
Diário Oficial Poder Executivo - Seção I  

sexta-feira, 19 de junho de 2015  
 

Educação 

DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, de 18-6- 

2015 

Convocando: 
nos termos do § 3º, art. 1°, da Resolução SE 54/2013, os 
Professores Mediadores Escolares e Comunitários - PMEC para 

participarem da Orientação Técnica na Diretoria de Ensino de 
Piracicaba – Rua João Sampaio 666 Bairro São Dimas, Piracicaba 
– SP, conforme especificações abaixo: Dia, 25-06-2015 – horário 

das 13h às 18h – Nome, RG. Alessandra Cristina Pereira Tabai, 
24.229.668-3; Giovana Batista de Jesus,27.033.303; Hamilton 

Martins Fernandes,10.673.454; Helidia Brandão de Andrade, 
16.895.552-0; Heloisa Helena Castilho Garbin,7.688.208-1; 

Ivani Vieira,16.662.395; Gilvânia Pereira de Souza Mustafa, 
17.208.512-3 Katia Cristina B. S. Magalhaes, 21.960.894 Luci 
Regina Barbosa,15.778.673; Maria Aparecida Cardoso Zambetta, 

14.298.351; Maria Bezerra da Silva,16.683.798-2; Maria do 
Carmo Goissis,11.528.985; Nazha Barbosa S. D’elboux 8.992.960; 

Raquel Galvão de O. Righeto,5.818.919; Rita de Cassia do S. 
Augusto; Rita Elisabete Rodrigues Mancini,12.877.756-4; Sandra 

Irene Libardi,14.942.732; Sonia Regina da Silva Godoi 
20.660.928-1; Vanessa Fernanda Mazero, 30.915.823-0; Vera 
Lucia do Nascimento Trama Bertin, 7.206.295-2; Viviana Victorino, 

15.433.000; Zie Prestes Junior,7.761.606; 
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 23-06-2015, 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 23-06-2015, com jornada de 
6 horas, nas dependências da Diretoria Regional de Piracicaba, 

Piracicaba-SP. 
 

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA 

E SERVIÇOS ESCOLARES 

Portaria CISE-1, de 18-6-2015 
A Coordenadora da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços 
Escolares - CISE, em face do que lhe representou o Centro de 

Serviços de Nutrição - CENUT, do Departamento de Alimentação 



e Assistência ao Aluno - DAAA/CISE, e considerando a necessidade 

de definir critérios e procedimentos para padronizar a 
operacionalização do Controle de Qualidade de Alimentos, com 

vistas à composição de cardápios do Programa de Alimentação 
Escolar da Secretaria da Educação, assegurando o cumprimento 

das exigências estabelecidas nos editais de processos licitatórios, 
expede a presente Portaria. 
Artigo 1º - A definição de critérios e procedimentos, objeto 

desta Portaria, para operacionalização do Controle de Qualidade 
de Alimentos, que compõem os cardápios do Programa de Alimentação 

Escolar da Secretaria da Educação, tendo como base 
as disposições da Lei federal 11.947, de 16/6/2009, e da Resolução 

CD/FNDE 26, de 17/6/2013, que versam sobre o atendimento 
à Alimentação Escolar, destina-se a orientar as empresas fornecedoras, 
bem como os laboratórios que procederão à inspeção e 

à análise dos alimentos a serem adquiridos, visando a conferir 
legitimidade e eficácia a essa operacionalização. 

Artigo 2º - Para fins da operacionalização do Controle de 
Qualidade de Alimentos, de que trata esta Portaria, as empresas 

fornecedoras deverão observar que: 
I - entende-se como lote o conjunto de embalagens primárias 
processadas num mesmo período, sem intervalo no processamento, 

e sob condições essencialmente iguais, em consonância 
com o que dispõe a Resolução DC 259, de 20/9/2002, da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA do Ministério da 
Saúde - MS; 

II - todos os lotes de alimentos deverão ser inspecionados 
na origem e posteriormente analisados, de forma a assegurar 
o atendimento das exigências constantes do item 2 do Folheto 

Descritivo que integra o Edital de licitação do produto, para 
controle de qualidade do lote a ser entregue; 

III - a análise do alimento, na forma prevista no inciso anterior, 
far-se-á por meio de coleta aleatória de amostras, realizada 

por uma das seguintes instituições: 
a) laboratórios da rede oficial do MS; 
b) laboratórios autorizados/credenciados pelo Ministério da 

Saúde, que possuam acreditação pelo INMETRO ou certificado de 
gestão de qualidade ISO; 

c) laboratórios pertencentes às Universidades Federais ou 
Estaduais localizadas no Estado de São Paulo; 

IV - os laboratórios deverão emitir Laudo de Conclusão (de 
Inspeção ou Reinspeção e de Análise ou Reanálise) por lote do 
alimento a ser adquirido, na conformidade do que estabelece o 

respectivo Folheto Descritivo; 
V - é facultado à empresa fornecedora o pedido de Reinspeção 

ou de Reanálise, em caso de contestação de possíveis resultados 
condenatórios emitidos pelo laboratório, após a Inspeção 

ou a Análise dos lotes de alimentos; 
VI - todas as despesas referentes à Inspeção/Reinspeção e à 
Análise/Reanálise dos lotes de alimentos serão de responsabilidade 



da empresa fornecedora; 

VII - somente serão adquiridos (recebidos e/ou liberados e 
pagos) pela CISE, para entrega direta nas escolas, os lotes de 

alimentos com os respectivos Laudos de Conclusão de Inspeção/ 
Reinspeção e de Análise/Reanálise devidamente aprovados. 

Artigo 3º - Para emissão do Laudo de Conclusão de Inspeção/ 
Reinspeção ou de Análise/Reanálise, por lote de alimentos, 
assegurando a regularidade desejada, os laboratórios deverão 

adotar os seguintes procedimentos: 
I - inspecionar, na empresa fornecedora, o local de armazenamento 

do produto, indicando possíveis pontos que se encontrem 
em desacordo com as “Boas Práticas de Armazenagem”, na 

conformidade do que dispõe a PORTARIA CVS 5, de 09/4/2013; 
II - para inspeção dos lotes de alimentos, utilizar o Plano de 
Amostragem e Procedimentos na Inspeção por Atributos, NBR 

5426/89 e considerar: 
a) Nível de Inspeção: II (padrão); 

b) Plano de Amostragem: simples, normal; 
c) Nível de Qualidade Aceitável (NQA): 2,5 

d) Unidade: alimento contido na embalagem primária; 
e) Tamanho do Lote: número de unidades que constituem 
o lote; 

III - verificar o número de unidades que devem ser inspecionadas, 
conforme dispõe a Tabela 1 do Anexo a do Plano de 

Amostragem e Procedimentos na Inspeção por Atributos, NBR 
5426/89, sendo que, para calcular o número de unidades do lote, 

deverá ser dividido seu peso/volume total pelo peso ou volume 
da embalagem primária; 
IV - retirar, aleatoriamente, as embalagens secundárias ou 

terciárias (caixas ou fardos), se for o caso, do interior, das laterais, 
da base e do topo da pilha, observando que o número de embalagens 

a serem retiradas deve ser igual ao número de unidades 
que se pretende examinar; 

V - abrir as embalagens secundárias ou as terciárias (caixas 
ou fardos), se for o caso, sem danificar o produto ou a embalagem, 
e conferir a quantidade de unidades (com base na embalagem 

primária) que se encontram embaladas na caixa ou fardo; 
VI - examinar as unidades e considerar como defeituosa 

crítica a unidade que apresentar, na embalagem, irregularidades 
que comprometam a qualidade e/ou a conservação do alimento 

durante a vigência do seu prazo de validade ou que estejam com 
prazo de validade vencido; 
VII - verificar e registrar se o rótulo da embalagem secundária, 

ou da terciária (caixa ou fardo), atende às especificações para 
o alimento, de acordo com o respectivo Folheto Descritivo, sendo 

que, em caso de não atendimento, o produto será considerado 
com defeito, cabendo ainda observar que o rótulo da embalagem 

primária deve ser analisado no âmbito do laboratório; 
VIII - somente aprovar na Inspeção o lote de alimento cujo 
número de unidades defeituosas detectadas seja igual ou inferior 



ao número máximo indicado na Tabela 2 do Anexo a do Plano 

de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por Atributos, 
NBR 5426/89; 

IX - emitir o Laudo de Inspeção/Reinspeção, conforme Modelo 
constante do Subanexo 1 do ANEXO I, que integra a presente 

Portaria, por lote de alimento examinado, preenchendo os campos 
específicos, de acordo com as instruções para preenchimento 
constantes do Subanexo 2 do ANEXO I desta Portaria, podendo 

ser utilizado, caso o laboratório possua, impresso próprio de 
Laudo de Inspeção/Reinspeção, desde que contemple todas as 

informações contidas no referido Modelo; 
X - enviar o Laudo de Inspeção/Reinspeção ao CENUT/ 

DAAA/CISE. 
Artigo 4º - Na Coleta de Amostras, para análise dos lotes de 
alimento aprovados na Inspeção, o laboratório deverá: 

I - visando à análise microbiológica, utilizar plano de 
amostragem na conformidade do estabelecido no Regulamento 

Técnico, constante do Anexo que integra a Resolução DC no 12 
de 2/1/2001, da ANVISA/MS; 

II - para as demais análises estabelecidas no Anexo I do 
Edital de licitação do produto, considerar “n” igual a 5 (cinco) e 
“c” igual a 0 (zero), onde “n” é o número de unidades a serem 

coletadas aleatoriamente de um mesmo lote e analisadas separadamente, 
uma a uma, e “c” é o número máximo aceitável de 

unidades que apresentam não conformidades; 
III - para calcular o número de unidades da amostra, dividir 

o seu peso ou volume total pelo peso ou volume da embalagem 
primária; 
IV - coletar, aleatoriamente, das embalagens secundárias ou 

das terciárias, se for o caso, que foram separadas na Inspeção, 
unidades que não apresentem defeitos que comprometam a 

qualidade e a conservação do produto; 
V - realizar coleta em duplicidade para os alimentos não 

enlatados e em triplicidade para alimentos considerados comercialmente 
estéreis (enlatados). 
VI - dividir as unidades coletadas em 2 (dois) conjuntos de 

amostras, acondicionar, lacrar e etiquetar cada conjunto, como 
Amostra 1 e Amostra 2; 

VII - encaminhar a Amostra 1 para análise no âmbito do 
laboratório, assegurando que não sofra danos e mantendo condições 

adequadas à sua conservação; 
VIII - observar que é de responsabilidade da empresa fornecedora, 
em seu local de armazenamento, a guarda da Amostra 

2 e o lote de alimento correspondente, até sua liberação para 
consumo, sendo ambos liberados quando o lote for aprovado nas 

análises laboratoriais. 
Artigo 5º - Para proceder à Análise dos Alimentos, os laboratórios 

deverão observar que: 
I - não se efetuará análise em unidades que se encontrem 
com prazo de validade vencido ou que apresentem condições 



inadequadas de armazenamento; 

II - os alimentos serão analisados de acordo com os parâmetros 
indicados nos respectivos Folhetos Descritivos, sendo 

utilizada metodologia oficial (AOAC, IAL, FDA e LANARA) e 
demais metodologias previstas na legislação pertinente, devendo 

ser indicada, no Laudo de Conclusão, a referência específica; 
III - deverão ser efetuadas análises mínimas do alimento, 
conforme o informado no respectivo Folheto Descritivo, podendo 

ser solicitadas análises complementares, a pedido do CENUT/ 
DAAA/CISE; 

IV - deverá ser emitido o Laudo Conclusivo de Análise/Reanálise, 
conforme Modelo constante do Subanexo 1 do ANEXO II, 

que integra esta Portaria, preenchendo-se os campos específicos, 
de acordo com as instruções constantes do Subanexo 2 do 
ANEXO II desta Portaria, podendo ser utilizado, se o laboratório 

possuir, impresso próprio de Laudo de Análise/Reanálise, desde 
que contemple todas as informações constantes do referido 

Modelo, devendo ainda indicar, de forma conclusiva, se o lote do 
alimento atende ou não às especificações do respectivo Folheto 

Descritivo e, em caso de não atendimento, citar os itens que 
estejam em desacordo e as respectivas unidades; 
V - o Laudo Conclusivo de Análise/Reanálise deverá ser 

enviado ao CENUT/DAAA/CISE. 
Artigo 6º - Com relação aos procedimentos de Reinspeção e 

Reanálise, deve-se observar que: 
I - caberá ao CENUT/DAAA/CISE, após o recebimento do 

Laudo de Conclusão de Inspeção ou de Análise, informar, por 
escrito, à empresa fornecedora, se for o caso, a recusa do alimento, 
no prazo máximo de 48 horas; 

II - a empresa fornecedora poderá solicitar a Reinspeção e/ 
ou a Reanálise do alimento recusado, no prazo máximo de 48 

horas, após tomar conhecimento da reprovação do laudo de 
inspeção/análise, informando ao CENUT/DAAA/CISE, por escrito, 

a estimativa de tempo para a realização da Reinspeção e/ou da 
Reanálise do alimento; 
III - a Reinspeção e/ou a Reanálise poderá ser feita no 

mesmo laboratório que reprovou o alimento ou em qualquer 
outro laboratório, que também atenda à totalidade das normas 

estabelecidas nesta Portaria; 
IV - todos os itens que determinaram a recusa do alimento 

devem ser novamente inspecionados/analisados na Reinspeção/ 
Reanálise; 
V - o Laudo de Conclusão da Reinspeção e/ou da Reanálise 

deve ser encaminhado ao CENUT/DAAA/CISE, no prazo máximo 
de 24 horas, após a finalização da Reinspeção/Reanálise; 

VI - a empresa fornecedora poderá indicar um perito para 
acompanhar a Reinspeção e/ou a Reanálise, devendo esse perito 

ser habilitado, possuindo registro no respectivo Conselho Profissional 
e tendo formação na área pertinente aos resultados que 
estejam sendo contestados; 



VII - o laboratório poderá realizar a Reinspeção e/ou a Reanálise 

na presença de perito não habilitado, porém não poderá 
haver contestação dos resultados; 

VIII - é facultado ao CENUT/DAAA/CISE indicar um representante 
para acompanhar a Reinspeção e/ou a Reanálise; 

IX - a Reinspeção não será realizada quando o armazenamento 
do produto apresentar qualquer modificação que altere 
o Plano de Amostragem ou que caracterize substituição do alimento 

inspecionado; 
X - após aprovação do produto na Reinspeção, uma nova 

Coleta de Amostras deve ser realizada, para fins de Análise/ 
Reanálise do alimento; 

XI - a Reanálise não será realizada quando a Amostra 2 
apresentar indícios de violação e/ou deterioração; 
XII - nas situações previstas nos incisos IX e X deste artigo, 

é obrigatória para o laboratório a emissão de Ata de Reinspeção 
e/ou de Reanálise, relatando as ocorrências e as decisões tomadas, 

o que se caracteriza condição para que os resultados da 
Reinspeção ou da Reanálise possam ser considerados definitivos; 

XIII - é facultada aos peritos a elaboração de ata sobre 
as atividades de Reinspeção e/ou Reanálise que poderá acompanhar 
o Laudo de Reinspeção e/ou Reanálise expedido pelo 

laboratório; 
XIV - o CENUT/DAAA/CISE somente aceitará o alimento 

inicialmente recusado, quando aprovado na Reanálise; 
XV - os resultados da Reinspeção e/ou da Reanálise são 

definitivos, não cabendo qualquer contestação posterior; 
XVI - não se realizando Reinspeção e/ou Reanálise, os resultados 
da Inspeção e/ou Análise serão considerados definitivos. 

Artigo 7º - Os critérios e procedimentos para controle de 
qualidade que se encontram especificados nesta Portaria não se 

aplicam a alimentos perecíveis panificados e similares, que se 
submetem a controle de qualidade específico. 

Artigo 8º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em 
especial a Portaria DSE - 1, de 4/10/1996, a Portaria DSE - 1, de 

13/6/1997, e a Instrução CISE - 1, de 25/8/2014. 



 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 



 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 



Editais 

EDUCAÇÃO 
DIRETORIAS DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 

PIRACICABA 

Comunicados 
Comunicamos o extravio do Processo 246/1610/1999, em 

nome de Marcos Antonio Domingues, RG 20079181, último 
andamento em 17-04-2007 para Unidade Escolar, processo de 

Designação de Vice-Diretor de Escola, caso localizado, favor 
enviar a esta DER Piracicaba, Rua João Sampaio, 666 - Bairro 

São Dimas - Piracicaba - SP - CEP 13416-216. 
Comunicamos o extravio do Processo 394/0068/2010, 
em nome de Alexandre Ribeiro Bedin, RG 23364159, último 

andamento em 03-05-2010 para DE/PIR/UE Piracicaba, processo 

de Designação de Professor Coordenador, caso localizado, favor 

enviar a esta DER Piracicaba, Rua João Sampaio, 666 - Bairro São 
Dimas - Piracicaba - SP - CEP 13416-216. 

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

 

Diário Oficial Poder Executivo - Seção II  
sexta-feira, 19 de junho de 2015  
 

Educação 

DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

NÚCLEO DE FREQUÊNCIA E PAGAMENTO 

Portarias do Diretor, de 18-6-2016 

Averbando: 
Certidão de Licença – Prêmio, nos termos dos Artigos 209 
e 214 da Lei 10.261/68, LC 1015/07 e da nova redação da LC 

1048/08 e Despacho do Governador de 22, publicado no D.O. 
de 23-11-2011 aos funcionários das respectivas Unidades Escolares, 
abaixo identificados, 90 dias de licença-prêmio a que faz 

jus, referente ao período aquisitivo mencionado: 
EE Dr. Jorge Coury 

Adileia de Fatima Lourenço Trevizor, RG 9.588.901-2, Agente 
de Organização Escolar, SQF-I-QAE, PULP 517/0068/2015, 

Certidão 130/2015, período 27/02/2006 a 25/02/2011; 
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 PROF. JETHRO VAZ DE TOLEDO 

VERA LUCIA ALVES DE MOURA, RG 9.197.735-6, Professor 
Educação Básica II, SQC-II-QM, PULP 660/0068/2001, Certidão 

126/2015, período 04/06/2010 a 02/06/2015. 
EE PROF. ELIAS DE MELLO AYRES 



MARCIA ALVARES, RG 20.303.030, Professor Educação 

Básica II, SQC-II-QM, PULP 200/0068/2005, Certidão 128/2015, 
período 04/02/2010 a 02/02/2015; 

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 JARDIM DOS MANACÁS 

GENOVEVA MEDEIROS SANTIAGO, RG 7.296.308-6, Professor 
Educação Básica II, SQF-I-QM, PULP 1316/0068/2008, 

Certidão 127/2015, período 19/04/2010 a 17/04/2015. 
EE PROF. JOSÉ MARTINS DE TOLEDO 
KLICIA CRISTINA DE OLIVEIRA, RG 32.829.309-X, Professor 

Educação Básica II, SQF-I-QM, PULP 178/0068/2013, Certidão 
129/2015, período 02/05/2010 a 30/04/2015. 

Retificação 
Na Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 16-6-2015, 
Poder Executivo - Seção II, publicada em 17/06/2015, na parte 

em que tornou como efetivo exercício, Onde se lê: “Currículo 
Oficial do Estado de São Paulo - Ciências da Natureza e suas 

tecnologias,” Leia-se: “Currículo Oficial do Estado de São Paulo 
- Ciências Humanas e suas Tecnologias”. 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Portarias do Diretor de Escola 
EE ANGELO FRANZIN 

Autorizando fruição de licença-prêmio nos termos dos 

Artigos 213 e 214 da Lei 10261/68, “NR” pela Lei 1048/08 de 
10/06/08 a MARILENE APARECIDA VIEGAS, RG 10.512.643-3, 
Agente de Organização Escolar, SQC-III-QAE-SE, 15 dias referente 

ao período de 22-11-2001 a 20-11-2006, Certidão 019/2007, 
PULP 007/97. 

EE PEDRO MORAES CAVALCANTI 

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 21-11-2008, publicado no D.O. de 22-11-2008 
e republicado no D.O. de 29-11-2008, ao interessado abaixo 

relacionado: 
LUIS CLAUDIO MICHELON - RG 32.773.894, PEB-II-SQF 

I-QM-SE, Categoria “O”, da EE Pedro Moraes Cavalcanti,03 

dias de auxílio-doença CID. H10.3 no período de 14-06-2015 
A 16-06-2015. 

Retificação do D.O. de 17-6-2015 
Na Seção II - página 44, DORACY DE FATIMA CORREA 
MANTUAN RG 12.653.541-3 - 15 dias de Licença Premio, 

Certidão 162/2011, período de 08/04/06 a 06/04/11 PULP 
542/0068/2011, ONDE SE LÊ: EE PROF. ANTONIO DE MELLO 

COTRIM, LEIA-SE: EE PROF. ALCIDES GUIDETTI ZAGATTO. 



 

 


