto poderão ser detalhadas mediante resolução do Secretário 
de Governo. 

Artigo 20 – Os dispositivos adiante relacionados do Decreto 
nº 42.886, de 26 de fevereiro de 1998, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

I – do artigo 2º: 
a) o inciso I: 

"I - celebrar contratos, convênios e termos de cooperação, 
dar e receber bens móveis e imóveis em comodato, bem como 

firmar termos de cessão de uso de imóvel, com órgãos e entidades 
da Administração, das esferas estadual, municipal e federal, 
e organizações não governamentais;"; (NR) 

b) o inciso III: 
“III – administrar os Postos de Serviços do POUPATEMPO, 

sendo a gestora financeira dos recursos alocados e promovendo 

o rateio das despesas entre os órgãos e entidades participantes, 

de acordo com critérios a serem estabelecidos pela Secretaria 
de Governo;”; (NR) 
c) o inciso XV: 

“XV – gerir os recursos financeiros repassados ao seu orçamento 
pela Secretaria de Governo, para a implantação de Postos 

de Serviços do POUPATEMPO;”; (NR) 
II – o artigo 4º: 



“Artigo 4º - As despesas decorrentes do presente decreto 

correrão à conta das dotações orçamentárias próprias alocadas 
à Secretaria de Governo.”. (NR) 

Artigo 21 – Fica acrescentado ao artigo 2º do Decreto nº 
42.886, de 26 de fevereiro de 1998, parágrafo único, com a 

seguinte redação: 
“Parágrafo único - A abertura de novos Postos de Serviços 
do POUPATEMPO dar-se-á mediante prévia autorização do 

Secretário de Governo.”. 
Artigo 22 - O inciso V do artigo 2º do Decreto nº 48.526, de 

4 de março de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“V – assessorar o Comitê de Qualidade da Gestão Pública, 

da Secretaria de Governo, nos assuntos relativos a políticas 
e diretrizes voltadas ao sigilo e à segurança dos recursos de 
tecnologia da informação e comunicação e atividades a estas 

relacionadas, no que tange ao Gabinete do Governador e a 
autoridades públicas;”. (NR) 

Artigo 23 - Os dispositivos adiante relacionados do Decreto 
nº 52.178, de 20 de setembro de 2007, passam a vigorar com 

a seguinte redação: 
I – o artigo 3º: 
“Artigo 3º - São órgãos centrais do Sistema de Tecnologia 

da Informação e Comunicação, integrados na estrutura da 
Secretaria de Governo: 

I – o Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e 
Comunicação – COETIC; 

II – a Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao Cidadão.”; 
(NR) 
II – do artigo 5º: 

a) o “caput” e seus incisos: 
“Artigo 5º - O Conselho Estadual de Tecnologia da Informação 

e Comunicação - COETIC é composto dos seguintes 
membros: 

I – o Responsável pela Subsecretaria de Tecnologia e Serviços 
ao Cidadão, representando a Secretaria de Governo, que 
será seu Presidente; 

II - 1 (um) representante de cada um dos seguintes órgãos: 
a) Casa Militar, do Gabinete do Governador; 

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

d) Secretaria da Educação; 
e) Secretaria da Saúde; 
f) Secretaria da Segurança Pública; 

g) Procuradoria Geral do Estado; 
III - o Secretário Executivo, indicado pelo Responsável pela 

Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao Cidadão.”; (NR) 
b) o § 2º: 

“§ 2º - Os membros do Conselho e seus suplentes, profissionais 
de reconhecida capacidade e experiência em tecnologia da 
informação e comunicação, serão designados pelo Governador 



do Estado, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução, 

ressalvado o disposto no inciso I deste artigo.”; (NR) 
III – do artigo 6º, os §§ 1º e 2º: 

“§ 1º - Os serviços técnicos de responsabilidade da Secretaria 
Executiva serão prestados pela Coordenação de Tecnologia 

da Informação e Comunicação, da Subsecretaria de Tecnologia e 
Serviços ao Cidadão, da Secretaria de Governo. 
§ 2º - Sempre que necessário, a Coordenação de Tecnologia 

da Informação e Comunicação poderá consultar profissionais de 
conhecimento e experiência nos assuntos afetos ao Conselho.”; 

(NR) 
IV – do artigo 7º: 

a) os incisos I e II: 
“I – assessorar o Secretário de Governo em assuntos pertinentes 
a tecnologia da informação e comunicação; 

II – manifestar-se sobre matérias de sua alçada, em especial 
as relativas a proposições encaminhadas pela Subsecretaria de 

Tecnologia e Serviços ao Cidadão;”; (NR) 
b) o § 2º: 

“§ 2º - As atribuições do Conselho Estadual de Tecnologia 
da Informação e Comunicação – COETIC serão exercidas em 
integração com o Comitê de Qualidade da Gestão Pública, da 

Secretaria de Governo, e de acordo com as orientações dele 
emanadas.”; (NR) 

V – do artigo 8º, o inciso VII: 
“VII – por meio do Núcleo de Apoio Administrativo, as 

previstas no artigo 58 do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro 
de 2015;”; (NR) 
VI – o artigo 11: 

“Artigo 11 – O Diretor do Núcleo de Apoio Administrativo 
tem, em sua área de atuação, as competências previstas nos 

artigos 74 e 92 do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 
2015.”; (NR) 

VII – o artigo 12: 
“Artigo 12 – As atribuições e competências de que trata 
este decreto poderão ser detalhadas mediante resolução do 

Secretário de Governo.”. (NR) 
Artigo 24 - Os dispositivos adiante relacionados do Decreto 

nº 52.897, de 11 de abril de 2008, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

I - o "caput" do artigo 4º: 
"Artigo 4º - Os Postos do Acessa São Paulo poderão ser 
implantados em todo o território do Estado, mediante convênio, 

nos termos da minuta anexa a este decreto, a ser celebrado 
entre a Secretaria de Governo e órgãos e entidades da Administração 

Pública ou da iniciativa privada."; (NR) 
II - o artigo 5º: 

"Artigo 5º - A instrução dos processos referentes a cada 
convênio deverá incluir parecer da Assessoria Jurídica do 
Governo, órgão complementar da Procuradoria Geral do Estado, 



integrado à Secretaria de Governo, e observar, no que couber, o 

disposto nos Decretos nº 52.479, de 14 de dezembro de 2007, 
e nº 59.215, de 21 de maio de 2013, alterado pelos Decretos 

nº 60.868, de 29 de outubro de 2014, e nº 60.908, de 21 de 
novembro de 2014."; (NR) 

III - do artigo 6º: 
a) o "caput": 
"Artigo 6º - Cabe à Secretaria de Governo, por intermédio 

da Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao Cidadão:"; (NR) 
b) o inciso VII: 

"VII - disponibilizar monitores para atendimento dos usuários, 
mediante autorização formal do Secretário de Governo, em 

casos excepcionais devidamente justificados e visando à continuidade 
do funcionamento de Posto do Acessa São Paulo;"; (NR) 
c) o inciso X: 

"X - elaborar minuta-padrão de termo de cooperação a ser 
celebrado com órgãos da Administração Direta do Estado, objetivando 

a instalação de Posto do Acessa São Paulo, observadas 
as disposições do Decreto nº 59.215, de 21 de maio de 2013, e 

alterações posteriores, no que couber."; (NR) 
IV - o "caput" do artigo 7º: 
"Artigo 7º - Compete ao Secretário de Governo:". (NR) 

Artigo 25 - Fica acrescentado ao artigo 7º do Decreto nº 
52.897, de 11 de abril de 2008, parágrafo único, com a seguinte 

redação: 
"Parágrafo único - A competência de que trata o inciso I 

deste artigo poderá ser delegada ao Responsável pela Subsecretaria 
de Tecnologia e Serviços ao Cidadão, da Secretaria de 
Governo, admitida uma única delegação subsequente.". 

Artigo 26 - Ficam acrescentados ao artigo 60 do Decreto 
nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015, os incisos IV a VII, com a 

seguinte redação: 
"IV - em relação ao Sistema de Tecnologia da Informação 

e Comunicação, exercer o previsto no inciso I do artigo 12 do 
Decreto nº 40.656, de 9 de fevereiro de 1996; 
V - aprovar, para publicação periódica, os resultados de 

pesquisas de preços de insumos dos serviços de informática 
praticados no mercado, a serem utilizados como referência para 

exame da compatibilidade dos preços ofertados pela Companhia 
de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP; 

VI - em relação ao "POUPATEMPO - Centrais de Atendimento 
ao Cidadão" - Programa do Governo do Estado de São Paulo, 
exercer o previsto no artigo 19 da Lei Complementar nº 847, 

de 16 de julho de 1998, com nova redação dada pelo artigo 1º, 
inciso X, da Lei Complementar nº 1.046, de 2 de junho de 2008; 

VII - em relação ao ambiente Internet do Governo do Estado, 
exercer o previsto no artigo 7º do Decreto nº 42.907, de 4 

de março de 1998.". 
Artigo 27 – A redução estimada da despesa com funções de 
comando decorrente deste decreto poderá vir a ser considerada 



para a edição de outros decretos de organização ou de reorganização, 

desde que: 
I – a proposta tramite no mesmo processo que tratou da 

matéria objeto deste decreto; 
II – o decreto correspondente seja editado no presente 

exercício. 
Artigo 28 – As Secretarias de Planejamento e Gestão e da 
Fazenda providenciarão, em seus respectivos âmbitos de atuação, 

os atos necessários ao cumprimento deste decreto. 
Artigo 29 - Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em 
especial: 

I – do Decreto nº 42.886, de 26 de fevereiro de 1998: 
a) o inciso XVI do artigo 2º; 
b) os Modelos de Convênio e de Termo de Cooperação 

anexos; 
II – do Decreto nº 51.766, de 19 de abril de 2007: 

a) do artigo 2º: 
1. a alínea “c” do inciso I; 

2. a alínea “b” do inciso II; 
3. o inciso III; 
b) os artigos 3º e 4º; 

c) o parágrafo único do artigo 5º; 
d) os artigos 6º a 16; 

III – do Decreto nº 52.178, de 20 de setembro de 2007: 
a) o § 1º do artigo 2º; 

b) o artigo 18; 
IV – do Decreto nº 52.897, de 11 de abril de 2008, o artigo 
10. 

Palácio dos Bandeirantes, 27 de maio de 2015 
GERALDO ALCKMIN 
Marcos Antonio Monteiro 

Secretário de Planejamento e Gestão 
Renato Villela 

Secretário da Fazenda 
Herman Jacobus Cornelis Voorwald 

Secretário da Educação 
David Everson Uip 

Secretário da Saúde 
Alexandre de Moraes 

Secretário da Segurança Pública 
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 maio de 

2015. 
 

Educação 

DIRETORIAS DE ENSINO 



DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, de 27-5- 

2015 

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

do Ensino Fundamental Anos Iniciais - EFAI, 1 (um) Professor 
do Ensino Fundamental Anos Finais - EFAF o Diretor ou 1 (um) 

representante da equipe gestora das escolas abaixo relacionadas 
para participarem da Orientação Técnica: Programa Ação 

Saudável/Baú das Artes: Dia: 28-05-2015 - Quinta-feira. Horário: 
08h30min. Local: Diretoria de Ensino - Sala Paulo Freire. 
E.E. Prof. Alcides G. Zagatto 

E.E. Augusto Saes 
E.E. Com. Mário Dedini 

E.E. Honorato Faustino 

E.E. Moraes Barros 

E.E. Profª Jaçanã A. Pereira Guerrini 
E.E. Dom Aniger F. M. Melillo 

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 Levi Simao Intchama, RNE 
V567751-8, nascido em 27-04-1984, em Bissau/Guine Bissau, 
mediante estudos realizados na Unidade Escolar 23 de Janeiro, 

em Bissau/Guine, no período de setembro de 2001 a junho de 
2002, são equivalentes aos do Sistema Brasileiro de Ensino, em 

nível de conclusão do Ensino Médio (Processo 460/0068/2015 e 
Protocolo 2395/0068/2015). 

Declarando Constituída, de acordo com o Decreto 
52.344, de 09-11-2007, a Resolução SE 66/2008 e a Resolução 
SE 79/2008, a Comissão Especial de Avaliação do Desempenho 

da E.E. Profª Catharina Casale Padovani, jurisdicionada a esta 
Diretoria de Ensino: 

1 - Valmir Alves de Azevedo - RG 17.991.689, CPF 
067.540.558-04 - Cargo PEB II (atuando na função de Vice 
Diretor de Escola) - Presidente 

2 - Karen de Melo Pedreira - RG 29.903.590, CPF 
302.705.198-90 - Cargo PEB II (atuando na função de Professor 

Coordenador EF) 
3 - João José Barbosa - RG 6.527.568, CPF 866.283.998- 

34 - Cargo PEB II 

Despachos do Dirigente Regional de Ensino, de 27-5- 

2015 

Ratificando as despesas no valor de: 

R$ 7.897,50, em favor à empresa Padaria e Confeitaria 
Bella Massa Piracicaba Ltda. - ME, referente ao Processo 

345/0068/2015, na modalidade de dispensa de licitação com 
fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93; 



R$ 7.900,00, em favor à empresa Transporte Coletivo de 

Piracicaba SPE Ltda., referente ao Processo 346/0068/2015, na 
modalidade de dispensa de licitação com fundamento no artigo 

24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93; 
R$ 5.340,00, em favor à empresa Agência de Turismo Monte 
Alegre Ltda., referente ao Processo 347/0068/2015, na modalidade 

de dispensa de licitação com fundamento no artigo 24, 
inciso II, da Lei Federal 8.666/93; 

R$ 3.960,00, em favor à empresa Agência de Turismo Monte 
Alegre Ltda., referente ao Processo 441/0068/2015, na modalidade 

de dispensa de licitação com fundamento no artigo 24, 
inciso II, da Lei Federal 8.666/93; 

R$ 2.000,00, em favor à empresa Padaria e Confeitaria 
Bella Massa Piracicaba Ltda. - ME, referente ao Processo 
455/0068/2015, na modalidade de dispensa de licitação com 

fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93. 
 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

Deliberações, de 27-5-2015 
Pareceres aprovados em 20-5-15 nos termos da Deliberação 
CEE 30/03. 

Proc. CEE 493/2000 - Reautuado em 25/4/2014 - Escola de 
Engenharia de Piracicaba 

Parecer 260/15 - da Câmara de Educação Superior, relatado 
pela Consª. Maria Helena Guimarães de Castro 
Deliberação: 2.1 Aprova-se, com fundamento no inciso I, 

Artigo 12 da Deliberação CEE 99/2010, o pedido de Renovação 
do Reconhecimento do Curso de Ciência da Computação, 

oferecido pela Escola de Engenharia de Piracicaba, para fins 
de expedição e registro de diploma da turma concluinte no 

ano em curso. 
2.2 Para as turmas em andamento, a Instituição deverá 
proceder às adequações necessárias, encaminhando a este 

Conselho, em até sessenta dias, as providências tomadas para 
aprovação. A Instituição deverá enviar um novo pedido de 

Renovação do Reconhecimento do Curso. 
2.3 Enquanto persistir essa situação, a Instituição está 

impedida de abrir novos processos seletivos para o Curso. 
 

EDUCAÇÃO 
DIRETORIAS DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 

PIRACICABA 

Comunicado 
Cadastro Emergencial: A Diretoria de Ensino – Região de 

Piracicaba comunica que estarão abertas as inscrições de cadastro 
emergencial, de 01 a 05-06-2015, no Plantão da Supervisão, 

nos horários das 9h às 12h e das 14h às 17h, Exclusivamente 
para professores habilitados e/ou qualificados nas diversas 

áreas de deficiência, para atendimento em sala de recursos, 



serviços itinerantes e função de professor interlocutor de libras, 

desde que: 
1) Sejam devidamente habilitados, com curso de Pedagogia, 

Licenciatura Plena ou Normal Superior e especialização com no 
mínimo de 120 horas na área da deficiência que pretende atuar 

(Deficiência Visual, Auditiva, Intelectual, Transtorno Global de 
Desenvolvimento – TGB); 
2) Portadores de diplomas de nível médio, exclusivamente 

com habilitação em magistério, com curso de especialização; 
3) Portadores de Licenciatura, Pedagogia, Normal Superior, 

Bacharel, Tecnólogo ou Estudantes de Ensino Superior (com 
comprovante de matrícula), com cursos de atualização de, no 

mínimo de 30 horas, na área da modalidade da necessidade 
especial que pretende atuar; 
4) Habilitados ou qualificados conforme descrito acima, que 

comprovem experiência de no mínimo de 3 anos de instituições 
especializadas, de notória idoneidade com atuação exclusiva na 

área da necessidade especial que pretenda atuar. 
Programa Ensino Integral – Credenciamento 2015 

Classificação dos candidatos avaliados e indicados para 
professor em atividade docente das escolas do Programa Ensino 
Integral (Resolução SE 58 de 17-10-2014). 

Professores com sede de classificação ou sede de controle 
de frequência na Diretoria de Ensino (§3º do artigo 11 da Resolução 

SE 58/2014) 

 
Convocação 
O Dirigente Regional de Ensino, nos termos da Lei Complementar 

1.164/12 alterada pela LC 1.191/2012, do Decreto 59.354/13, da 
Resolução SE 58/14 e Resolução SE 67, de 16-12-2014, convoca os 
professores classificados no processo seletivo para atuação nas escolas 

participantes do Programa Ensino Integral para sessão de atribuição 
de vagas e adesão ao Regime de Dedicação Plena e Integral - RDPI 

como segue: 
Local: Diretoria de Ensino de Piracicaba. Rua João Sampaio, 666. 

Bairro São Dimas, Piracicaba – SP. 
Data: 01-06-2015 
Horário: 8h30min 

O candidato deverá comparecer munido de Documento de Identificação 

Oficial com foto. 

Vagas disponíveis: 
E.E. Jardim Gilda: 1 vaga de Língua Portuguesa (licença-gestante). 

E.E. Prof. Manassés E. Pereira: 1 vaga de Inglês. 
E.E. Dom Eduardo M. Koaik: 1 vaga de Educação Física (licençagestante). 
 

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

 



Diário Oficial Poder Executivo - Seção II  

quinta-feira, 28 de maio de 2015  
 

Educação 

DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 27-5- 

2015 

Admitindo: 
com fundamento no inciso I do artº 1º Lei 500/74 e parágrafos 
1º e 2º do artº 17 da LC 444/85, Cleusa Maria Duarte Correa 

da Silva, RG 4.159.932-9, para ocupar a função de Professor 
I-ACT no período de 06-03-1968 a 15-02-1970, na, EE Caetano 

de Campos, em São Paulo; 
com fundamento no inciso I do artº 1º Lei 500/74 e parágrafos 
1º e 2º do artº 17 da LC 444/85, Cleusa Maria Duarte 

Correa da Silva, RG 4.159.932-9, para ocupar a função de 
Professor II-ACT no período de 09-02-1978 a 29-09-1980, na, 

EE Caetano de Campos, em São Paulo (publicado para acerto 
de Vida Funcional). 

Designando, nos termos do artigo 8º da Resolução SE 75 
de 30-12-2014 e com fundamento no artigo 5º da LC 836, de 
30-12-1997 a docente Karina Cristofoletti Sarto, RG 26263946, 

DI 1, PEB II, SQC II QM, Classificada na EE Profa Carolina Mendes 
Thame, em Piracicaba, Diretoria de Ensino-Região de Piracicaba 

para exercer as funções de Professor Coordenador Ensino Fundamental 
Anos Iniciais e Ensino Médio, a partir 28-05-2015, na 

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

Portaria do Diretor do Centro de Recursos Humanos, 

de 27-5-2015 

Averbando Certidão de licença–prêmio, nos termos dos 
artigos 209 e 214 da Lei 10.261/68, LC 1015/07 e da nova redação 

da LC 1048/08 e Despacho do Governador de 22, publicado 
no D.O. de 23-11-2011 à funcionária da Unidade Escolar abaixo 

identificada, 90 dias de licença-prêmio a que faz jus, referente 
ao período aquisitivo mencionado: EE Pedro Moraes Cavalcanti 

- Nilda Regina de Figueiredo, RG 30.915.574-5, Professor 
Educação Básica II, SQF-I-QM, PULP 485/0068/2015, Certidão 
115/2015, período 10-04-2009 a 08-04-2014. 

Retificações 

Do D.O. de 7-3-2015 
Na Portaria do Dirigente Regional de Ensino de 6-3-2015, na 

parte em que tornou como efetivo exercício, onde se lê: 05-02- 
2015, leia-se: 05-03-2015. 

Do D.O. de 26-5-2015 
Onde se lê: autorizando a fruição de licença-prêmio em 
nome de Paola Machado Roque, RG 26562982-2, PEB – II – 
SQC-II-QM, classificada na EE Prof. Eduir Benedicto Scarppari, 



leia-se: autorizando a fruição de licença-prêmio em nome de 

Paola Machado Roque, RG 26562982-2, PEB – II – SQC-II-QM, 
classificada na EE Prof. Eduir Benedicto Scarppari, designada 

assistente junto a Diretoria de Ensino de Piracicaba. 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Portaria do Diretor de Escola, de 27-5-2015 
EE "Edson Rontani” 

Autorizando a fruição de licença-prêmio, nos termos dos 
artigos 209 e 214 da Lei 10.261/68, LC 1015/07 E "NR" pela Lei 

1048/08 de 10-06-2008, a Cheila Aidar, RG 17.192.229, PEB II, 
SQC-II-QM-SE de 30 dias, referente aos períodos de 24-09-2006 

a 22-09-2011, Certidão 231/2011 - PULP 584/0068/2007. 
 

COORDENADORIA DE GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS 

Portaria da Secretária Adjunta Respondendo pelo 

Expediente da CGRH, de 27-5-2015 

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% (setenta e cinco por cento) 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 Adolpho Carvalho-Prof. 
Katiuscia Paula Leonel, RG 35265887-3, DI: 1, Vigência: 
13-05-2015 

Vanessa Seppelfeld Feres Reche, RG 24190198-4, DI: 1, 
Vigência: 19-05-2015 

 

Portaria da Secretária Adjunta respondendo pelo 

expediente da CGRH, de 27-5-2015 

Autorizando, com fundamento no artigo 64, inciso III, 

da Lei Complementar 444/85, combinado com o artigo 1º, 
inciso I, alínea "b", do Decreto 49.893/2005, o afastamento 

dos interessados abaixo, nos períodos determinados, para, sem 
prejuízo de vencimentos e das demais vantagens do cargo, nas 

jornadas de trabalho especificadas, prestarem serviços junto aos 

citados locais: 
Maria Cristina Rocha Dias, RG 12.270.942-1, Professor 

Educação Básica II, SQC-II-QM (Biologia), da EE Barão do Rio 
Branco, em Piracicaba, Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba, 

em Jornada Inicial de Trabalho Docente, fazendo jus à 
carga suplementar de 16 horas semanais de trabalho, a partir 
de 2-2 e até 31-12-2015, junto ao Centro Estadual de Educação 



de Jovens e Adultos – CEEJA Prof. Antonio José Falcone, 

em Piracicaba, Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba (P. 
306/0068/2000); 

Noé Brandão de Oliveira, RG 9.677.295-5, Professor Educação 
Básica II, SQC-II-QM (Matemática), da EE Profa. Avelina 

Palma Losso, em Piracicaba, Diretoria de Ensino – Região de 
Piracicaba, em Jornada Básica de Trabalho Docente, fazendo jus 
à carga suplementar de 10 horas semanais de trabalho, a partir 

de 2-2 e até 31-12-2015, junto ao Centro Estadual de Educação 
de Jovens e Adultos – CEEJA Prof. Antonio José Falcone, 

em Piracicaba, Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba (P. 
274/0068/2006); 

Sandra Aparecida Tabai, RG 12.650.003-4, Professor Educação 
Básica II, SQC-II-QM (Biologia), da EE Prof. Elias de 
Mello Ayres, em Piracicaba, Diretoria de Ensino – Região de 

Piracicaba, em Jornada Básica de Trabalho Docente, fazendo jus 
à carga suplementar de 10 horas semanais de trabalho, a partir 

de 2-2 e até 31-12-2015, junto ao Centro Estadual de Educação 
de Jovens e Adultos – CEEJA Prof. Antonio José Falcone, 

em Piracicaba, Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba (P. 
295/0068/2000); 
Silvia Regina Ribeiro Alves, RG 17.992.338-9, Professor 

Educação Básica II, SQC-II-QM (Língua Portuguesa), da EE Prof. 
Affonso José Fioravanti, em Piracicaba, Diretoria de Ensino – 

Região de Piracicaba, em Jornada Integral de Trabalho Docente, 
a partir de 2-2 e até 31-12-2015, junto ao Centro Estadual de 

Educação de Jovens e Adultos – CEEJA Prof. Antonio José Falcone, 
em Piracicaba, Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba (P. 
499/0068/2007). 

 

Considerando autorizado, com fundamento no artigo 64, 

inciso X, da Lei Complementar 444/85, acrescentado pelo artigo 
46 da Lei Complementar 836/97, combinado com a Cláusula 

Segunda do Convênio firmado entre a Secretaria de Estado da 
Educação e a(s) Prefeitura(s) Municipal(is) abaixo relacionada(s), 
o afastamento do(s) integrantes(s) do Quadro do Magistério, 

quando, no(s) período(s) mencionados(s), e, sem prejuízo de 
vencimentos e das demais vantagens do cargo, na(s) Jornadas(s) 

de Trabalho especificada(s), exerceu(ram) atividades de docência, 
objetivando assegurar a continuidade da implantação e o 

desenvolvimento do Programa de Ação de Parceria Educacional 
Estado-Município para o Atendimento do Ensino Fundamental: 

Prefeitura Municipal de Rio das Pedras 

Diretoria de Ensino - Região de Capivari 
a partir de 12-08-2013 a 31-12-2013 

Professor Educação Básica I, SQC-II-QM 
Jornada Básica de Trabalho Docente 

EE Jose Romao Professor - Piracicaba - DER/Piracicaba 
Debora Goncalves Bazzo, RG/DI 16.340.072 / 1 
EE Morais Barros - Piracicaba - DER/Piracicaba 



Eliana Degaspari Castelano, RG/DI 14.943.421 / 1 

Flavia Chamma Degaspare, RG/DI 14.943.492 / 1 
EE Mellita Lobenwein Brasiliense - Piracicaba - DER/ 

Piracicaba 
Maria Giovana Barboza Bassa, RG/DI 16.340.300 / 1 

Mirian Bianchim Mondoni, RG/DI 16.340.308 / 1 
EE Mirandolina Almeida Canto Profa - Piracicaba - DER/ 
Piracicaba 

Paula Ivone Cortelazzi Bolzam, RG/DI 10.838.099 / 1 
EE Jacana Altair P Guerrini Profa - Piracicaba - DER/ 

Piracicaba 
Vera Lucia Manesco Grigolon, RG/DI 17.572.646 / 1 

Jornada Inicial de Trabalho Docente, fazendo jus à carga 
suplementar de 6 horas semanais de trabalho 
EE Manoel da Costa Neves Prof - Rio das Pedras 

Antonia Aparecida Bolzan, RG/DI 14.029.819 / 1 
Leci Maria Urbano, RG/DI 17.830.143 / 1 

EE Alfredo Cardoso Doutor - Piracicaba - DER/Piracicaba 
Maria Aparecida Rodrigues Montagner, RG/DI 6.034.854 / 1 

EE Manoel da Costa Neves Prof - Rio das Pedras 
Maria do Socorro Moura, RG/DI 17.991.556 / 1 
Maria Vitoria Hansen de Moraes, RG/DI 17.070.209 / 1 

Marileide Eleni Piotto Nalin, RG/DI 19.125.079 / 1 
Regina do Carmo da Silva Lizziero, RG/DI 16.340.261 / 1 

EE Olivia Bianco Professora - Piracicaba - DER/Piracicaba 
Renata Elaine Novelo Chamma, RG/DI 17.291.790 / 1 

Professor Educação Básica II, SQC-II-QM 
Jornada Básica de Trabalho Docente 
EE Manoel da Costa Neves Prof - Rio das Pedras 

Fatima Aparecida Fernandes de Souza, RG/DI 19.926.487 / 1 
Helena Maria Barbosa Theodoro, RG/DI 14.578.023 / 1 

Jornada Básica de Trabalho Docente, fazendo jus à carga 
suplementar de 2 horas semanais de trabalho 

EE Manoel da Costa Neves Prof - Rio das Pedras 
Elizete Oliveira Alves, RG/DI 32.742.953 / 1 
Jornada Inicial de Trabalho Docente 

EE Manoel da Costa Neves Prof - Rio das Pedras 
Juliana Custodio de Almeida Siqueira, RG/DI 24.230.009 / 1 

Jornada Inicial de Trabalho Docente, fazendo jus à carga 
suplementar de 1 hora semanal de trabalho 

EE Pedro Moraes Cavalcanti - Piracicaba - DER/Piracicaba 
Ines Balaminutti, RG/DI 20.420.545 / 1 
Jornada Reduzida de Trabalho Docente, fazendo jus à carga 

suplementar de 1 hora semanal de trabalho 
EE Manoel da Costa Neves Prof - Rio das Pedras 

Giane Cristina Tonucci, RG/DI 27.716.195 / 1 
 

Educação I 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Dir. Ens. Região de Piracicaba 



Portaria do Dirigente Regional de Ensino 

Contratando, nos Termos do Artigo 13 do Decreto 54.682 
de 13-08-2009, para exercer a função docente: -Professor Educação 
Básica I- -Luana Pereira de Souza, RG 47959343, EE Joao 

Conceicao-Dr, F/N=01-I a partir de 25-05-2015 -Priscila Santos 
Amaro de Freitas, RG 29069596, EE Prudente-Dr, F/N=01-IV a 

partir de 25-05-2015 -Professor Educação Básica II- -Fabiana 
Clemente, RG 28270860, EE Francisca Elisa da Silva, F/N=01-I a 
partir de 22-05-2015 - 


