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APRESENTAÇÃO 
 

 
Neste fascículo reuniram-se textos legais e normativos 

indicados para o concurso de supervisor de ensino, conforme 
Resolução SE nº 50,  de  7 de agosto de 2018. 

 
Procurou-se apresentá-los na sua forma atual, com as 

alterações já embutidas no seu bojo. 
 
Em que pese à pretensão de disponibilizá-los aos 

concursantes didática e sistematizadamente organizados, lembre-se 
que, de forma alguma, substituem os oficialmente publicados. 

 
Espera-se que o acervo aqui amealhado atenda ao objetivo 

que norteou sua organização, ou seja, auxiliar os educadores que dele 
se valerem a concretizarem sua pretensão. 

 
São Paulo, agosto de 2018. 
 

 
 
 

Leslie M.J.S. Rama 
Diretora do Grupo de Legislação Educacional – GLED 
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CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
 

TÍTULO III 
Da Organização do Estado 

CAPÍTULO I 
Da Administração Pública 

SEÇÃO I 
Disposições Gerais 

 
(1) Artigo 111 – A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 

Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência.  
 

...................................................................................................................................................................... 
 

 TÍTULO VII 
Da Ordem Social 

 
CAPÍTULO III 

Da Educação, da Cultura e dos Esportes e Lazer 
SEÇÃO I 

Da Educação 
 

Artigo 237 - A educação, ministrada com base nos princípios estabelecidos no artigo 
205 e seguintes da Constituição Federal e inspirada nos princípios de liberdade e solidariedade 
humana, tem por fim:  

I - a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, do Estado, da 
família e dos demais grupos que compõem a comunidade;  

II - o respeito à dignidade e às liberdades fundamentais da pessoa humana;  
III - o fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional;  
IV - o desenvolvimento integral da personalidade humana e a sua participação na obra 

do bem comum;  
V - o preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos conhecimentos científicos 

e tecnológicos que lhes permitam utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades do meio, 
preservando-o;  

VI - a preservação, difusão e expansão do patrimônio cultural;  
VII - a condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, 

política ou religiosa, bem como a quaisquer preconceitos de classe, raça ou sexo;  
VIII - o desenvolvimento da capacidade de elaboração e reflexão crítica da realidade.  
 
 
 

                                                           
(1) Redação dada pela Emenda Constitucional nº 21, de 14 de fevereiro de 2006. 
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Artigo 238 - A lei organizará o Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, levando em 
conta o princípio da descentralização.  

 
(2) Artigo 239 - O Poder Público organizará o Sistema Estadual de Ensino, abrangendo 

todos os níveis e modalidades, incluindo a especial, estabelecendo normas gerais de funcionamento 
para as escolas públicas estaduais e municipais, bem como para as particulares.  

§ 1º - Os Municípios organizarão, igualmente, seus sistemas de ensino.  
§ 2º - O Poder Público oferecerá atendimento especializado aos portadores de 

deficiências, preferencialmente na rede regular de ensino.  
§ 3º - As escolas particulares estarão sujeitas à fiscalização, controle e avaliação, na 

forma da lei  
§ 4° – O Poder Público adequará as escolas e tomará as medidas necessárias quando da 

construção de novos prédios, visando promover a acessibilidade das pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e obstáculos nos espaços e mobiliários.  

 
Artigo 240 - Os Municípios responsabilizar-se-ão prioritariamente pelo ensino 

fundamental, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, e pré-escolar, só podendo 
atuar nos níveis mais elevados quando a demanda naqueles níveis estiver plena e satisfatoriamente 
atendida, do ponto de vista qualitativo e quantitativo.  

 
Artigo 241 - O Plano Estadual de Educação, estabelecido em lei, é de responsabilidade 

do Poder Público Estadual, tendo sua elaboração coordenada pelo Executivo, consultados os órgãos 
descentralizados do Sistema Estadual de Ensino, a comunidade educacional, e considerados os 
diagnósticos e necessidades apontados nos Planos Municipais de Educação.  

 
Artigo 242 - O Conselho Estadual de Educação é órgão normativo, consultivo e 

deliberativo do sistema de ensino do Estado de São Paulo, com suas atribuições, organização e 
composição definidas em lei.  

 
_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(2 ) O § 4º foi acrescentado ao artigo 239 pela Emenda Constitucional nº 39, de 27.1.2014 
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 LEI COMPLEMENTAR Nº 444, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1985 
Dispõe sobre o Estatuto do Magistério Paulista e dá providências correlatas 

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

complementar: 
 
...................................................................................................................................................................................................................... 

CAPÍTULO XI 
Dos Direitos e dos Deveres 

SEÇÃO I 
Dos Direitos 

 
Artigo 61 - Além dos previstos em outras normas, são direitos do integrante do Quadro 

do Magistério: 
I - ter a seu alcance informações educacionais, bibliografia, material didático e outros 

instrumentos bem como contar com assistência técnica que auxilie e estimule a melhoria de seu 
desempenho profissional e a ampliação de seus conhecimentos; 

II - ter assegurada a oportunidade de freqüentar cursos de formação, atualização e 
especialização profissional; 

III - dispor, no ambiente de trabalho, de instalações e material técnico-pedagógico 
suficientes e adequados para que possa exercer com eficiência e eficácia suas funções; 

IV - ter liberdade de escolha e de utilização de materiais, de procedimentos didáticos e 
de instrumento de avaliação do processo ensino-aprendizagem, dentro dos princípios 
psicopedagógicos, objetivando alicerçar o respeito à pessoa humana e, à construção do bem comum; 

V - receber remuneração de acordo com a classe, nível de habilitação, tempo de serviço 
e regime de trabalho, conforme o estabelecido por esta lei complementar; 

VI - receber remuneração por serviço extraordinário, desde que devidamente 
convocado para tal fim, independentemente da classe a que pertencer; 

VII - receber auxílio para a publicação de trabalhos e livros didáticos ou técnico-
científicos, quando solicitado e aprovado pela Administração; 

VIII - ter assegurada a igualdade de tratamento no plano técnico-pedagógico, 
independentemente do regime jurídico a que estiver sujeito; 

IX - receber, através dos serviços especializados de educação, assistência ao exercício 
profissional; 

X - participar, como integrante do Conselho de Escola, dos estudos e deliberações que 
afetam o processo educacional; 

XI - participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades 
escolares; 

XII - reunir-se na unidade escolar, para tratar de assuntos de interesse da categoria e da 
educação em geral, sem prejuízo das atividades escolares; 

XIII - Vetado. 
 

Artigo 62 - Os docentes em exercício nas unidades escolares gozarão férias de acordo 
com o Calendário Escolar. 

Parágrafo único - Aplicar-se-ão as disposições do caput ao docente readaptado com 
exercício nas unidades escolares. 
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SEÇÃO II 

Dos Deveres 
 

Artigo 63 - O integrante do Quadro do Magistério tem o dever constante de considerar 
a relevância social de suas atribuições mantendo conduta moral e funcional adequada à dignidade 
profissional, em razão da qual, além das obrigações previstas em outras normas, deverá: 

I - conhecer e respeitar as leis; 
II - preservar os princípios, os ideais e fins da Educação Brasileira, através de seu 

desempenho profissional; 
III - empenhar-se em prol do desenvolvimento do aluno, utilizando processos que 

acompanhem o progresso científico da educação; 
IV - participar das atividades educacionais que lhe forem atribuídas por força de suas 

funções; 
V - comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando suas 

tarefas com eficiência, zelo, e presteza; 
VI - manter espírito de cooperação e solidariedade com a equipe escolar e a 

comunidade em geral; 
VII -  incentivar a participação, o diálogo e a cooperação entre educandos, demais 

educadores e a comunidade em geral, visando à construção de uma sociedade democrática; 
VIII - assegurar o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política do 

educando; 
IX - respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e comprometer-se com a 

eficácia de seu aprendizado; 
X - comunicar à autoridade imediata as irregularidades de que tiver conhecimento, na 

sua área de atuação, ou, às autoridades superiores, no caso de omissão por parte da primeira; 
XI - zelar pela defesa dos direitos profissionais e pela reputação da categoria 

profissional; 
XII - fornecer elementos para a permanente atualização de seus assentamentos, junto 

aos órgãos da Administração; 
XIII - considerar os princípios psicopedagógicos, a realidade sócio-econômica da 

clientela escolar e as diretrizes da Política Educacional na escolha e utilização de materiais, 
procedimentos didáticos e instrumentos de avaliação do processo ensino-aprendizagem; 

XIV - participar do Conselho de Escola; 
XV - participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades 

escolares. 
Parágrafo único - Constitui falta grave do integrante do Quadro do Magistério impedir 

que o aluno participe das atividades escolares em razão de qualquer carência material. 
...................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

CAPÍTULO XV 
Das Disposições Gerais e Finais 

.................................................................................................................................................................................... 
 

Artigo 95 - O Conselho de Escola, de natureza deliberativa, eleito anualmente durante o 
primeiro mês letivo, presidido pelo Diretor da Escola, terá um total mínimo de 20 (vinte) e máximo de 



 

9 

 

 

40 (quarenta) componentes, fixado sempre proporcionalmente ao número de classes do 
estabelecimento de ensino. 

§ 1º - A composição a que se refere o caput obedecerá à seguinte proporcionalidade: 
I - 40% (quarenta por cento) de docentes; 
II - 5% (cinco por cento) de especialistas de educação, excetuando-se o Diretor de 

Escola; 
III - 5% (cinco por cento) dos demais funcionários; 
IV - 25% (vinte e cinco por cento) de pais de alunos; 
V - 25% (vinte e cinco por cento) de alunos; 
§ 2º - Os componentes do Conselho de Escola serão escolhidos entre os seus pares, 

mediante processo eletivo. 
§ 3º - Cada segmento representado no Conselho de Escola elegerá também 2 (dois) 

suplentes, que substituirão os membros efetivos em suas ausências e impedimentos. 
§ 4º - Os representantes dos alunos terão sempre direito a voz e voto, salvo nos 

assuntos que, por força legal, sejam restritos aos que estiverem no gozo da capacidade civil. 
§ 5º - São atribuições do Conselho de Escola: 
I - Deliberar sobre: 
a) diretrizes e metas da unidade escolar; 
b) alternativas de solução para os problemas de natureza administrativa e pedagógica; 
c) projetos de atendimento psico-pedagógico e material ao aluno; 
d) programas especiais visando à integração escola-família-comunidade; 
e) criação e regulamentação das instituições auxiliares da escola; 
f) prioridades para aplicação de recursos da Escola e das instituições auxiliares; 
(1) g) Vide Decreto nº  43.409, de 26 de agosto de 1998 
h) as penalidades disciplinares a que estiverem sujeitos os funcionários, servidores e 

alunos da unidade escolar; 
II - Elaborar o calendário e o regimento escolar, observadas as normas do Conselho 

Estadual de Educação e a legislação pertinente; 
III - Apreciar os relatórios anuais da escola, analisando seu desempenho em face das 

diretrizes e metas estabelecidas. 
§ 6º - Nenhum dos membros do Conselho de Escola poderá acumular votos, não sendo 

também permitidos os votos por procuração. 
§ 7º - O Conselho de Escola deverá reunir-se, ordinariamente, 2 (duas) vezes por 

semestre e, extraordinariamente, por convocação do Diretor da Escola ou por proposta de, no mínimo, 
1/3 (um terço) de seus membros. 

§ 8º - As deliberações do Conselho constarão de ata, serão sempre tornadas públicas e 
adotadas por maioria simples, presente a maioria absoluta de seus membros. 

Palácio dos Bandeirantes, aos 27 de dezembro de 1985. 
 
FRANCO MONTORO 
Paulo Renato Costa Souza, Secretário da Educação 
Luiz Carlos Bresser Pereira, Secretário do Governo 
 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 27 de dezembro de 1985. 

_____________________________ 

                                                           
(1) A alínea “g” do inciso I do § 5º está com a redação dada pela Lei Complementar nº 725/93, que foi revogada pela 
Lei Complementar nº 836/97.   



 

10 

 

 

  
LEI COMPLEMENTAR Nº 1.256, DE 6 DE JANEIRO DE 2015 

Dispõe sobre Estágio Probatório e institui Avaliação Periódica de Desempenho Individual para os 
ocupantes do cargo de Diretor de Escola e Gratificação de Gestão Educacional para os integrantes das 
classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação e dá providências 

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

complementar: 
 
Artigo 1º – Durante os 3 (três) primeiros anos de efetivo exercício, período 

caracterizado como estágio probatório, que equivale a 1.095 (um mil e noventa e cinco) dias de 
exercício efetivamente prestado, o servidor ingressante no cargo de Diretor de Escola, pertencente ao 
Quadro do Magistério, será submetido à Avaliação Especial de Desempenho e a Curso Específico de 
Formação, instituído pela Lei Complementar nº 1.207, de 5 de julho de 2013. 

§ 1º – No período de estágio probatório a que se refere o “caput” deste artigo, o 
ingressante no cargo de Diretor de Escola, quando ocupante estável de cargo das classes de docente, do 
Quadro do Magistério da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, em regime de acumulação, 
poderá afastar-se do exercício do cargo pertencente às classes de docente. 

§ 2º – O afastamento de que trata o § 1º deste artigo dar-se-á nos termos do inciso II do 
artigo 64 da Lei Complementar nº 444, de 27 de dezembro de 1985, com prejuízo de vencimentos, a 
pedido do servidor. 

§ 3º – A Avaliação Especial de Desempenho a que se refere o “caput” deste artigo visa a 
verificar a conformidade com as competências e habilidades necessárias ao desempenho no cargo de 
Diretor de Escola, com foco nos seguintes aspectos:  

1 - comprometimento com o trabalho e com a comunidade escolar; 
2 - responsabilidade; 
3 - capacidade de iniciativa e liderança; 
4 - eficiência na gestão educacional; 
5 - produtividade; 
6 - assiduidade; 
7 - disciplina. 
§ 4º – Os aspectos a que se refere o § 3º serão regulamentados por decreto. 
§ 5º – O Curso Específico de Formação de que trata o “caput” deste artigo visa à 

capacitação profissional do Diretor de Escola, com foco no desenvolvimento de competências técnicas, 
de liderança e gestão, e sua aplicação no exercício do cargo, por meio da elaboração e implementação 
do Plano de Gestão da Escola. 

§ 6º – A aquisição de estabilidade, nos termos do disposto no artigo 41 da Constituição 
Federal e artigo 127 da Constituição Estadual, fica condicionada ao desempenho satisfatório na 
Avaliação Especial de Desempenho e no Curso Específico de Formação durante o período de estágio 
probatório. 

§ 7º – Ao término do período de estágio probatório, o afastamento de que trata o § 1º 
deste artigo será automaticamente cessado. 

§ 8º – Vetado. 
 
Artigo 2º – A Avaliação Especial de Desempenho e o Curso Específico de Formação 

serão definidos por comissões instituídas para este fim, por ato do Secretário da Educação. 
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§ 1º – As comissões de que trata o “caput” deste artigo deverão: 
1 - atuar de forma imparcial e objetiva, obedecendo aos princípios da legalidade, 

publicidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, do contraditório e da ampla defesa; 
2 - ser constituídas por número ímpar de membros. 
§ 2º – As comissões de que trata o “caput” deste artigo serão constituídas por servidores 

em exercício na Secretaria da Educação, que não estejam em estágio probatório ou respondendo a 
processo administrativo disciplinar. 

§ 3º – As atividades dos membros das comissões de que trata o “caput” deste artigo 
serão exercidas sem prejuízo das demais atividades inerentes aos cargos ou funções de que são 
ocupantes. 

§ 4º – Vetado. 
 
Artigo 3º – Os demais critérios sobre o Estágio Probatório e a Avaliação Especial de 

Desempenho serão estabelecidos em decreto, mediante proposta do Secretário da Educação, ouvida a 
Secretaria de Gestão Pública. 

 
Artigo 4º – Aos titulares do cargo de Diretor de Escola, no exercício de suas atribuições, 

fica instituída a Avaliação Periódica de Desempenho Individual - APDI.  
§ 1º – A Avaliação Periódica de Desempenho Individual – APDI de que trata o “caput” 

deste artigo é um processo de verificação: 
1 - do desempenho do servidor nas atribuições e nas competências gestoras e de 

liderança requeridas para o exercício do cargo e necessárias à elaboração e implementação do Plano de 
Gestão da Escola; 

2 - dos resultados das respectivas unidades escolares.  
§ 2º – Aos servidores ingressantes no cargo de Diretor de Escola, a Avaliação Periódica 

de Desempenho Individual – APDI será aplicada a partir do cumprimento do estágio probatório. 
 
Artigo 5º – A Avaliação Periódica de Desempenho Individual – APDI terá periodicidade 

anual, considerando o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, e será consolidada a 
cada 3 (três) anos em parecer denominado “Resultado do Ciclo Avaliativo”, que integrará o prontuário 
funcional do Diretor de Escola. 

 
Artigo 6º – O Diretor de Escola que obtiver resultado insatisfatório no “Resultado do 

Ciclo Avaliativo” da Avaliação Periódica de Desempenho Individual – APDI integrará, obrigatoriamente, 
Programa de Desenvolvimento Profissional a ser promovido pela Secretaria da Educação, sem prejuízo 
do exercício de suas atribuições.  

§ 1º – O Programa de Desenvolvimento Profissional a que se refere o “caput” deste 
artigo deverá abordar, especialmente, as dimensões da atuação do servidor que apresentaram 
vulnerabilidade no “Resultado do Ciclo Avaliativo”. 

§ 2º – O servidor de que trata o “caput” deste artigo que não participar do Programa de 
Desenvolvimento Profissional estará sujeito às penalidades previstas na Lei nº 10.261, de 28 de 
outubro de 1968. 

 
Artigo 7º – Os critérios da Avaliação Periódica de Desempenho Individual – APDI, os 

Ciclos Avaliativos e o Programa de Desenvolvimento Profissional serão fixados por ato do Secretário da 
Educação. 
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Artigo 8º – Fica instituída a Gratificação de Gestão Educacional - GGE aos integrantes 
das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da 
Educação. 

§ 1º – A gratificação de que trata o “caput” deste artigo será concedida por ato do 
Secretário da Educação, bem como a sua cessação. 

§ 2º – Fica vedada a concessão da Gratificação de Gestão Educacional - GGE aos 
servidores afastados para o exercício de funções estritamente administrativas. 

 
Artigo 9º – A Gratificação de Gestão Educacional - GGE será calculada mediante a 

aplicação de percentuais sobre a Faixa 1, Nível I, da Estrutura I, da Escala de Vencimentos – Classes de 
Suporte Pedagógico – EV-CSP, de que trata o artigo 32 da Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro 
de 1997, e alterações posteriores, nos termos da Lei Complementar nº 1.204, de 1º de julho de 2013, na 
seguinte conformidade: 

I – 35% (trinta e cinco por cento) para Diretor de Escola e Supervisor de Ensino; 
II – 40% (quarenta por cento) para Dirigente Regional de Ensino. 
§ 1º – Sobre o valor da Gratificação de Gestão Educacional incidirão os adicionais por 

tempo de serviço e a sexta-parte dos vencimentos, quando for o caso.  
§ 2º – O valor da gratificação de que trata o artigo 8º desta lei complementar será 

computado para o cálculo do décimo terceiro salário, na conformidade do disposto no § 1º do artigo 1º 
da Lei Complementar nº 644, de 26 de dezembro de 1989, das férias e do acréscimo de 1/3 (um terço) 
de férias. 

§ 3º – Sobre o valor da gratificação de que trata este artigo incidirão os descontos 
previdenciários e de assistência médica. 

 
Artigo 10 – O servidor não perderá o direito à percepção da Gratificação de Gestão 

Educacional - GGE quando se afastar em virtude de férias, licença-prêmio, gala, nojo, júri, licença para 
tratamento de saúde, faltas abonadas, licença-gestante, licença-adoção, licença-paternidade, serviços 
obrigatórios por lei e outros afastamentos que a legislação considere como de efetivo exercício para 
todos os fins e efeitos legais. 

 
Artigo 11 – Em caso de substituição, igual ou superior a 15 (quinze) dias, os substitutos 

dos titulares de cargos de Dirigente Regional de Ensino, Diretor de Escola e Supervisor de Ensino farão 
jus à Gratificação de Gestão Educacional - GGE de que trata o artigo 8º desta lei complementar, 
proporcional aos dias substituídos. 

Parágrafo único – Aplica-se o disposto neste artigo aos substitutos de servidores 
designados para o exercício das funções de Dirigente Regional de Ensino, Diretor de Escola e 
Supervisor de Ensino. 

 
Artigo 12 – Fica vedada a percepção cumulativa da gratificação instituída por esta lei 

complementar com a gratificação de representação de que trata o inciso III do artigo 135 da Lei nº 
10.261, de 28 de outubro de 1968, exceto quando incorporada. 

 
Artigo 13 – Para os atuais servidores que vierem a se aposentar com fundamento nos 

artigos 3º e 6º da Emenda à Constituição Federal nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e no artigo 3º da 
Emenda à Constituição Federal nº 47, de 5 de julho de 2005, a Gratificação de Gestão Educacional - GGE 
será computada no cálculo dos proventos, por ocasião da aposentadoria, à razão de 1/30 (um trinta 
avos) por ano de percebimento. 
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Artigo 14 – Os requisitos para o provimento dos cargos de Supervisor de Ensino das 
classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério estabelecidos no Anexo III, a que se refere o 
artigo 8º da Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997, passam a vigorar com a redação 
constante no Anexo que integra esta lei complementar. 

 
Artigo 15 – As despesas decorrentes da aplicação desta lei complementar correrão à 

conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente da Secretaria da Educação. 
 
Artigo 16 – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos a partir de janeiro de 2015. 
 
Palácio dos Bandeirantes, aos 6 de janeiro de 2015. 
 
GERALDO ALCKMIN 
 
 

ANEXO  
a que se refere o artigo 14 da Lei Complementar nº 1.256, d e 6 de janeiro de 2015  

 
Denominação  Forma de Provimento  Requisitos para provimento de cargo  
Supervisor de 

Ensino 
Efetivo, mediante 

aprovação em concurso 
público de provas e 

títulos 

Formação: Licenciatura plena em 
Pedagogia ou Pós-graduação na área de 
Educação e experiência profissional de, 

no mínimo, 8 (oito) anos de efetivo  
exercício de Magistério,  dos quais 3 (três) 

anos em gestão educacional  
 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 6 de janeiro de 2015. 
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LEI Nº 10.261, DE 28 DE OUTUBRO DE 1968 

Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
 

ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO 
 

....................................................................................................................................................................................................... 
 

TÍTULO V 
Dos Direitos e Vantagens em Geral 

........................................................................................................................................................................................................ 
 

CAPÍTULO VII 
Do Direito de Petição 

 
(1) Artigo 239 - É assegurado a qualquer pessoa, física ou jurídica, 

independentemente de pagamento, o direito de petição contra ilegalidade ou abuso de poder e 
para defesa de direitos.   

§ 1º - Qualquer pessoa poderá reclamar sobre abuso, erro, omissão ou conduta 
incompatível no serviço público.  

§ 2º - Em nenhuma hipótese, a Administração poderá recusar-se a protocolar, 
encaminhar ou apreciar a petição, sob pena de responsabilidade do agente.  

 
(2) Artigo 240 - Ao servidor é assegurado o direito de requerer ou representar, bem 

como, nos termos desta lei complementar, pedir reconsideração e recorrer de decisões, no prazo 
de 30 (trinta) dias, salvo previsão legal específica.  

 
TÍTULO VI 

Dos Deveres, das Proibições e das Responsabilidades 
CAPÍTULO I 

Dos Deveres e das Proibições 
SEÇÃO I 

Dos Deveres 
 
Artigo 241 – São deveres do funcionário: 
I – ser assíduo e pontual; 
II – cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais; 
III – desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido; 
IV – guardar sigilo sobre os assuntos da repartição e, especialmente, sobre despachos, 

decisões ou providências; 

                                                           
(1) Redação dada pela LC nº 942/03. 
(2) Redação dada pela LC nº 942/03.  
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V – representar aos superiores sobre todas as irregularidades de que tiver 
conhecimento no exercício de suas funções; 

(3) VI - tratar com urbanidade as pessoas; 
VII – residir no local onde exerce o cargo ou onde autorizado; 
VIII – providenciar para que esteja sempre em ordem, no assentamento individual, a sua 

declaração de família; 
IX – zelar pela economia do material do Estado e pela conservação do que for confiado à 

sua guarda ou utilização; 
X – apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou com uniforme determinado, 

quando for o caso; 
XI – atender prontamente, com preferência sobre qualquer outro serviço, às requisições 

de papéis, documentos, informações ou providências que lhe forem feitas pelas autoridades judiciárias 
ou administrativas, para defesa do Estado, em Juízo; 

XII – cooperar e manter o espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho; 
XIII – estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, intruções e ordens de serviço 

que digam respeito às suas funções; e  
XIV – proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública. 

 
SEÇÃO II 

Das Proibições 
 

Artigo 242 – Ao funcionário é proibido: 
I – Revogado pela LC nº 1.096/09 
II – retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou 

objeto existente na repartição; 
III – entreter-se, durante as horas de trabalho, em palestras, leituras ou outras 

atividades estranhas ao serviço; 
IV – deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada; 
V – tratar de interesses particulares na repartição; 
VI – promover manifestações de apreço ou desapreço dentro da repartição, ou tornar-se 

solidário com elas: 
VII – exercer comércio entre os companheiros de serviço, promover ou subscrever listas 

de donativos dentro da repartição; e  
VIII – empregar material do serviço público em serviço particular. 
 
Artigo 243 – É proibido, ainda, ao funcionário: 
I – fazer contratos de natureza comercial e industrial com o Governo, por si, ou como 

representante de outrem; 
II – participar da gerência ou administração de empresas bancárias ou industriais, ou de 

sociedades comerciais, que mantenham relações comerciais ou administrativas com o Governo do 
Estado, sejam por este subvencionadas ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade da 
repartição ou serviço em que esteja lotado; 

III – requerer ou promover a concessão de privilégios, garantias de juros ou outros 
favores semelhantes, federais, estaduais ou municipais, exceto privilégio de invenção própria; 

                                                           
(3) Redação dada pela LC nº 1.096/09. 
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IV – exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas, 
estabelecimentos ou instituições que tenham relações com o Governo, em matéria que se relacione com 
a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado; 

V – aceitar representação de Estado estrangeiro, sem autorização do Presidente da 
República; 

VI – comerciar ou ter parte em sociedades comerciais nas condições mencionadas no 
item II deste artigo, podendo, em qualquer caso, ser acionista, quotista ou comandatário; 

VII – incitar greves ou a elas aderir, ou praticar atos de sabotagem contra o serviço 
público; 

VIII – praticar a usura; 
IX – constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer 

repartição pública, exceto quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente até segundo grau; 
X – receber  estipêndios de firmas fornecedoras ou de entidades fiscalizadas, no País, ou 

no estrangeiro, mesmo quando estiver em missão referente à compra de material ou fiscalização de 
qualquer natureza; 

XI – valer-se de sua qualidade de funcionário para desempenhar atividade estranha às 
funções ou para lograr, direta ou indiretamente, qualquer proveito; e  

XII – fundar sindicato de funcionários ou deles fazer parte. 
Parágrafo único – Não está compreendida na proibição dos itens II e VI deste artigo, a 

participação do funcionário em sociedades em que o Estado seja acionista, bem assim na direção ou 
gerência de cooperativas e associações de classe, ou como seu sócio. 

 
Artigo 244 – É vedado ao funcionário trabalhar sob as ordens imediatas de parentes, até 

segundo grau, salvo quando se tratar de função de confiança e livre escolha, não podendo exceder a 2 
(dois) o número de auxiliares nessas condições. 

 
CAPÍTULO II 

Das Responsabilidades 
   

Artigo 245 – O funcionário é responsável por todos os prejuízos que, nessa qualidade, 
causar à Fazenda Estadual, por dolo ou culpa, devidamente apurados. 

Parágrafo único – Caracteriza-se especialmente a responsabilidade:  
I – pela sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade, ou 

por não prestar contas, ou por não as tomar, na forma e no prazo estabelecidos nas leis, regulamentos, 
regimentos, instruções e ordens de serviço; 

II – pelas faltas, danos, avarias e quaisquer outros prejuízos que sofrerem os bens e os 
materiais sob sua guarda, ou sujeitos a seu exame ou fiscalização;  

III – pela falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas de despacho, guias e 
outros documentos da receita, ou que tenham com eles relação; e 

IV – por qualquer erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Estadual. 
 
Artigo 246 – O funcionário que adquirir materiais em desacordo com disposições legais 

e regulamentares, será responsabilizado pelo respectivo custo, sem prejuízo das penalidades 
disciplinares cabíveis, podendo-se proceder ao desconto no seu vencimento ou remuneração. 

 
Artigo 247 – Nos casos de indenização à Fazenda Estadual, o funcionário será obrigado 

a repor, de uma só vez, a importância do prejuízo causado em virtude de alcance, desfalque, remissão 
ou omissão em efetuar recolhimento ou entrada nos prazos legais. 
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Artigo 248 – Fora os casos incluídos no artigo anterior, a importância da indenização 

poderá ser descontada do vencimento ou remuneração, não excedendo o desconto à 10ª (décima) 
parte do valor destes. 

Parágrafo único – No caso do item IV do parágrafo único do artigo 245, não tendo 
havido má-fé, será aplicada a pena de repreensão e, na reincidência, a de suspensão. 

 
Artigo 249 – Será igualmente responsabilizado o funcionário que, fora dos casos 

expressamente previstos nas leis, regulamentos ou regimentos, cometer a pessoas estranhas às 
repartições, o desempenho de encargos que lhe competirem ou aos seus subordinados. 

 
Artigo 250 – A responsabilidade administrativa não exime o funcionário da 

responsabilidade civil ou criminal que no caso couber, nem o pagamento da indenização a que ficar 
obrigado, na forma dos arts. 247 e 248, o exame da pena disciplinar em que incorrer. 

(4) § 1º - A responsabilidade administrativa é independente da civil e da criminal. 
(5) § 2º - Será reintegrado ao serviço público, no cargo que ocupava e com todos os 

direitos e vantagens devidas, o servidor absolvido pela Justiça, mediante simples comprovação do 
trânsito em julgado de decisão que negue a existência de sua autoria ou do fato que deu origem à 
sua demissão. 

(6) § 3º - O processo administrativo só poderá ser sobrestado para aguardar 
decisão judicial por despacho motivado da autoridade competente para aplicar a pena. 

 
(7) TÍTULO VII 

Das Penalidades, da Extinção da Punibilidade e das Providências Preliminares 
CAPÍTULO I 

Das Penalidades e de sua Aplicação 
 
Artigo 251 – São penas disciplinares: 
I – repressão; 
II – suspensão; 
III – multa; 
IV – demissão; 
V – demissão a bem do serviço público; e  
VI - cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 
 
Artigo 252 – Na aplicação das penas disciplinares serão consideradas a natureza e a 

gravidade da infração e os danos que dela provirem para  o serviço público. 
 
Artigo 253 – A pena de repressão será aplicada por  escrito, nos casos de indisciplina ou 

falta de cumprimento dos deveres. 
 
Artigo 254 – A pena de suspensão, que não excederá  de 90 (noventa) dias, será aplicada 

em caso de falta grave ou de reincidência. 

                                                           
(4) Acrescentado pela LC nº 942/03. 
(5) Acrescentado pela LC nº 942/03. 
(6) Acrescentado pela LC nº 942/03. 
(7) Redação dada pela LC nº 942/03. 
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§ 1º - O funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do 
exercício do cargo. 

§ 2º - A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter essa penalidade 
em multa, na base de 50 % (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, sendo o 
funcionário, nesse caso, obrigado a permanecer em serviço. 

 
Artigo 255 – A pena de multa será aplicada na forma e nos casos expressamente 

previstos em lei ou regulamento. 
 
Artigo 256 – Será aplicada a pena de demissão nos casos de: 
I – abandono de cargo; 
II – procedimento irregular, de natureza grave; 
III – ineficiência no serviço; 
IV – aplicação indevida de dinheiros públicos; e  
V – ausência ao serviço, sem causa justificável, por mais de 45 (quarenta e cinco) dias, 

interpoladamente, durante 1 (um) ano. 
§ 1º - Considerar-se-á abandono de cargo, o não comparecimento do funcionário por 

mais de trinta (30) dias consecutivos  ex vi  do artigo 63. 
§ 2 º - A pena de demissão por ineficiência no serviço, só será aplicada quando 

verificada a impossibilidade de readaptação. 
 
 Artigo 257 – Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário 

que: 
I – for convencido de incontinência pública  e escandalosa e de vício de jogos proibidos; 
(8) II - praticar ato definido como crime contra a administração pública, a fé pública 

e a Fazenda Estadual, ou previsto nas leis relativas à segurança e à defesa nacional; 
III – revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo, desde que o faça 

dolosamente e com prejuízo do Estado ou particulares; 
IV – praticar insubordinação grave; 
V – praticar, em serviço, ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo se em 

legítima defesa; 
VI – lesar o patrimônio ou os cofres públicos; 
VII – receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer 

espécie, diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções mas em razão delas; 
VIII – pedir, por empréstimo, dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de 

interesses ou o tenham na repartição, ou estejam  sujeitos à sua fiscalização; 
IX – exercer advocacia administrativa; 
X – apresentar  com dolo declaração falsa em matéria de salário-família, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e do procedimento criminal, que no caso couber; 
(9) XI – praticar ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins e terrorismo; 
(10) XII – praticar ato definido como crime contra o Sistema Financeiro, ou de 

lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores; e 
(11) XIII – praticar ato definido em lei como de improbidade. 

                                                           
(8) Redação dada pela LC nº 942/03. 
(9) Acrescentado pela LC nº 942/03. 
(10) Acrescentado pela LC nº 942/03.  
(11) Acrescentado pela LC nº 942/03.  
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Artigo 258 – O ato que demitir o funcionário mencionará sempre a disposição legal em 

que se fundamenta. 
 
Artigo 259 – Será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, se 

ficar provado que o inativo: 
I – praticou, quando em atividade, falta grave para a qual é cominada nesta lei  a pena de 

demissão ou de demissão a bem do serviço público; 
II – aceitou ilegalmente cargo ou função pública; 
III - aceitou representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do Presidente 

da República; e  
IV – praticou a usura em qualquer de suas formas. 
 
(12) Artigo 260 - Para aplicação das penalidades previstas no artigo 251, são 

competentes: 
I - o Governador; 
II - os Secretários de Estado, o Procurador Geral do Estado e os Superintendentes de 

Autarquia;  
III - os Chefes de Gabinete, até a de suspensão;  
IV - os Coordenadores, até a de suspensão limitada a 60 (sessenta) dias; e  
V - os Diretores de Departamento e Divisão, até a de suspensão limitada a 30 

(trinta) dias.  
Parágrafo único – Havendo mais de um infrator e diversidade de sanções, a 

competência será da autoridade responsável pela imposição da penalidade mais grave. 
 
(13) Artigo 261 - Extingue-se a punibilidade pela prescrição:  
I - da falta sujeita à pena de repreensão, suspensão ou multa, em 2 (dois) anos;  
II - da falta sujeita à pena de demissão, de demissão a bem do serviço público e de 

cassação da aposentadoria ou disponibilidade, em 5 (cinco) anos;   
III - da falta prevista em lei como infração penal, no prazo de prescrição em 

abstrato da pena criminal, se for superior a 5 (cinco) anos.  
§ 1º - A prescrição começa a correr:  
1 - do dia em que a falta for cometida;  
2 - do dia em que tenha cessado a continuação ou a permanência, nas faltas 

continuadas ou permanentes.   
§ 2º - Interrompem a prescrição a portaria que instaura sindicância e a que 

instaura processo administrativo.   
§ 3º - O lapso prescricional corresponde:  
1 - na hipótese de desclassificação da infração, ao da pena efetivamente aplicada;  
2 - na hipótese de mitigação ou atenuação, ao da pena em tese cabível.  
§ 4º - A prescrição não corre:  
1 - enquanto sobrestado o processo administrativo para aguardar decisão judicial, 

na forma do § 3º do artigo 250;  
2 – enquanto insubsistente o vínculo funcional que venha a ser restabelecido.   
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§ 5º - Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o 
registro do fato nos assentamentos individuais do servidor.  

§ 6º - A decisão que reconhecer a existência de prescrição deverá desde logo 
determinar, quando for o caso, as providências necessárias à apuração da responsabilidade pela 
sua ocorrência. 

 
Artigo 262 – O funcionário que, sem justa causa, deixar de atender a qualquer exigência 

para cujo cumprimento seja marcado o prazo certo, terá suspenso o pagamento de seu vencimento ou 
remuneração até que satisfaça essa exigência. 

Parágrafo único – Aplica- se aos aposentados ou em disponibilidade o disposto neste 
artigo. 

 
Artigo 263 – Deverão constar do assentamento individual do funcionário todas as penas 

que lhe forem impostas. 
 

(14) CAPÍTULO II 
Das Providências Preliminares 

 
(15) Artigo 264 - A autoridade que, por qualquer meio, tiver conhecimento de 

irregularidade praticada por servidor é obrigada a adotar providências visando à sua imediata 
apuração, sem prejuízo das medidas urgentes que o caso exigir.  

 
(16) Artigo 265 – A autoridade realizará apuração preliminar, de natureza 

simplesmente investigativa, quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou 
definida autoria.  

§ 1º - A apuração preliminar deverá ser concluída no prazo de 30 (trinta) dias. 
§ 2º - Não concluída no prazo a apuração, a autoridade deverá imediatamente 

encaminhar ao Chefe de Gabinete relatório das diligências realizadas e definir o tempo necessário 
para o término dos trabalhos.  

§ 3º - Ao concluir a apuração preliminar, a autoridade deverá opinar 
fundamentadamente pelo arquivamento ou pela instauração de sindicância ou de processo 
administrativo.  

 
(17) Artigo 266 – Determinada a instauração de sindicância ou processo 

administrativo, ou no seu curso, havendo conveniência para a instrução ou para o serviço, poderá 
o Chefe de Gabinete, por despacho fundamentado, ordenar as seguintes providências:  

I – afastamento preventivo do servidor, quando o recomendar a moralidade 
administrativa ou a apuração do fato, sem prejuízo de vencimentos ou vantagens, até 180 (cento e 
oitenta) dias, prorrogáveis uma única vez por igual período;  

II – designação do servidor acusado para o exercício de atividades exclusivamente 
burocráticas até decisão final do procedimento;  

III – recolhimento de carteira funcional, distintivo, armas e algemas;  
IV – proibição do porte de armas;  
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V – comparecimento obrigatório, em periodicidade a ser estabelecida, para tomar 
ciência dos atos do procedimento.  

§ 1º - A autoridade que determinar a instauração ou presidir sindicância ou 
processo administrativo poderá representar ao Chefe de Gabinete para propor a aplicação das 
medidas previstas neste artigo, bem como sua cessação ou alteração.  

§ 2º - O Chefe de Gabinete poderá, a qualquer momento, por despacho 
fundamentado, fazer cessar ou alterar as medidas previstas neste artigo.  
 

(18) Artigo 267 - O período de afastamento preventivo computa-se como de efetivo 
exercício, não sendo descontado da pena de suspensão eventualmente aplicada.  

 
TÍTULO VIII 

Do Procedimento Disciplinar  
CAPÍTULO I 

Das Disposições Gerais  
 
(19) Artigo 268 - A apuração das infrações será feita mediante sindicância ou 

processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.   
 
(20) Artigo 269 - Será instaurada sindicância quando a falta disciplinar, por sua 

natureza, possa determinar as penas de repreensão, suspensão ou multa.  
 
(21) Artigo 270 - Será obrigatório o processo administrativo quando a falta 

disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de demissão, de demissão a bem do 
serviço público e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade.  

 
(22) Artigo 271 - Os procedimentos disciplinares punitivos serão realizados pela 

Procuradoria Geral do Estado e presididos por Procurador do Estado confirmado na carreira.  
 

 
(23) CAPÍTULO II 
Da Sindicância  

 
(24) Artigo 272 - São competentes para determinar a instauração de sindicância as 

autoridades enumeradas no artigo 260.  
Parágrafo único – Instaurada a sindicância, o Procurador do Estado que a presidir 

comunicará o fato ao órgão setorial de pessoal.  
 
(25) Artigo 273 - Aplicam-se à sindicância as regras previstas nesta lei 

complementar para o processo administrativo, com as seguintes modificações:   
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I - a autoridade sindicante e cada acusado poderão arrolar até 3 (três) 
testemunhas;  

II - a sindicância deverá estar concluída no prazo de 60 (sessenta) dias;  
III – com o relatório, a sindicância será enviada à autoridade competente para a 

decisão.  
 
 

(26) CAPÍTULO III 
Do Processo Administrativo  

 
(27) Artigo 274 – São competentes para determinar a instauração de processo 

administrativo as autoridades enumeradas no artigo 260, até o inciso IV, inclusive.  
 
(28) Artigo 275 - Não poderá ser encarregado da apuração, nem atuar como 

secretário, amigo íntimo ou inimigo, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, 
até o terceiro grau inclusive, cônjuge, companheiro ou qualquer integrante do núcleo familiar do 
denunciante ou do acusado, bem assim o subordinado deste.  

 
(29) Artigo 276 - A autoridade ou o funcionário designado deverão comunicar, desde 

logo, à autoridade competente, o impedimento que houver.  
 
(30) Artigo 277 - O processo administrativo deverá ser instaurado por portaria, no 

prazo improrrogável de 8 (oito) dias do recebimento da determinação, e concluído no de 90 
(noventa) dias da citação do acusado.  

§ 1º - Da portaria deverão constar o nome e a identificação do acusado, a infração 
que lhe é atribuída, com descrição sucinta dos fatos, a indicação das normas infringidas e a 
penalidade mais elevada em tese cabível.  

§ 2º - Vencido o prazo, caso não concluído o processo, o Procurador do Estado que o 
presidir deverá imediatamente encaminhar ao seu superior hierárquico relatório indicando as 
providências faltantes e o tempo necessário para término dos trabalhos.  

§ 3º - O superior hierárquico dará ciência dos fatos a que se refere o parágrafo 
anterior e das providências que houver adotado à autoridade que determinou a instauração do 
processo. 

 
(31) Artigo 278 - Autuada a portaria e demais peças preexistentes, designará o 

presidente dia e hora para audiência de interrogatório, determinando a citação do acusado e a 
notificação do denunciante, se houver.  

§ 1º - O mandado de citação deverá conter:  
1 - cópia da portaria;  
2 - data, hora e local do interrogatório, que poderá ser acompanhado pelo 

advogado do acusado;  
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3 - data, hora e local da oitiva do denunciante, se houver, que deverá ser 
acompanhada pelo advogado do acusado;  

4 - esclarecimento de que o acusado será defendido por advogado dativo, caso não 
constitua advogado próprio;  

5 - informação de que o acusado poderá arrolar testemunhas e requerer provas, no 
prazo de 3 (três) dias após a data designada para seu interrogatório;  

6 - advertência de que o processo será extinto se o acusado pedir exoneração até o 
interrogatório, quando se tratar exclusivamente de abandono de cargo ou função, bem como 
inassiduidade.  

§ 2º - A citação do acusado será feita pessoalmente, no mínimo 2 (dois) dias antes 
do interrogatório, por intermédio do respectivo superior hierárquico, ou diretamente, onde possa 
ser encontrado. 

§ 3º - Não sendo encontrado em seu local de trabalho ou no endereço constante de 
seu assentamento individual, furtando-se o acusado à citação ou ignorando-se seu paradeiro, a 
citação far-se-á por edital, publicado uma vez no Diário Oficial do Estado, no mínimo 10 (dez) dias 
antes do interrogatório.  

 
(32) Artigo 279 - Havendo denunciante, este deverá prestar declarações, no 

interregno entre a data da citação e a fixada para o interrogatório do acusado, sendo notificado 
para tal fim.  

§ 1º - A oitiva do denunciante deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado, 
próprio ou dativo.  

§ 2º - O acusado não assistirá à inquirição do denunciante; antes porém de ser 
interrogado, poderá ter ciência das declarações que aquele houver prestado.  

 
(33) Artigo 280 - Não comparecendo o acusado, será, por despacho, decretada sua 

revelia, prosseguindo-se nos demais atos e termos do processo.  
 
(34) Artigo 281 - Ao acusado revel será nomeado advogado dativo.  
 
(35) Artigo 282 - O acusado poderá constituir advogado que o representará em 

todos os atos e termos do processo. 
§ 1º - É faculdade do acusado tomar ciência ou assistir aos atos e termos do 

processo, não sendo obrigatória qualquer notificação. 
§ 2º - O advogado será intimado por publicação no Diário Oficial do Estado, de que 

conste seu nome e número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os dados 
necessários à identificação do procedimento. 

§ 3º - Não tendo o acusado recursos financeiros ou negando-se a constituir 
advogado, o presidente nomeará advogado dativo. 

§ 4º - O acusado poderá, a qualquer tempo, constituir advogado para prosseguir na 
sua defesa.  

 
(36) Artigo 283 - Comparecendo ou não o acusado ao interrogatório, inicia-se o 

prazo de 3 (três) dias para requerer a produção de provas, ou apresentá-las.  
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§ 1º - O presidente e cada acusado poderão arrolar até 5 (cinco) testemunhas.  
§ 2º - A prova de antecedentes do acusado será feita exclusivamente por 

documentos, até as alegações finais.  
§ 3º - Até a data do interrogatório, será designada a audiência de instrução.  
 
(37) Artigo 284 - Na audiência de instrução, serão ouvidas, pela ordem, as 

testemunhas arroladas pelo presidente e pelo acusado.  
Parágrafo único - Tratando-se de servidor público, seu comparecimento poderá ser 

solicitado ao respectivo superior imediato com as indicações necessárias.  
 
(38) Artigo 285 - A testemunha não poderá eximir-se de depor, salvo se for 

ascendente, descendente, cônjuge, ainda que legalmente separado, companheiro, irmão, sogro e 
cunhado, pai, mãe ou filho adotivo do acusado, exceto quando não for possível, por outro modo, 
obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.  

§ 1º - Se o parentesco das pessoas referidas for com o denunciante, ficam elas 
proibidas de depor, observada a exceção deste artigo.  

§ 2º - Ao servidor que se recusar a depor, sem justa causa, será pela autoridade 
competente adotada a providência a que se refere o artigo 262, mediante comunicação do 
presidente.  

§ 3º - O servidor que tiver de depor como testemunha fora da sede de seu exercício, 
terá direito a transporte e diárias na forma da legislação em vigor, podendo ainda expedir-se 
precatória para esse efeito à autoridade do domicílio do depoente.  

§ 4º - São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício 
ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem 
dar o seu testemunho.  

 
(39) Artigo 286 - A testemunha que morar em comarca diversa poderá ser inquirida 

pela autoridade do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com 
prazo razoável, intimada a defesa.  

§ 1º - Deverá constar da precatória a síntese da imputação e os esclarecimentos 
pretendidos, bem como a advertência sobre a necessidade da presença de advogado.  

§ 2º - A expedição da precatória não suspenderá a instrução do procedimento.  
§ 3º - Findo o prazo marcado, o procedimento poderá prosseguir até final decisão; a 

todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos.  
 
(40) Artigo 287 - As testemunhas arroladas pelo acusado comparecerão à audiência 

designada independente de notificação.  
§ 1º - Deverá ser notificada a testemunha cujo depoimento for relevante e que não 

comparecer espontaneamente.  
§ 2º - Se a testemunha não for localizada, a defesa poderá substituí-la, se quiser, 

levando na mesma data designada para a audiência outra testemunha, independente de 
notificação.  
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(41) Artigo 288 - Em qualquer fase do processo, poderá o presidente, de ofício ou a 
requerimento da defesa, ordenar diligências que entenda convenientes.  

§ 1º - As informações necessárias à instrução do processo serão solicitadas 
diretamente, sem observância de vinculação hierárquica, mediante ofício, do qual cópia será 
juntada aos autos.  

§ 2º - Sendo necessário o concurso de técnicos ou peritos oficiais, o presidente os 
requisitará, observados os impedimentos do artigo 275.  

 
(42) Artigo 289 - Durante a instrução, os autos do procedimento administrativo 

permanecerão na repartição competente.  
§ 1º - Será concedida vista dos autos ao acusado, mediante simples solicitação, 

sempre que não prejudicar o curso do procedimento.  
§ 2º - A concessão de vista será obrigatória, no prazo para manifestação do acusado 

ou para apresentação de recursos, mediante publicação no Diário Oficial do Estado.  
§ 3º - Não corre o prazo senão depois da publicação a que se refere o parágrafo 

anterior e desde que os autos estejam efetivamente disponíveis para vista.  
§ 4º - Ao advogado é assegurado o direito de retirar os autos da repartição, 

mediante recibo, durante o prazo para manifestação de seu representado, salvo na hipótese de 
prazo comum, de processo sob regime de segredo de justiça ou quando existirem nos autos 
documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstância relevante que justifique a 
permanência dos autos na repartição, reconhecida pela autoridade em despacho motivado.  

 
(43) Artigo 290 - Somente poderão ser indeferidos pelo presidente, mediante decisão 

fundamentada, os requerimentos de nenhum interesse para o esclarecimento do fato, bem como 
as provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.  

 
(44) Artigo 291 - Quando, no curso do procedimento, surgirem fatos novos 

imputáveis ao acusado, poderá ser promovida a instauração de novo procedimento para sua 
apuração, ou, caso conveniente, aditada a portaria, reabrindo-se oportunidade de defesa.  

 
(45) Artigo 292 - Encerrada a fase probatória, dar-se-á vista dos autos à defesa, que 

poderá apresentar alegações finais, no prazo de 7 (sete) dias.  
Parágrafo único - Não apresentadas no prazo as alegações finais, o presidente 

designará advogado dativo, assinando-lhe novo prazo.  
 
(46) Artigo 293 - O relatório deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da apresentação das alegações finais.  
§ 1º - O relatório deverá descrever, em relação a cada acusado, separadamente, as 

irregularidades imputadas, as provas colhidas e as razões de defesa, propondo a absolvição ou 
punição e indicando, nesse caso, a pena que entender cabível.  

§ 2º - O relatório deverá conter, também, a sugestão de quaisquer outras 
providências de interesse do serviço público.  
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(47) Artigo 294 - Relatado, o processo será encaminhado à autoridade que 

determinou sua instauração.  
 
(48) Artigo 295 – Recebendo o processo relatado, a autoridade que houver 

determinado sua instauração deverá, no prazo de 20 (vinte) dias, proferir o julgamento ou 
determinar a realização de diligência, sempre que necessária ao esclarecimento de fatos.  

 
(49) Artigo 296 - Determinada a diligência, a autoridade encarregada do processo 

administrativo terá prazo de 15 (quinze) dias para seu cumprimento, abrindo vista à defesa para 
manifestar-se em 5 (cinco) dias.  

 
(50) Artigo 297 - Quando escaparem à sua alçada as penalidades e providências que 

lhe parecerem cabíveis, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo 
deverá propô-las, justificadamente, dentro do prazo para julgamento, à autoridade competente.  

 
(51) Artigo 298 - A autoridade que proferir decisão determinará os atos dela 

decorrentes e as providências necessárias a sua execução.  
 
(52) Artigo 299 - As decisões serão sempre publicadas no Diário Oficial do Estado, 

dentro do prazo de 8 (oito) dias, bem como averbadas no registro funcional do servidor.  
 
(53) Artigo 300 - Terão forma processual resumida, quando possível, todos os 

termos lavrados pelo secretário, quais sejam: autuação, juntada, conclusão, intimação, data de 
recebimento, bem como certidões e compromissos.  

§ 1º - Toda e qualquer juntada aos autos se fará na ordem cronológica da 
apresentação, rubricando o presidente as folhas acrescidas.  

§ 2º - Todos os atos ou decisões, cujo original não conste do processo, nele deverão 
figurar por cópia.  

 
(54) Artigo 301 - Constará sempre dos autos da sindicância ou do processo a folha 

de serviço do indiciado. 
 
(55) Artigo 302 - Quando ao funcionário se imputar crime, praticado na esfera 

administrativa, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo 
providenciará para que se instaure, simultaneamente, o inquérito policial.  

Parágrafo único - Quando se tratar de crime praticado fora da esfera 
administrativa, a autoridade policial dará ciência dele à autoridade administrativa.  
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(56) Artigo 303 – As autoridades responsáveis pela condução do processo 
administrativo e do inquérito policial se auxiliarão para que os mesmos se concluam dentro dos 
prazos respectivos.  

 
(57) Artigo 304 – Quando o ato atribuído ao funcionário for considerado criminoso, 

serão remetidas à autoridade competente cópias autenticadas das peças essenciais do processo.  
 
(58) Artigo 305 - Não será declarada a nulidade de nenhum ato processual que não 

houver influído na apuração da verdade substancial ou diretamente na decisão do processo ou 
sindicância.  

 
(59) Artigo 306 - É defeso fornecer à imprensa ou a outros meios de divulgação 

notas sobre os atos processuais, salvo no interesse da Administração, a juízo do Secretário de 
Estado ou do Procurador Geral do Estado.  

 
(60) Artigo 307 - Decorridos 5 (cinco) anos de efetivo exercício, contados do 

cumprimento da sanção disciplinar, sem cometimento de nova infração, não mais poderá aquela 
ser considerada em prejuízo do infrator, inclusive para efeito de reincidência.  

Parágrafo único - A demissão e a demissão a bem do serviço público acarretam a 
incompatibilidade para nova investidura em cargo, função ou emprego público, pelo prazo de 5 
(cinco) e 10 (dez) anos, respectivamente.  

 
(61) CAPÍTULO IV 

Do Processo por Abandono do Cargo ou Função e por Inassiduidade 
 
(62) Artigo 308 - Verificada a ocorrência de faltas ao serviço que caracterizem 

abandono de cargo ou função, bem como inassiduidade, o superior imediato comunicará o fato à 
autoridade competente para determinar a instauração de processo disciplinar, instruindo a 
representação com cópia da ficha funcional do servidor e atestados de frequência.  

 
Artigo 309 - Não será instaurado processo para apurar abandono de cargo ou 

função, bem como inassiduidade, se o servidor tiver pedido exoneração.  
 
(63) Artigo 310 - Extingue-se o processo instaurado exclusivamente para apurar 

abandono de cargo ou função, bem como inassiduidade, se o indiciado pedir exoneração até a 
data designada para o interrogatório, ou por ocasião deste.  

 
(64) Artigo 311 - A defesa só poderá versar sobre força maior, coação ilegal ou 

motivo legalmente justificável.  
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(65) CAPÍTULO V 
Dos Recursos  

 
(66) Artigo 312 - Caberá recurso, por uma única vez, da decisão que aplicar 

penalidade.  
§ 1º - O prazo para recorrer é de 30 (trinta) dias, contados da publicação da decisão 

impugnada no Diário Oficial do Estado ou da intimação pessoal do servidor, quando for o caso. 
§ 2º - Do recurso deverá constar, além do nome e qualificação do recorrente, a 

exposição das razões de inconformismo.  
§ 3º - O recurso será apresentado à autoridade que aplicou a pena, que terá o prazo 

de 10 (dez) dias para, motivadamente, manter sua decisão ou reformá-la.  
§ 4º - Mantida a decisão, ou reformada parcialmente, será imediatamente 

encaminhada a reexame pelo superior hierárquico.  
§ 5º - O recurso será apreciado pela autoridade competente ainda que 

incorretamente denominado ou endereçado.  
 
(67) Artigo 313 - Caberá pedido de reconsideração, que não poderá ser renovado, de 

decisão tomada pelo Governador do Estado em única instância, no prazo de 30 (trinta) dias.  
 
(68) Artigo 314 - Os recursos de que trata esta lei complementar não têm efeito 

suspensivo; os que forem providos darão lugar às retificações necessárias, retroagindo seus 
efeitos à data do ato punitivo.  

 
(69) CAPÍTULO VI 

Da Revisão   
 
(70) Artigo 315 - Admitir-se-á, a qualquer tempo, a revisão de punição disciplinar de 

que não caiba mais recurso, se surgirem fatos ou circunstâncias ainda não apreciados, ou vícios 
insanáveis de procedimento, que possam justificar redução ou anulação da pena aplicada. 

§ 1º - A simples alegação da injustiça da decisão não constitui fundamento do 
pedido. 

§ 2º - Não será admitida reiteração de pedido pelo mesmo fundamento.  
§ 3º - Os pedidos formulados em desacordo com este artigo serão indeferidos.  
§ 4º - O ônus da prova cabe ao requerente.  
 
(71) Artigo 316 - A pena imposta não poderá ser agravada pela revisão.  
 
(72) Artigo 317 - A instauração de processo revisional poderá ser requerida 

fundamentadamente pelo interessado ou, se falecido ou incapaz, por seu curador, cônjuge, 
companheiro, ascendente, descendente ou irmão, sempre por intermédio de advogado.  

                                                           
(65) Redação dada pela LC nº 942/03. 
(66) Redação dada pela LC nº 942/03. 
(67) Redação dada pela LC nº 942/03. 
(68) Redação dada pela LC nº 942/03. 
(69) Redação dada pela LC nº 942/03. 
(70) Redação dada pela LC nº 942/03. 
(71) Redação dada pela LC nº 942/03.  
(72) Redação dada pela LC nº 942/03. 
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Parágrafo único - O pedido será instruído com as provas que o requerente possuir 
ou com indicação daquelas que pretenda produzir.  

 
(73) Artigo 318 - A autoridade que aplicou a penalidade, ou que a tiver confirmado 

em grau de recurso, será competente para o exame da admissibilidade do pedido de revisão, bem 
como, caso deferido o processamento, para a sua decisão final.  

 
(74) Artigo 319 - Deferido o processamento da revisão, será este realizado por 

Procurador de Estado que não tenha funcionado no procedimento disciplinar de que resultou a 
punição do requerente.  

 
(75) Artigo 320 – Recebido o pedido, o presidente providenciará o apensamento dos 

autos originais e notificará o requerente para, no prazo de 8 (oito) dias, oferecer rol de 
testemunhas, ou requerer outras provas que pretenda produzir.  

Parágrafo único - No processamento da revisão serão observadas as normas 
previstas nesta lei complementar para o processo administrativo.  

 
(76) Artigo 321 - A decisão que julgar procedente a revisão poderá alterar a 

classificação da infração, absolver o punido, modificar a pena ou anular o processo, 
restabelecendo os direitos atingidos pela decisão reformada. 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Artigo 322 - O dia 28 de outubro será consagrado ao "Funcionário Público Estadual". 
 
Artigo 323 - Os prazos previstos neste Estatuto serão todos contados por dias corridos. 
Parágrafo único - Não se computará no prazo o dia inicial, prorrogando-se o 

vencimento, que incidir em sábado, domingo, feriado ou facultativo, para o primeiro dia útil seguinte. 
 
Artigo 324 - As disposições deste Estatuto se aplicam aos extranumerários, exceto no 

que colidirem com a precariedade de sua situação no Serviço Público. 
 

 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
Artigo 325 - Aplicam-se aos atuais funcionários interinos as disposições deste Estatuto, 

salvo as que colidirem com a natureza precária de sua investidura e, em especial, as relativas a acesso, 
promoção, afastamentos, aposentadoria voluntária e às licenças previstas nos itens VI, VII e IX do 
artigo 181. 

 
Artigo 326 - Serão obrigatoriamente exonerados os ocupantes interinos de cargos para 

cujo provimento for realizado concurso. 
Parágrafo único - As exonerações serão efetivadas dentro de 30 (trinta) dias, após a 

homologação do concurso. 
                                                           
(73) Redação dada pela LC nº 942/03. 
(74) Redação dada pela LC nº 942/03. 
(75) Redação dada pela LC nº 942/03. 
(76) Redação dada pela LC nº 942/03.  
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Artigo 327 – Revogado pelo Decreto-lei nº 60, de 15.5.69 

 
Artigo 328 - Dentro de 120 (cento e vinte) dias proceder-se-á ao levantamento geral das 

atuais funções gratificadas, para efeito de implantação de novo sistema retribuitório dos encargos por 
elas atendidos. 

Parágrafo único - Até a implantação do sistema de que trata este artigo, continuarão em 
vigor as disposições legais referentes à função gratificada. 
...................................................................................................................................................................................................................... 

 
Palácio dos Bandeirantes, 28 de outubro de 1968. 
 
ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 

 
_____________________________________ 
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() LEI Nº 10.177, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998 
Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
 
TÍTULO I 
Das Disposições Preliminares 
Artigo 1º - Esta lei regula os atos e procedimentos administrativos da Administração 

Pública centralizada e descentralizada do Estado de São Paulo, que não tenham disciplina legal 
específica. 

Parágrafo único - Considera-se integrante da Administração descentralizada estadual 
toda pessoa jurídica controlada ou mantida, direta ou indiretamente, pelo Poder Público estadual, seja 
qual for seu regime jurídico. 

 
Artigo 2º - As normas desta lei aplicam-se subsidiariamente aos atos e procedimentos 

administrativos com disciplina legal específica. 
 
Artigo 3º - Os prazos fixados em normas legais específicas prevalecem sobre os desta 

lei. 
 
TÍTULO II 
Dos Princípios da Administração Pública 
Artigo 4º - A Administração Pública atuará em obediência aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, interesse público e motivação dos 
atos administrativos. 

 
Artigo 5º - A norma administrativa deve ser interpretada e aplicada da forma que 

melhor garanta a realização do fim público a que se dirige. 
 
Artigo 6º - Somente a lei poderá: 
I - criar condicionamentos aos direitos dos particulares ou impor-lhes deveres de 

qualquer espécie; e 
II - prever infrações ou prescrever sanções. 
 
TÍTULO III 
Dos Atos Administrativos 
CAPÍTULO I 
Disposição Preliminar 
Artigo 7º - A Administração não iniciará qualquer atuação material relacionada com a 

esfera jurídica dos particulares sem a prévia expedição do ato administrativo que lhe sirva de 
fundamento, salvo na hipótese de expressa previsão legal. 

 
 
 
CAPÍTULO II 

                                                           

( ) A Lei Complementar nº 60/72 foi revogada pela Lei Complementar nº 863, de 29.12.1999. 
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Da Invalidade dos Atos 
Artigo 8º - São inválidos os atos administrativos que desatendam os pressupostos legais 

e regulamentares de sua edição, ou os princípios da Administração, especialmente nos casos de: 
I - incompetência da pessoa jurídica, órgão ou agente de que emane; 
II - omissão de formalidades ou procedimentos essenciais; 
III - impropriedade do objeto; 
IV - inexistência ou impropriedade do motivo de fato ou de direito; 
V - desvio de poder; 
VI - falta ou insuficiência de motivação. 
Parágrafo único - Nos atos discricionários, será razão de invalidade a falta de correlação 

lógica entre o motivo e o conteúdo do ato, tendo em vista sua finalidade. 
 
Artigo 9º - A motivação indicará as razões que justifiquem a edição do ato, 

especialmente a regra de competência, os fundamentos de fato e de direito e a finalidade objetivada. 
Parágrafo único - A motivação do ato no procedimento administrativo poderá consistir 

na remissão a pareceres ou manifestações nele proferidos. 
 
Artigo 10 - A Administração anulará seus atos inválidos, de ofício ou por provocação de 

pessoa interessada, salvo quando: 
I - ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos contado de sua produção; 
II - da irregularidade não resultar qualquer prejuízo; 
III - forem passíveis de convalidação. 
 
Artigo 11 - A Administração poderá convalidar seus atos inválidos, quando a invalidade 

decorrer de vício de competência ou de ordem formal, desde que: 
I - na hipótese de vício de competência, a convalidação seja feita pela autoridade 

titulada para a prática do ato, e não se trate de competência indelegável; 
II - na hipótese de vício formal, este possa ser suprido de modo eficaz. 
§ 1º - Não será admitida a convalidação quando dela resultar prejuízo à Administração 

ou a terceiros ou quando se tratar de ato impugnado. 
§ 2º - A convalidação será sempre formalizada por ato motivado. 
 
CAPÍTULO III 
Da Formalização dos Atos 
 Artigo 12 - São atos administrativos: 
I - de competência privativa: 
a) do Governador do Estado, o Decreto; 
b) dos Secretários de Estado, do Procurador Geral do Estado e dos Reitores das 

Universidades, a Resolução; 
c) dos órgãos colegiados, a Deliberação; 
II - de competência comum: 
a) a todas as autoridades, até o nível de Diretor de Serviço; às autoridades policiais; aos 

dirigentes das entidades descentralizadas, bem como, quando estabelecido em norma legal específica, a 
outras autoridades administrativas, a Portaria; 

b) a todas as autoridades ou agentes da Administração, os demais atos administrativos, 
tais como Ofícios, Ordens de Serviço, Instruções e outros. 

§ 1º - Os atos administrativos, excetuados os decretos, aos quais se refere a Lei 
Complementar nº 60, de 10 de julho de 1972, e os referidos no artigo 14 desta lei, serão numerados 
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em séries próprias, com renovação anual, identificando-se pela sua denominação, seguida da sigla do 
órgão ou entidade que os tenha expedido. 

§ 2º - Aplica-se na elaboração dos atos administrativos, no que couber, o disposto na 
Lei Complementar nº 60, de 10 de julho de 1972. 

 
Artigo 13 - Os atos administrativos produzidos por escrito indicarão a data e o local de 

sua edição, e conterão a identificação nominal, funcional e a assinatura da autoridade responsável. 
 
Artigo 14 - Os atos de conteúdo normativo e os de caráter geral serão numerados em 

séries específicas, seguidamente, sem renovação anual. 
 
Artigo 15 - Os regulamentos serão editados por decreto, observadas as seguintes regras: 
I - nenhum regulamento poderá ser editado sem base em lei, nem prever infrações, 

sanções, deveres ou condicionamentos de direitos nela não estabelecidos; 
II - os decretos serão referendados pelos Secretários de Estado em cuja área de atuação 

devam incidir, ou pelo Procurador Geral do Estado, quando for o caso; 
III - nenhum decreto regulamentar será editado sem exposição de motivos que 

demonstre o fundamento legal de sua edição, a finalidade das medidas adotadas e a extensão de seus 
efeitos; 

IV - as minutas de regulamento serão obrigatoriamente submetidas ao órgão jurídico 
competente, antes de sua apreciação pelo Governador do Estado. 

 
CAPÍTULO IV 
Da Publicidade dos Atos 
Artigo 16 - Os atos administrativos, inclusive os de caráter geral, entrarão em vigor na 

data de sua publicação, salvo disposição expressa em contrário. 
 
Artigo 17 - Salvo norma expressa em contrário, a publicidade dos atos administrativos 

consistirá em sua publicação no Diário Oficial do Estado, ou, quando for o caso, na citação, notificação 
ou intimação do interessado. 

Parágrafo único - A publicação dos atos sem conteúdo normativo poderá ser resumida. 
 
CAPÍTULO V 
Do Prazo para a Produção dos Atos 
Artigo 18 - Será de 60 (sessenta) dias, se outra não for a determinação legal, o prazo 

máximo para a prática de atos administrativos isolados, que não exijam procedimento para sua 
prolação, ou para a adoção, pela autoridade pública, de outras providências necessárias à aplicação de 
lei ou decisão administrativa. 

Parágrafo único - O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, 
tornar-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da medida, permitida prorrogação, 
quando cabível, mediante proposta justificada. 

 
CAPÍTULO VI 
Da Delegação e da Avocação 
Artigo 19 - Salvo vedação legal, as autoridades superiores poderão delegar a seus 

subordinados a prática de atos de sua competência ou avocar os de competência destes. 
 
Artigo 20 - São indelegáveis, entre outras hipóteses decorrentes de normas específicas: 



 

34 

 

 

I - a competência para a edição de atos normativos que regulem direitos e deveres dos 
administrados; 

II - as atribuições inerentes ao caráter político da autoridade; 
III - as atribuições recebidas por delegação, salvo autorização expressa e na forma por 

ela determinada; 
IV - a totalidade da competência do órgão; 
V - as competências essenciais do órgão, que justifiquem sua existência. 
Parágrafo único - O órgão colegiado não pode delegar suas funções, mas apenas a 

execução material de suas deliberações. 
 
TÍTULO IV 
Dos Procedimentos Administrativos 
CAPÍTULO I 
Normas Gerais 
Seção I 
Dos Princípios 
 Artigo 21 - Os atos da Administração serão precedidos do procedimento adequado à 

sua validade e à proteção dos direitos e interesses dos particulares. 
 
Artigo 22 - Nos procedimentos administrativos observar-se-ão, entre outros requisitos 

de validade, a igualdade entre os administrados e o devido processo legal, especialmente quanto à 
exigência de publicidade, do contraditório, da ampla defesa e, quando for o caso, do despacho ou 
decisão motivados. 

§ 1º - Para atendimento dos princípios previstos neste artigo, serão assegurados às 
partes o direito de emitir manifestação, de oferecer provas e acompanhar sua produção, de obter vista 
e de recorrer. 

§ 2º - Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas 
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. 

 
Seção II 
Do Direito de Petição 
Artigo 23 – É assegurado a qualquer pessoa, física ou jurídica, independentemente de 

pagamento, o direito de petição contra ilegalidade ou abuso de poder e para a defesa de direitos. 
Parágrafo único - As entidades associativas, quando expressamente autorizadas por 

seus estatutos ou por ato especial, e os sindicatos poderão exercer o direito de petição, em defesa dos 
direitos e interesses coletivos ou individuais de seus membros. 

 
Artigo 24 - Em nenhuma hipótese, a Administração poderá recusar-se a protocolar a 

petição, sob pena de responsabilidade do agente. 
 
Seção III 
Da Instrução 
Artigo 25 - Os procedimentos serão impulsionados e instruídos de ofício, atendendo-se 

à celeridade, economia, simplicidade e utilidade dos trâmites. 
 
Artigo 26 - O órgão ou entidade da Administração estadual que necessitar de 

informações de outro, para instrução de procedimento administrativo, poderá requisitá-las 



 

35 

 

 

diretamente, sem observância da vinculação hierárquica, mediante ofício, do qual uma cópia será 
juntada aos autos. 

 
Artigo 27 - Durante a instrução, os autos do procedimento administrativo 

permanecerão na repartição competente. 
 
Artigo 28 - Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão 

competente poderá, mediante despacho motivado, autorizar consulta pública para manifestação de 
terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. 

§ 1º - A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a 
fim de que os autos possam ser examinados pelos interessados, fixando-se prazo para oferecimento de 
alegações escritas. 

§ 2º - O comparecimento à consulta pública não confere, por si, a condição de 
interessado no processo, mas constitui o direito de obter da Administração resposta fundamentada. 

 
Artigo 29 - Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da 

questão, poderá ser realizada audiência pública para debates sobre a matéria do processo. 
 
Artigo 30 - Os órgãos e entidades administrativas, em matéria relevante, poderão 

estabelecer outros meios de participação dos administrados, diretamente ou por meio de organizações 
e associações legalmente reconhecidas. 

 
Artigo 31 - Os resultados da consulta e audiência pública e de outros meios de 

participação dos administrados deverão ser acompanhados da indicação do procedimento adotado. 
 
Seção IV 
Dos Prazos 
Artigo 32 - Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições 

especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos: 
I - para autuação, juntada aos autos de quaisquer elementos, publicação e outras 

providências de mero expediente: 2 (dois) dias; 
II - para expedição de notificação ou intimação pessoal: 6 (seis) dias; 
III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 7 

(sete) dias; 
IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou 

jurídico: 20 (vinte) dias, prorrogáveis por 10 (dez) dias quando a diligência requerer o deslocamento 
do agente para localidade diversa daquela onde tem sua sede de exercício; 

V - para decisões no curso do procedimento: 7 (sete) dias; 
VI - para manifestações do particular ou providências a seu cargo: 7 (sete) dias; 
VII - para decisão final: 20 (vinte) dias; 
VIII - para outras providências da Administração: 5 (cinco) dias. 
§ 1º - O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tornar-se 

logicamente possível a produção do ato ou a adoção da providência. 
§ 2º - Os prazos previstos neste artigo poderão ser, caso a caso, prorrogados uma vez, 

por igual período, pela autoridade superior, à vista de representação fundamentada do agente 
responsável por seu cumprimento. 
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Artigo 33 - O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie 
apresentados à Administração será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente 
estabelecido. 

§ 1º - Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o 
requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal ou regulamentar em contrário. 

§ 2º - Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do 
prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, 
sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior. 

§ 3º - O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o 
requerimento. 

 
Seção V 
Da Publicidade 
Artigo 34 - No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações, intimações e 

notificações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as 
seguintes regras: 

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem 
como alterações posteriores; 

II - considera-se efetivada a intimação ou notificação por carta com sua entrega no 
endereço fornecido pelo interessado; 

III - será obrigatoriamente pessoal a citação do acusado, em procedimento 
sancionatório, e a intimação do terceiro interessado, em procedimento de invalidação; 

IV - na citação, notificação ou intimação pessoal, caso o destinatário se recuse a assinar 
o comprovante de recebimento, o servidor encarregado certificará a entrega e a recusa; 

V - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão 
dirigidas as notificações e intimações, salvo disposição em contrário. 

Parágrafo único - Na hipótese do inciso III, não encontrado o interessado, a citação ou a 
intimação serão feitas por edital publicado no Diário Oficial do Estado. 

 
Artigo 35 - Durante a instrução, será concedida vista dos autos ao interessado, mediante 

simples solicitação, sempre que não prejudicar o curso do procedimento. 
Parágrafo único - A concessão de vista será obrigatória, no prazo para manifestação do 

interessado ou para apresentação de recursos, mediante publicação no Diário Oficial do Estado. 
 
Artigo 36 - Ao advogado assegurado o direito de retirar os autos da repartição, 

mediante recibo, durante o prazo para manifestação de seu constituinte, salvo na hipótese de prazo 
comum. 

 
CAPÍTULO II 
Dos Recursos 
Seção I 
Da Legitimidade para Recorrer 
Artigo 37 - Todo aquele que for afetado por decisão administrativa poderá dela 

recorrer, em defesa de interesse ou direito. 
 
Artigo 38 - À Procuradoria Geral do Estado compete recorrer, de ofício, de decisões que 

contrariarem Súmula Administrativa ou Despacho Normativo do Governador do Estado, sem prejuízo 
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da possibilidade de deflagrar, de ofício, o procedimento invalidatório pertinente, nas hipóteses em que 
já tenha decorrido o prazo recursal. 

 
Seção II 
Da Competência para Conhecer do Recurso 
Artigo 39 - Quando norma legal não dispuser de outro modo, será competente para 

conhecer do recurso a autoridade imediatamente superior àquela que praticou o ato. 
 
Artigo 40 - Salvo disposição legal em contrário, a instância máxima para o recurso 

administrativo será: 
I - na Administração centralizada, o Secretário de Estado ou autoridade a ele 

equiparada, excetuados os casos em que o ato tenha sido por ele praticado originariamente; e 
II - na Administração descentralizada, o dirigente superior da pessoa jurídica. 
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica ao recurso previsto no artigo 38. 
 
Seção III 
Das Situações Especiais 
Artigo 41 - São irrecorríveis, na esfera administrativa, os atos de mero expediente ou 

preparatórios de decisões. 
 
Artigo 42 - Contra decisões tomadas originariamente pelo Governador do Estado ou 

pelo dirigente superior de pessoa jurídica da Administração descentralizada, caberá pedido de 
reconsideração, que não poderá ser renovado, observando-se, no que couber, o regime do recurso 
hierárquico. 

Parágrafo único - O pedido de reconsideração só será admitido se contiver novos 
argumentos, e será sempre dirigido à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a decisão. 

 
Seção IV 
Dos Requisitos da Petição de Recurso 
Artigo 43 - A petição de recurso observará os seguintes requisitos: 
I - será dirigida à autoridade recorrida e protocolada no órgão a que esta pertencer; 
II - trará a indicação do nome, qualificação e endereço do recorrente; 
III - conterá exposição, clara e completa, das razões da inconformidade. 
 
Artigo 44 - Salvo disposição legal em contrário, o prazo para apresentação de recurso ou 

pedido de reconsideração será de 15 (quinze) dias contados da publicação ou notificação do ato. 
 
Artigo 45 - Conhecer-se-á do recurso erroneamente designado, quando de seu conteúdo 

resultar induvidosa a impugnação do ato. 
 
Seção V 
Dos Efeitos dos Recursos 
Artigo 46 - O recurso será recebido no efeito meramente devolutivo, salvo quando: 
I - houver previsão legal ou regulamentar em contrário; e 
II - além de relevante seu fundamento, da execução do ato recorrido, se provido, puder 

resultar a ineficácia da decisão final. 
Parágrafo único - Na hipótese do inciso II, o recorrente poderá requerer, 

fundamentadamente, em petição anexa ao recurso, a concessão do efeito suspensivo. 
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Seção VI 
Da Tramitação dos Recursos 
Artigo 47 - A tramitação dos recursos observará as seguintes regras: 
I - a petição será juntada aos autos em 2 (dois) dias, contados da data de seu protocolo; 
II - quando os autos em que foi produzida a decisão recorrida tiverem de permanecer na 

repartição de origem para quaisquer outras providências cabíveis, o recurso será autuado em 
separado, trasladando-se cópias dos elementos necessários; 

III - requerida a concessão de efeito suspensivo, a autoridade recorrida apreciará o 
pedido nos 5 (cinco) dias subseqüentes; 

IV - havendo outros interessados representados nos autos, serão estes intimados, com 
prazo comum de 15 (quinze) dias, para oferecimento de contra-razões; 

V - com ou sem contra-razões, os autos serão submetidos ao órgão jurídico, para 
elaboração de parecer, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, salvo na hipótese do artigo 38; 

VI - a autoridade recorrida poderá reconsiderar seu ato, nos 7 (sete) dias subseqüentes; 
VII - mantido o ato, os autos serão encaminhados à autoridade competente para 

conhecer do recurso, para decisão, em 30 (trinta) dias. 
§ 1º - As decisões previstas nos incisos III, VI e VII serão encaminhadas, em 2 (dois) dias, 

à publicação no Diário Oficial do Estado. 
§ 2º - Da decisão prevista no inciso III, não caberá recurso na esfera administrativa. 
Artigo 48 - Os recursos dirigidos ao Governador do Estado serão, previamente, 

submetidos à Procuradoria Geral do Estado ou ao órgão de consultoria jurídica da entidade 
descentralizada, para parecer, a ser apresentado no prazo máximo de 20 (vinte) dias. 

 
Seção VII 
Da Decisão e seus Efeito 
Artigo 49 - A decisão de recurso não poderá, no mesmo procedimento, agravar a 

restrição produzida pelo ato ao interesse do recorrente, salvo em casos de invalidação. 
 
Artigo 50 - Ultrapassado, sem decisão, o prazo de 120 (cento e vinte) dias contado do 

protocolo do recurso que tramite sem efeito suspensivo, o recorrente poderá considerá-lo rejeitado na 
esfera administrativa. 

§ 1º - No caso do pedido de reconsideração previsto no artigo 42, o prazo para a decisão 
será de 90 (noventa) dias. 

§ 2º - O disposto neste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o recurso. 
 
Artigo 51 - Esgotados os recursos, a decisão final tomada em procedimento 

administrativo formalmente regular não poderá ser modificada pela Administração, salvo por anulação 
ou revisão, ou quando o ato, por sua natureza, for revogável. 

 
CAPÍTULO III 
Dos Procedimentos em Espécie 
Seção I 
Do Procedimento de Outorga 
Artigo 52 - Regem-se pelo disposto nesta Seção os pedidos de reconhecimento, de 

atribuição ou de liberação do exercício do direito. 
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Artigo 53 - A competência para apreciação do requerimento será do dirigente do órgão 
ou entidade encarregados da matéria versada, salvo previsão legal ou regulamentar em contrário. 

 
Artigo 54 - O requerimento será dirigido à autoridade competente para sua decisão, 

devendo indicar: 
I - o nome, a qualificação e o endereço do requerente; 
II - os fundamentos de fato e de direito do pedido; 
III - a providência pretendida; 
IV - as provas em poder da Administração que o requerente pretende ver juntadas aos 

autos. 
Parágrafo único - O requerimento será desde logo instruído com a prova documental de 

que o interessado disponha. 
 
Artigo 55 - A tramitação dos requerimentos de que trata esta Seção observará as 

seguintes regras: 
I - protocolado o expediente, o órgão que o receber providenciará a autuação e seu  

encaminhamento à repartição competente, no prazo de 2 (dois) dias; 
II - o requerimento será desde logo indeferido, se não atender aos requisitos dos incisos 

I a IV do artigo anterior, notificando-se o requerente; 
III - se o requerimento houver sido dirigido a órgão incompetente, este providenciará 

seu encaminhamento à unidade adequada, notificando-se o requerente; 
IV - a autoridade determinará as providências adequadas à instrução dos autos, 

ouvindo, em caso de dúvida quanto à matéria jurídica, o órgão de consultoria jurídica; 
V - quando os elementos colhidos puderem conduzir ao indeferimento, o requerente 

será intimado, com prazo de 7 (sete) dias, para manifestação final; 
VI - terminada a instrução, a autoridade decidirá, em despacho motivado, nos 20 (vinte) 

dias subsequentes; 
VII - da decisão caberá recurso hierárquico. 
 
Artigo 56 - Quando duas ou mais pessoas pretenderem da Administração o 

reconhecimento ou atribuição de direitos que se excluam mutuamente, será instaurado procedimento 
administrativo para a decisão, com observância das normas do artigo anterior, e das ditadas pelos 
princípios da igualdade e do contraditório. 

 
Seção II 
Do Procedimento de Invalidação 
Artigo 57 - Rege-se pelo disposto nesta Seção o procedimento para invalidação de ato 

ou contrato administrativo e, no que couber, de outros ajustes. 
 
Artigo 58 - O procedimento para invalidação provocada observará as seguintes regras: 
I - o requerimento será dirigido à autoridade que praticou o ato ou firmou o contrato, 

atendidos os requisitos do artigo 54; 
II - recebido o requerimento, será ele submetido ao órgão de consultoria jurídica para 

emissão de parecer, em 20 (vinte) dias; 
III - o órgão jurídico opinará sobre a procedência ou não do pedido, sugerindo, quando 

for o caso, providências para a instrução dos autos e esclarecendo se a eventual invalidação atingirá 
terceiros; 
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IV - quando o parecer apontar a existência de terceiros interessados, a autoridade 
determinará sua intimação, para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito; 

V - concluída a instrução, serão intimadas as partes para, em 7 (sete) dias, apresentarem 
suas razões finais; 

VI - a autoridade, ouvindo o órgão jurídico, decidirá em 20 (vinte) dias, por despacho 
motivado, do qual serão intimadas as partes; 

VII - da decisão, caberá recurso hierárquico. 
 
Artigo 59 - O procedimento para invalidação de ofício observará as seguintes regras: 
I - quando se tratar da invalidade de ato ou contrato, a autoridade que o praticou, ou seu 

superior hierárquico, submeterá o assunto ao órgão de consultoria jurídica; 
II - o órgão jurídico opinará sobre a validade do ato ou contrato, sugerindo, quando for o 

caso, providências para instrução dos autos, e indicará a necessidade ou não da instauração de 
contraditório, hipótese em que serão aplicadas as disposições dos incisos IV a VII do artigo anterior. 

 
Artigo 60 - No curso de procedimento de invalidação, a autoridade poderá, de ofício ou 

em face de requerimento, suspender a execução do ato ou contrato, para evitar prejuízos de reparação 
onerosa ou impossível. 

 
Artigo 61 - Invalidado o ato ou contrato, a Administração tomará as providências 

necessárias para desfazer os efeitos produzidos, salvo quanto a terceiros de boa fé, determinando a 
apuração de eventuais responsabilidades. 

 
Seção III 
Do Procedimento Sancionatório 
Artigo 62 - Nenhuma sanção administrativa será aplicada a pessoa física ou jurídica pela 

Administração Pública, sem que lhe seja assegurada ampla defesa, em procedimento sancionatório. 
Parágrafo único - No curso do procedimento ou, em caso de extrema urgência, antes 

dele, a Administração poderá adotar as medidas cautelares estritamente indispensáveis à eficácia do 
ato final. 

 
Artigo 63 - O procedimento sancionatório observará, salvo legislação específica, as 

seguintes regras: 
I - verificada a ocorrência de infração administrativa, será instaurado o respectivo 

procedimento para sua apuração; 
II - o ato de instauração, expedido pela autoridade competente, indicará os fatos em que 

se baseia e as normas pertinentes à infração e à sanção aplicável; 
III - o acusado será citado ou intimado, com cópia do ato de instauração, para, em 15 

(quinze) dias, oferecer sua defesa e indicar as provas que pretende produzir; 
IV - caso haja requerimento para produção de provas, a autoridade apreciará sua 

pertinência, em despacho motivado; 
V - o acusado será intimado para: 
a) manifestar-se, em 7 (sete) dias, sobre os documentos juntados aos autos pela 

autoridade, se maior prazo não lhe for assinado em face da complexidade da prova; 
b) acompanhar a produção das provas orais, com antecedência mínima de 2 (dois) dias; 
c) formular quesitos e indicar assistente técnico, quando necessária prova pericial, em 7 

(sete) dias; 
d) concluída a instrução, apresentar, em 7 (sete) dias, suas alegações finais; 
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VI - antes da decisão, será ouvido o órgão de consultoria jurídica; 
VII - a decisão, devidamente motivada, será proferida no prazo máximo de 20 (vinte) 

dias, notificando-se o interessado por publicação no Diário Oficial do Estado; 
VIII - da decisão caberá recurso. 
 
Artigo 64 - O procedimento sancionatório será sigiloso até decisão final, salvo em 

relação ao acusado, seu procurador ou terceiro que demonstre legítimo interesse. 
Parágrafo único - Incidirá em infração disciplinar grave o servidor que, por qualquer 

forma, divulgar irregularmente informações relativas à acusação, ao acusado ou ao procedimento. 
 
Seção IV 
Do Procedimento de Reparação de Danos 
Artigo 65 - Aquele que pretender, da Fazenda Pública, ressarcimento por danos 

causados por agente público, agindo nessa qualidade, poderá requerê-lo administrativamente, 
observadas as seguintes regras: 

I - o requerimento será protocolado na Procuradoria Geral do Estado, até 5 (cinco) anos 
contados do ato ou fato que houver dado causa ao dano; 

II - o protocolo do requerimento suspende, nos termos da legislação pertinente, a 
prescrição da ação de responsabilidade contra o Estado, pelo período que durar sua tramitação; 

III - o requerimento conterá os requisitos do artigo 54, devendo trazer indicação precisa 
do montante atualizado da indenização pretendida, e declaração de que o interessado concorda com as 
condições contidas neste artigo e no subseqüente; 

IV - o procedimento, dirigido por Procurador do Estado, observará as regras do artigo 
55; 

V - a decisão do requerimento caberá ao Procurador Geral do Estado ou ao dirigente da 
entidade descentralizada, que recorrerão de ofício ao Governador, nas hipóteses previstas em 
regulamento; 

VI - acolhido em definitivo o pedido, total ou parcialmente, será feita, em 15 (quinze) 
dias, a inscrição, em registro cronológico, do valor atualizado do débito, intimando-se o interessado; 

VII - a ausência de manifestação expressa do interessado, em 10 (dez) dias, contados da 
intimação, implicará em concordância com o valor inscrito; caso não concorde com esse valor, o 
interessado poderá, no mesmo prazo, apresentar desistência, cancelando-se a inscrição e arquivando-
se os autos; 

VIII - os débitos inscritos at 1º de julho serão pagos até o último dia útil do exercício 
seguinte, à conta de dotação orçamentária específica; 

IX - o depósito, em conta aberta em favor do interessado, do valor inscrito, atualizado 
monetariamente até o mês do pagamento, importará em quitação do débito; 

X - o interessado, mediante prévia notificação à Administração, poderá considerar 
indeferido seu requerimento caso o pagamento não se realize na forma e no prazo previstos nos incisos 
VIII e IX. 

§ 1º - Quando o interessado utilizar-se da faculdade prevista nos incisos VII, parte final, 
e X, perderá qualquer efeito o ato que tiver acolhido o pedido, não se podendo invocá-lo como 
reconhecimento da responsabilidade administrativa. 

§ 2º - Devidamente autorizado pelo Governador, o Procurador Geral do Estado poderá 
delegar, no âmbito da Administração centralizada, a competência prevista no inciso V, hipótese em que 
o delegante tornar-se-á a instância máxima de recurso. 
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Artigo 66 - Nas indenizações pagas nos termos do artigo anterior, não incidirão juros, 
honorários advocatícios ou qualquer outro acréscimo. 

 
Artigo 67 - Na hipótese de condenação definitiva do Estado ao ressarcimento de danos, 

deverá o fato ser comunicado ao Procurador Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo órgão 
encarregado de oficiar no feito, sob pena de responsabilidade. 

 
Artigo 68 - Recebida a comunicação, o Procurador Geral do Estado, no prazo de 10 (dez) 

dias, determinará a instauração de procedimento, cuja tramitação obedecerá ao disposto na Seção III 
para apuração de eventual responsabilidade civil de agente público, por culpa ou dolo. 

Parágrafo único - O Procurador Geral do Estado, de ofício, determinará a instauração do 
procedimento previsto neste artigo, quando na forma do artigo 65, a Fazenda houver ressarcido 
extrajudicialmente o particular. 

 
Artigo 69 - Concluindo-se pela responsabilidade civil do agente, será ele intimado para, 

em 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos o valor do prejuízo suportado pela Fazenda, atualizado 
monetariamente. 

 
Artigo 70 - Vencido, sem o pagamento, o prazo estipulado no artigo anterior, será 

proposta, de imediato, a respectiva ação judicial para cobrança do débito. 
 
Artigo 71 - Aplica-se o disposto nesta Seção às entidades descentralizadas, observada a 

respectiva estrutura administrativa. 
 
Seção V 
Do Procedimento para Obtenção de Certidão 
Artigo 72 – É assegurada, nos termos do artigo 5º, XXXIV, "b", da Constituição Federal, a 

expedição de certidão sobre atos, contratos, decisões ou pareceres constantes de registros ou autos de 
procedimentos em poder da Administração Pública, ressalvado o disposto no artigo 75. 

Parágrafo único - As certidões serão expedidas sob a forma de relato ou mediante cópia 
reprográfica dos elementos pretendidos. 

 
Artigo 73 - Para o exercício do direito previsto no artigo anterior, o interessado deverá 

protocolar requerimento no órgão competente, independentemente de qualquer pagamento, 
especificando os elementos que pretende ver certificados. 

 
Artigo 74 - O requerimento será apreciado, em 5 (cinco) dias úteis, pela autoridade 

competente, que determinará a expedição da certidão requerida em prazo não superior a 5 (cinco) dias 
úteis. 

 
Artigo 75 - O requerimento será indeferido, em despacho motivado, se a divulgação da 

informação solicitada colocar em comprovado risco a segurança da sociedade ou do Estado, violar a 
intimidade de terceiros ou não se enquadrar na hipótese constitucional. 

§ 1º - Na hipótese deste artigo, a autoridade competente, antes de sua decisão, ouvirá o 
órgão de consultoria jurídica, que se manifestará em 3 (três) dias úteis. 

§ 2º - Do indeferimento do pedido de certidão caberá recurso. 
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Artigo 76 - A expedição da certidão independerá de qualquer pagamento quando o 
requerente demonstrar sua necessidade para a defesa de direitos ou esclarecimento de situações de 
interesse pessoal. 

Parágrafo único - Nas demais hipóteses, o interessado deverá recolher o valor 
correspondente, conforme legislação específica. 

 
Seção VI 
Procedimento para Obtenção de Informações Pessoais 
Artigo 77 - Toda pessoa terá direito de acesso aos registros nominais que a seu respeito 

constem em qualquer espécie de fichário ou registro, informatizado ou não, dos órgãos ou entidades da 
Administração, inclusive policiais. 

 
Artigo 78 - O requerimento para obtenção de informações observará as seguintes 

regras: 
I - o interessado apresentará, ao órgão ou entidade do qual pretende as informações, 

requerimento escrito manifestando o desejo de conhecer tudo o que a seu respeito conste das fichas ou 
registros existentes; 

II - as informações serão fornecidas no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados 
do protocolo do requerimento; 

III - as informações serão transmitidas em linguagem clara e indicarão, conforme for 
requerido pelo interessado: 

a) o conteúdo integral do que existir registrado; 
b) a fonte das informações e dos registros; 
c) o prazo até o qual os registros serão mantidos; 
d) as categorias de pessoas que, por suas funções ou por necessidade do serviço, têm, 

diretamente, acesso aos registros; 
e) as categorias de destinatários habilitados a receber comunicação desses registros; e 
f) se tais registros são transmitidos a outros órgãos estaduais, e quais são esses órgãos. 
 
Artigo 79 - Os dados existentes, cujo conhecimento houver sido ocultado ao interessado, 

quando de sua solicitação de informações, não poderão, em hipótese alguma, ser utilizados em 
quaisquer procedimentos que vierem a ser contra o mesmo instaurados. 

 
Artigo 80 - Os órgãos ou entidades da Administração, ao coletar informações, devem 

esclarecer aos interessados: 
I - o caráter obrigatório ou facultativo das respostas; 
II - as conseqüências de qualquer incorreção nas respostas; 
III - os órgãos aos quais se destinam as informações; e 
IV - a existência do direito de acesso e de retificação das informações. 
Parágrafo único - Quando as informações forem colhidas mediante questionários 

impressos, devem eles conter os esclarecimentos de que trata este artigo. 
 
Artigo 81 – É proibida a inserção ou conservação em fichário ou registro de dados 

nominais relativos a opiniões políticas, filosóficas ou religiosas, origem racial, orientação sexual e 
filiação sindical ou partidária. 

 
Artigo 82 – É vedada a utilização, sem autorização prévia do interessado, de dados 

pessoais para outros fins que não aqueles para os quais foram prestados. 
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Seção VII 
Do Procedimento para Retificação de Informações Pessoais 
Artigo 83 - Qualquer pessoa tem o direito de exigir, da Administração: 
I - a eliminação completa de registros de dados falsos a seu respeito, os quais tenham 

sido obtidos por meios ilícitos, ou se refiram às hipóteses vedadas pelo artigo 81; 
II - a retificação, complementação, esclarecimento ou atualização de dados incorretos, 

incompletos, dúbios ou desatualizados. 
Parágrafo único - Aplicam-se ao procedimento de retificação as regras contidas nos 

artigos 54 e 55. 
 
Artigo 84 - O fichário ou o registro nominal devem ser completados ou corrigidos, de 

ofício, assim que a entidade ou órgão por eles responsável tome conhecimento da incorreção, 
desatualização ou caráter incompleto de informações neles contidas. 

 
Artigo 85 - No caso de informação já fornecida a terceiros, sua alteração será 

comunicada a estes, desde que requerida pelo interessado, a quem dará cópia da retificação. 
 
Seção VIII 
Do Procedimento de Denúncia 
Artigo 86 - Qualquer pessoa que tiver conhecimento de violação da ordem jurídica, 

praticada por agentes administrativos, poderá denunciá-la à Administração. 
 
Artigo 87 - A denúncia conterá a identificação do seu autor, devendo indicar o fato e 

suas circunstâncias, e, se possível, seus responsáveis ou beneficiários. 
Parágrafo único - Quando a denúncia for apresentada verbalmente, a autoridade lavrará 

termo, assinado pelo denunciante. 
 
Artigo 88 - Instaurado o procedimento administrativo, a autoridade responsável 

determinará as providências necessárias à sua instrução, observando-se os prazos legais e as seguintes 
regras: 

I – é obrigatória a manifestação do órgão de consultoria jurídica; 
II - o denunciante não é parte no procedimento, podendo, entretanto, ser convocado 

para depor; 
III - o resultado da denúncia será comunicado ao autor, se este assim o solicitar. 
 
Artigo 89 - Incidirá em infração disciplinar grave a autoridade que não der andamento 

imediato, rápido e eficiente ao procedimento regulado nesta Seção. 
 
TÍTULO V 
Disposições Finais 
Artigo 90 - O descumprimento injustificado, pela Administração, dos prazos previstos 

nesta lei gera responsabilidade disciplinar, imputável aos agentes públicos encarregados do assunto, 
não implicando, necessariamente, em nulidade do procedimento. 

§ 1º - Respondem também os superiores hierárquicos que se omitirem na fiscalização 
dos serviços de seus subordinados, ou que de algum modo concorram para a infração. 
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§ 2º - Os prazos concedidos aos particulares poderão ser devolvidos, mediante 
requerimento do interessado, quando óbices injustificados, causados pela Administração, resultarem 
na impossibilidade de atendimento do prazo fixado. 

 
Artigo 91 - Os prazos previstos nesta lei são contínuos, salvo disposição expressa em 

contrário, não se interrompendo aos domingos ou feriados. 
 
Artigo 92 - Quando norma não dispuser de forma diversa, os prazos serão computados 

excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. 
§ 1º - Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente no órgão ou entidade. 
§ 2º - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil subsequente se, no dia do 

vencimento, o expediente for encerrado antes do horário normal. 
 
Artigo 93 - Esta lei entrará em vigor em 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua 

publicação. 
 
Artigo 94 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto-lei nº 

104, de 20 de junho de 1969, e a Lei nº 5.702, de 5 de junho de 1987. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 30 de dezembro de 1998. 
 
MÁRIO COVAS 
Belisário dos Santos Junior, Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania 
Fernando Leça, Secretário - Chefe da Casa Civil 
Antonio Angarita, Secretário do Governo e Gestão Estratégica 

 
_______________________________ 
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LEI Nº 13.068, DE 10 DE JUNHO DE 2008 
(Projeto de lei nº 1166/07, do Deputado Edson Ferrarini - PTB) 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as escolas da rede pública estadual comunicarem o excesso de faltas de 
alunos, na forma que especifica 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
 
Artigo 1º - As escolas da rede pública estadual ficam obrigadas a comunicar, por escrito, 

a ocorrência de excesso de faltas dos alunos regularmente matriculados no ensino fundamental e no 
ensino médio: 

I - aos pais; 
II - ao Conselho Tutelar; 
III - à Vara da Infância e da Juventude. 
§ 1º - A comunicação a que se refere o "caput" tem caráter preventivo, a fim de que não 

seja ultrapassado o limite permitido de 25% (vinte e cinco por cento) de ausências. 
§ 2º - A comunicação deverá ser feita quando for atingido o limite de 20% (vinte por 

cento) das faltas. 
 
Artigo 2º - Esta lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias de sua publicação 

oficial. 
 
Palácio dos Bandeirantes, aos 10 de junho de 2008. 
 
JOSÉ SERRA 
 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 11 de junho de 2008. 

 
______________________________ 
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LEI Nº 16.279, DE 8 DE JULHO DE 2016 
Aprova o Plano Estadual de Educação de São Paulo e dá outras providências 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 

 
Artigo 1º - Fica aprovado o Plano Estadual de Educação – PEE, em consonância com as 

diretrizes, metas e estratégias previstas no Plano Nacional de Educação – PNE, aprovado pela Lei 
Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014. 

Parágrafo único - O Plano Estadual de Educação terá o prazo de vigência de 10 (dez) 
anos, a contar da data de publicação desta lei, para atendimento das peculiaridades do sistema de 
ensino do Estado. 

 
Artigo 2º - São diretrizes do PEE: 
I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e 

na erradicação de todas as formas de discriminação; 
IV - melhoria da qualidade da educação; 
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos 

em que se fundamenta a sociedade; 
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do Estado e do País; 
VIII - valorização dos profissionais da educação; 
IX - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade étnico-

racial e à sustentabilidade socioambiental. 
 
Artigo 3º - As metas e estratégias, constantes do Anexo desta lei, serão cumpridas na 

vigência do PEE, observados os prazos previstos para a respectiva consecução. 
 
Artigo 4º - O monitoramento da execução do PEE e do cumprimento de suas metas, por 

meio de avaliações periódicas, será realizado pelas seguintes instâncias: 
I - Secretaria Estadual da Educação – SEE; 
II - Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa; 
III - Conselho Estadual de Educação; 
IV - Fórum Estadual de Educação; 
V - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. 
§ 1º - Compete às instâncias referidas nos incisos I a V deste artigo: 
1 - analisar e propor políticas públicas de âmbito estadual para assegurar a 

implementação das estratégias e o cumprimento das metas; 
2 - divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios 

institucionais da “internet”; 
3 - analisar e propor a revisão do percentual de investimento público estadual em 

educação, observado o disposto nos artigos 5º e 10 da Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014, 
que aprova o Plano Nacional de Educação; 

4 - avaliar a execução das metas e estratégias do PEE e subsidiar a elaboração do Plano 
Estadual de Educação para o decênio subsequente. 
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§ 2º - A cada 2 (dois) anos, ao longo da vigência do PEE, os órgãos estaduais realizarão e 
divulgarão estudos e pesquisas para aferir a evolução no cumprimento das metas e estratégias 
estabelecidas. 

 
Artigo 5º - O Fórum Estadual de Educação promoverá a articulação da Conferência 

Estadual de Educação com as conferências municipais e intermunicipais que as precederem, com um 
intervalo de até 4 (quatro) anos entre elas, em consonância com as atribuições das instâncias 
responsáveis pelo monitoramento do Plano Estadual de Educação que têm o objetivo de avaliar a 
execução das respectivas metas e estratégias e subsidiar a elaboração do Plano Estadual de Educação 
para o decênio subsequente. 

 
Artigo 6º - O Estado de São Paulo atuará em regime de colaboração com a União e os 

Municípios, visando ao alcance das metas e à implementação das estratégias estabelecidas no PEE. 
§ 1º - Caberá aos gestores estaduais e municipais adotar as medidas necessárias para 

consecução das metas previstas no PEE. 
§ 2º - O Estado deverá adotar as medidas adicionais e os instrumentos jurídicos que 

formalizem a cooperação entre os Municípios, para o acompanhamento local da consecução das metas 
do PEE e dos Planos Municipais de Educação. 

§ 3º - Haverá regime de colaboração específico para a implementação de modalidades 
de educação escolar que necessitem considerar territórios étnico-educacionais e a utilização de 
estratégias que levem em conta as especificidades socioculturais e linguísticas de cada comunidade 
envolvida, asseguradas a consulta prévia e a informação. 

§ 4º - Será considerado o atendimento das necessidades específicas na educação 
especial, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades. 

§ 5º - Será assegurada a participação das famílias no acompanhamento da execução das 
metas e estratégias do PEE nas instâncias dos Conselhos de Escola e demais colegiados, na forma da lei. 

§ 6º - Será criada uma instância permanente de negociação e pactuação entre o Estado e 
os seus respectivos Municípios, que garanta o fortalecimento do regime de colaboração. 

 
Artigo 7º - O poder público deverá, no prazo de 2 (dois) anos a contar da publicação 

desta lei, instituir em lei específica o Sistema Estadual de Educação, responsável pela articulação, em 
regime de colaboração, e pela consecução das diretrizes, metas e estratégias do PEE. 

 
Artigo 8º - Vetado 
                                                                                                                                                                                
Artigo 9º - A avaliação de desempenho dos estudantes em exames poderá ser 

diretamente realizada pela União, conforme estabelecido no PNE, ou, mediante acordo de cooperação, 
pelo Estado, no respectivo sistema de ensino e, ainda, considerando o Sistema de Avaliação de 
Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP, assegurada a compatibilidade com escalas de 
proficiência e calendário dos dois sistemas. 

 
Artigo 10 - O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais do 

Estado serão formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis 
com as diretrizes, metas e estratégias do PEE. 

 
Artigo 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 8 de julho de 2016. 



 

49 

 

 

 
GERALDO ALCKMIN 
 
José Renato Nalini 
Secretário da Educação 
 
Samuel Moreira da Silva Junior 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
 
Publicada na Assessoria Técnica da Casa Civil, aos 8 de julho de 2016.    
 

 
 

ANEXO 
METAS E ESTRATÉGIAS 

 
Meta 1 – Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 

(quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a 
atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até 2023. 

 
Estratégias 
1.1. Expandir, em regime de colaboração com a União e os Municípios, as redes públicas 

de educação infantil de acordo com os padrões de qualidade estabelecidos no Custo-Aluno- Qualidade – 
CAQ previsto no Plano Nacional de Educação, considerando as peculiaridades locais, principalmente a 
demanda em áreas rurais. 

1.2. Contemplar, em regime de colaboração com a União e os Municípios, a formulação 
de políticas para a educação infantil, princípios de respeito aos direitos humanos, à diversidade étnico-
racial e à sustentabilidade socioambiental, fundamentais à democratização do acesso, permanência e 
aprendizagem significativa. 

1.3. Dotar, em regime de colaboração com a União e os Municípios, as redes públicas 
com recursos pedagógicos compatíveis com o CAQ previsto no Plano Nacional de Educação. 

1.4. Compor, em regime de colaboração com a União e os Municípios, quadro suficiente 
de profissionais da educação infantil devidamente habilitados e com formação adequada. 

1.5. Garantir, em regime de colaboração entre o Estado, os Municípios e a União, a 
equidade na oferta do atendimento educacional nas diversas regiões administrativas, a partir de 
estudo de demanda atualizado periodicamente. 

1.6. Fomentar, em regime de colaboração entre o Estado e os Municípios, políticas 
públicas de educação, saúde e assistência social, de modo a construir mecanismos que possibilitem que 
crianças em situação de maior vulnerabilidade social tenham prioridade de matrículas em creche. 

1.7. Realizar, periodicamente, em regime de colaboração entre o Estado e os Municípios, 
levantamento da demanda por creche para a população de até 3 (três) anos, como forma de planejar o 
atendimento. 

1.8. Estabelecer, em regime de colaboração entre o Estado e os Municípios, normas, 
procedimentos e prazos para definição de mecanismos de chamada pública, para identificar a demanda 
por creches. 

1.9. Apoiar a implantação, em regime de colaboração com a União e os Municípios, de 
avaliação da educação infantil com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir 
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infraestrutura física, quadro de pessoal, condições de gestão, recursos pedagógicos, situação de 
acessibilidade, entre outros indicadores relevantes, em especial para Municípios de pequeno porte. 

1.10. Fortalecer e criar mecanismos, em regime de colaboração com a União e os 
Municípios, que assegurem o monitoramento das crianças na educação infantil, em especial aos 
beneficiários de programas de transferência de renda, com a participação das famílias, integrando os 
serviços de assistência social, saúde e proteção à infância. 

1.11. Apoiar a articulação para a oferta pelos Municípios de matrículas gratuitas em 
creches certificadas com entidades beneficentes de assistência social na área de educação, para a 
expansão da oferta na rede escolar pública. 

1.12. Promover a formação inicial e continuada dos profissionais da educação infantil, 
em regime de colaboração com a União e os Municípios, garantindo, progressivamente, o atendimento 
por profissionais com formação superior, principalmente para os Municípios de pequeno porte ou 
localizados em áreas distantes dos centros universitários, garantindo que tal formação seja feita em 
polos presenciais. 

1.13. Estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de 
formação para profissionais da educação, em regime de colaboração com a União e os Municípios, de 
modo a garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas que incorporem os avanços de 
pesquisas ligadas ao processo de ensino e aprendizagem e às teorias educacionais no atendimento da 
população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos. 

1.14. Fomentar, em regime de colaboração com a União e os Municípios, o atendimento 
das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas na educação infantil nas 
respectivas comunidades, por meio do redimensionamento da distribuição territorial da oferta, 
limitando a nucleação de escolas e o deslocamento de crianças, de forma a atender às especificidades 
dessas comunidades, garantida consulta prévia e informação. 

1.15. Estimular o acesso à educação infantil e fomentar, em regime de colaboração com 
a União e os Municípios, a oferta do atendimento educacional especializado, complementar e 
suplementar, aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação, assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da 
educação especial nessa etapa da educação básica, em especial para os Municípios de pequeno porte. 

1.16. Fomentar a implementação pelos Municípios, em regime de colaboração com a 
União e os Municípios, programas de orientação e apoio às famílias, por meio da articulação das áreas 
de educação, saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 3 
(três) anos de idade. 

1.17. Preservar, em regime de colaboração com a União e os Municípios, as 
especificidades da educação infantil na organização das redes escolares, garantindo o atendimento das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de 
qualidade, e a articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do aluno de 6 (seis) anos 
de idade no ensino fundamental. 

1.18. Estimular a busca ativa, pelos Municípios, de crianças em idade correspondente à 
educação infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, 
preservando o direito de opção da família em relação às crianças de até 3 (três) anos. 

1.19. Tornar, em regime de colaboração com a União e os Municípios, a escola um 
espaço comunitário que proporcione a qualidade da aprendizagem e de vida no campo, criando 
condições para que os estudantes e a comunidade local possam acessar as mais diversas tecnologias e 
demais instrumentos necessários ao seu desenvolvimento intelectual, social e cultural. 

1.20. Manter e ampliar, em regime de colaboração com a União e os Municípios, e 
respeitadas as normas de acessibilidade, programa estadual de construção e reestruturação de escolas, 
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bem como de aquisição de equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas 
públicas de educação infantil. 

1.21. Estimular inicialmente, matrículas em período parcial para crianças na etapa da 
creche e ampliar progressivamente o tempo escolar, à medida que a meta de atendimento seja 
alcançada. 

 
Meta 2 – Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 

6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos 
concluam essa etapa na idade recomendada até o último ano de vigência do PEE. 

 
Estratégias 
2.1. Desenvolver, em articulação e colaboração com os Municípios, até o final do 2º 

(segundo) ano de vigência do plano, atividades de apoio ao cumprimento da base nacional comum 
curricular do ensino fundamental. 

2.2. Coordenar o alinhamento entre as redes públicas estadual e municipais em relação 
aos currículos, em especial na articulação da passagem do 5° (quinto) ao 6° (sexto) ano, assegurando 
aos alunos percurso escolar harmonioso. 

2.3. Criar mecanismos para acompanhamento individualizado dos alunos do ensino 
fundamental, inclusive no que se refere à frequência irregular e à evasão, para garantir a conclusão 
dessa etapa de ensino. 

2.4. Fortalecer, em colaboração com a União e os Municípios, o acompanhamento e o 
monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de 
programas de transferência de renda. 

2.5. Criar e fortalecer, em colaboração com os Municípios, mecanismos de 
acompanhamento e monitoramento das situações de discriminação, preconceitos e violências na 
escola, visando ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos alunos, em 
colaboração com as famílias e órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, 
adolescência e juventude. 

2.6. Promover, em regime de colaboração com a União e os Municípios, a chamada 
pública de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com órgãos públicos de assistência 
social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude. 

2.7. Desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a 
organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente comunitário, considerando 
as especificidades da educação especial, das escolas do campo e das comunidades indígenas e 
quilombolas. 

2.8. Disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do trabalho 
pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local, a identidade 
cultural e as condições climáticas da região. 

2.9. Promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de 
garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos alunos dentro e fora dos 
espaços escolares e garantir o fortalecimento das escolas como polos de criação e difusão cultural. 

2.10. Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das 
atividades escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre escola e família. 

2.11. Estimular a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos iniciais, para as 
populações do campo, indígenas e quilombolas, nas próprias comunidades. 

2.12. Desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental, garantida a 
qualidade, para atender aos filhos de profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante. 
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2.13. Promover atividades de desenvolvimento e estímulo às habilidades esportivas nas 
escolas, interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e de desenvolvimento 
esportivo municipal, estadual e nacional. 

 
Meta 3 – Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para a população de 15 

(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência do PEE, a taxa líquida de 
matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

 
Estratégias 
3.1. Estimular a flexibilização dos tempos e espaços escolares, de modo a permitir a 

construção de currículos e itinerários formativos que melhor respondam à heterogeneidade e à 
pluralidade das condições, interesses e aspirações dos estudantes, assegurando o desenvolvimento 
pleno dos educandos e a formação comum como direitos, conforme o artigo 205 da Constituição 
Federal e o artigo 22 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional – LDB. 

3.2. Fomentar no ensino médio, em todas as suas modalidades, o desenvolvimento 
integrado, multi e interdisciplinar dos componentes curriculares obrigatórios e eletivos, articulados 
nas dimensões trabalho, ciência, tecnologia, cultura, esporte e pesquisa, como eixo articulador das 
áreas do conhecimento indicadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, 
garantindo a correspondente formação continuada dos professores. 

3.3. Aprimorar as avaliações da educação básica no Estado – SARESP, a fim de que se 
tornem recursos pedagógicos efetivos, transformando os resultados das avaliações em instrumentos de 
gestão pedagógica do currículo. 

3.4. Garantir a oferta pública e a qualidade do ensino médio noturno, em suas diferentes 
modalidades, a todos os jovens e adultos, inclusive com a garantia da oferta de alimentação escolar. 

3.5. Garantir políticas públicas e iniciativas direcionadas ao ensino médio da população 
do campo, indígena e quilombola. 

3.6. Garantir, como apoio ao desenvolvimento do currículo, disponibilização de 
materiais didáticos, espaços e instalações às escolas públicas de ensino médio. 

3.7. Diminuir as taxas de abandono e evasão, pela adoção de estratégias pedagógicas, 
formação de professores, melhoria da infraestrutura escolar e garantia da oferta da alimentação 
escolar. 

3.8. Redimensionar a oferta do ensino médio nos turnos diurno e noturno, atendendo às 
necessidades específicas dos alunos. 

3.9. Implementar políticas de prevenção à evasão motivada por qualquer forma de 
preconceito e discriminação. 

3.10. Estabelecer programa de formação inicial e continuada de professores para 
atuação nas áreas de conhecimento com carência de recursos humanos habilitados. 

3.11. Estabelecer mecanismos de recuperação das escolas que apresentarem avaliação 
negativa no SARESP. 

 
Meta 4 – Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à 
educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de 
ensino, com garantia de sistema educacional inclusivo, salas de recursos multifuncionais, classes, 
escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 
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Estratégias 
4.1. Contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, as matrículas dos 
estudantes da educação regular da rede pública que recebam atendimento educacional especializado 
em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o 
Poder Público. 

4.2. Garantir oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob 
alegação de deficiência ou de transtorno global do desenvolvimento, e promover a articulação 
pedagógica entre o ensino regular e o atendimento pedagógico especializado. 

4.3. Implantar Salas de Atendimento Educacional Especializado e fomentar a formação 
continuada dos profissionais da educação, para o atendimento educacional especializado nas escolas 
urbanas, do campo, indígenas e de comunidades quilombolas e dos sistemas de cumprimento de 
medidas socioeducativas. 

4.4. Fortalecer o acompanhamento e monitoramento do acesso à escola e ao 
Atendimento Educacional Especializado, bem como da permanência e do desenvolvimento escolar dos 
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
beneficiários de programas de transferência de renda, juntamente com o combate às situações de 
discriminação, preconceito e violência, com vistas ao estabelecimento de condições adequadas para o 
sucesso educacional, em colaboração com as famílias e órgãos públicos de assistência social, saúde e 
proteção à infância, à adolescência e à juventude. 

4.5. Promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, 
assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, com o fim de desenvolver modelos 
de atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar, na Educação de Jovens e Adultos – 
EJA, das pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento com idade superior à faixa 
etária de escolarização obrigatória, de forma a assegurar a atenção integral ao longo da vida. 

4.6. Garantir o Atendimento Educacional Especializado, Classes Regidas por Professor 
Especializado – CRPE, escolas ou serviços educacionais especializados aos estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na 
educação básica pública. 

4.7. Estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, 
articulados com instituições acadêmicas, que desenvolvam pesquisas sobre a temática, e integrados 
por profissionais das áreas de saúde, assistência social, pedagogia e psicologia para apoiar o trabalho 
dos profissionais da educação básica. 

4.8. Garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, 
como primeira língua, e na modalidade escrita da Língua Portuguesa, como segunda língua, aos alunos 
surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e classes, bem como a 
adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e surdo-cegos. 

4.9. Promover, em regime de colaboração com os Municípios, parcerias com instituições 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o Poder Público, 
visando a ampliar a oferta de formação continuada e a produção de material didático, assim como os 
serviços de acessibilidade necessários à aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de 
ensino. 

4.10. Apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender à 
demanda do processo de escolarização dos estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, garantindo a oferta de professores do 
atendimento pedagógico especializado, profissionais de apoio ou auxiliares, cuidadores, professores 
interlocutores de LIBRAS e guias-intérpretes para surdo-cegos. 
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Meta 5 – Alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 2º (segundo) ano do 

ensino fundamental. 
 
Estratégias 
5.1. Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino 

fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e 
valorização dos professores alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a 
alfabetização plena de todas as crianças. 

5.2. Garantir instrumentos de avaliação, periódicos e específicos, de modo a aferir a 
alfabetização ao final do segundo ano do ensino fundamental, bem como estimular os sistemas de 
ensino e as escolas a implementar medidas pedagógicas para alfabetizar todos os alunos até o final do 
2º (segundo) ano. 

5.3. Garantir a alfabetização nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática, articulada 
com a alfabetização inicial, de forma a garantir a continuidade do processo de aprendizagem entre os 
ciclos. 

5.4. Identificar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças, 
assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o acompanhamento dos 
resultados. 

5.5. Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas 
inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, 
consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade. 

5.6. Apoiar a alfabetização de crianças do campo, indígenas, quilombolas e de 
populações itinerantes, com a produção e disponibilização de materiais didáticos específicos, e 
desenvolver instrumentos de acompanhamento que considerem a identidade cultural e o uso da língua 
materna pelas comunidades indígenas e quilombolas. 

5.7. Promover e estimular a formação inicial e continuada de professores para a 
alfabetização, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas 
inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-graduação “stricto sensu” e as ações de 
formação continuada. 

5.8. Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando suas 
especificidades, sem estabelecimento de terminalidade temporal, bem como garantir a alfabetização 
bilíngue de pessoas surdas. 

 
Meta 6 – Garantir educação integral em todos os níveis e modalidades de ensino e 

assegurar educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, 
de forma a atender a, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos alunos na educação básica. 

 
Estratégias 
6.1. Garantir educação integral a todos os alunos da educação básica, promovendo a 

elaboração de currículo que amplie as oportunidades formativas, propiciando o desenvolvimento pleno 
das crianças, adolescentes e jovens, a partir de suas interações com conhecimentos, valores e culturas. 

6.2. Estimular o protagonismo dos educandos por meio de estratégias e metodologias 
curriculares, que integrem conhecimentos competências e habilidades, contemplando seu 
desenvolvimento integral. 

6.3. Garantir consonância entre as políticas de educação integral e o Projeto Político 
Pedagógico de cada unidade escolar, orientando-se pelos princípios democráticos e participativos. 
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6.4. Fomentar estratégias e metodologias de aprendizagem que aproximem a escola da 
comunidade, permitindo ao aluno conhecer e explorar o contexto no qual está inserido, aumentando o 
entendimento da escola como referência significativa na formação integral dos jovens. 

6.5. Fortalecer estratégias de fixação dos docentes nas escolas, de forma a estimular a 
continuidade dos programas de educação integral. 

6.6. Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento da educação em tempo 
integral, no que se refere a espaços, laboratórios, salas de leitura, equipamentos de informática e 
recursos didático-pedagógicos. 

6.7. Estimular, em regime de colaboração, a apropriação dos espaços e equipamentos 
públicos e privados, articulando ações entre esses e as escolas, de forma a viabilizar a extensão do 
tempo de permanência do aluno em atividades correlacionadas ao currículo. 

6.8. Garantir ações formativas aos professores que atuam em jornada ampliada, de 
forma a capacitá-los para atuação nos variados modelos pedagógicos e de gestão adotados para o 
atendimento dos alunos da educação básica em tempo integral. 

6.9. Garantir, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo 
integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive 
culturais e esportivas, de forma que a permanência dos alunos em tempo integral na escola, ou sob sua 
responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo. 

6.10. Atender às escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas na oferta 
de educação em tempo integral, com base em consulta prévia e informada, considerando-se as 
peculiaridades locais. 

6.11. Oferecer a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 (quatro) a 17 
(dezessete) anos, assegurando atendimento educacional especializado complementar e suplementar, 
ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas. 

6.12. Promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local, 
regional e nacional, na perspectiva intersetorial da gestão pública, constituindo rede de proteção social 
para crianças, adolescentes e jovens. 

 
Meta 7 – Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, 

com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias para o Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB no Estado: 
 
IDEB 

 
Etapas – Níveis de Ensino 

 

 
2015 

 
2017 

 
2019 

 
2021 

 
Ensino 
Fundamental 

 
Anos Iniciais 
 

 
6,0 

 
6,3 

 
6,5 

 
6,7 

 
Anos Finais 
 

 
5,4 

 

 
5,6 

 
5,9 

 
6,1 

 
Ensino Médio 

 

 
4,5 

 
5,0 

 
5,2 

 
5,4 

Fonte: INEP 

 
Estratégias 
7.1. Assegurar a centralidade do currículo como articulador de atividades, programas e 

recursos pedagógicos. 
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7.2. Garantir a articulação entre currículo e avaliação, e o uso dos resultados na 
reorientação da prática pedagógica. 

7.3. Assegurar, na gestão pedagógica, o aprimoramento das ações de formação 
continuada para o fortalecimento e diversificação do currículo, o uso dos resultados de avaliação para 
reorientar a prática pedagógica e a definição dos processos de recuperação da aprendizagem. 

7.4. Fortalecer o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – 
SARESP, com participação, por adesão, das redes municipais de ensino, para orientar as políticas 
públicas e as práticas pedagógicas, com o fornecimento das informações às escolas e à sociedade. 

7.5. Assegurar, na rede pública estadual, a implementação descentralizada das políticas 
e diretrizes educacionais, com foco na melhoria do processo ensino-aprendizagem. 

7.6. Orientar as políticas das redes públicas, de forma a buscar atingir as metas do IDEB, 
diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices e a média estadual, garantindo 
equidade da aprendizagem e reduzindo pela metade, até o último ano de vigência do PEE, as diferenças 
entre as médias dos índices dos Municípios. 

7.7. Induzir processo contínuo de auto avaliação das escolas de educação básica, por 
meio da constituição de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, 
destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, melhoria contínua da qualidade educacional, 
formação continuada dos profissionais da educação e aprimoramento da gestão democrática. 

7.8. Assegurar, em cada uma das redes, as metas do IDEB estabelecidas pelo Ministério 
da Educação. 

7.9. Participar de pactuação interfederativa, que estabeleça e implante diretrizes 
pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos 
de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos para cada ano dos ensinos fundamental e médio, 
respeitada a diversidade regional, estadual e local. 

7.10. Assegurar que: 
a) no 5º (quinto) ano de vigência do PEE, pelo menos 70% (setenta por cento) dos 

alunos dos ensinos fundamental e médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação 
aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo e 50% (cinquenta 
por cento), pelo menos, o nível desejável; 

b) no último ano de vigência do PEE, todos os estudantes dos Ensinos Fundamental e 
Médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo e 80% (oitenta por cento), pelo menos, o nível 
desejável. 

7.11. Participar, em regime de colaboração com a União e os Municípios do Estado, na 
elaboração de um conjunto nacional de indicadores de avaliação institucional com base no perfil do 
alunado e do corpo de profissionais da educação, nas condições de infraestrutura das escolas, nos 
recursos pedagógicos disponíveis, nas características da gestão e em outras dimensões relevantes, 
considerando as especificidades das modalidades de ensino. 

7.12. Formalizar e executar o Plano de Ações Articuladas – PAR em cumprimento às 
metas de qualidade estabelecidas para a educação básica pública estadual e às estratégias de apoio 
técnico e financeiro, voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de professores e 
profissionais de serviços e apoio escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos 
e a melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar. 

7.13. Desenvolver indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação 
especial, bem como da qualidade da educação bilíngue para surdos. 

7.14. Fixar, acompanhar e divulgar os resultados pedagógicos dos indicadores do 
SARESP, relativos às escolas do sistema estadual, assegurando a contextualização desses resultados, 
com relação a indicadores sociais relevantes, como os de nível socioeconômico das famílias dos alunos 
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e a transparência e o acesso público às informações técnicas de concepção e operação do sistema de 
avaliação. 

7.15. Melhorar o desempenho dos alunos da educação básica nas avaliações da 
aprendizagem no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP, de 
modo que o percentual de estudantes no nível de desempenho adequado siga parâmetros 
estabelecidos pela Secretaria da Educação. 

7.16. Incentivar o desenvolvimento, selecionar e divulgar tecnologias educacionais para 
o ensino fundamental e médio e incentivar práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria 
do fluxo escolar e aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas e o 
acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas. 

7.17. Garantir transporte gratuito para todos os estudantes do campo na faixa etária da 
educação escolar obrigatória e financiamento compartilhado, com participação da União, proporcional 
às necessidades do Estado e Municípios, visando a reduzir a evasão escolar e o tempo médio de 
deslocamento a partir de cada situação local. 

7.18. Desenvolver pesquisas de modelos alternativos de atendimento escolar para a 
população do campo, que considerem as especificidades locais e as boas práticas nacionais e 
internacionais. 

7.19. Universalizar, até o quinto ano de vigência do PEE, o acesso à rede mundial de 
computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o final da década, a relação 
computador/ aluno nas escolas da rede pública estadual de educação básica, promovendo a utilização 
pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação. 

7.20. Apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante transferência direta de 
recursos financeiros às escolas da rede pública estadual, garantindo a participação da comunidade 
escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, visando à ampliação da transparência e da gestão 
democrática. 

7.21. Ampliar e aprofundar, em regime de colaboração com a União e os Municípios, 
ações de atendimento ao aluno, em todas as etapas da educação básica, por meio de suplementação de 
material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

7.22. Assegurar, em regime de colaboração com a União e os Municípios, às escolas 
públicas de educação básica o acesso à energia elétrica, abastecimento de água tratada, esgotamento 
sanitário e manejo dos resíduos sólidos. 

7.23. Garantir às escolas públicas estaduais o acesso dos alunos a espaços para a prática 
esportiva, a bens culturais e artísticos e a equipamentos e laboratórios e, em cada edifício escolar, 
garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência. 

7.24. Prover, em regime de colaboração com a União e os Municípios, equipamentos e 
recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no ambiente escolar para as escolas 
públicas da educação básica, criando mecanismos para implementação das condições necessárias para 
a universalização das bibliotecas e/ou salas de leitura nas instituições educacionais, com acesso a redes 
digitais de computadores, inclusive a “internet”. 

7.25. Colaborar com a União no objetivo de viabilizar, no prazo de 2 (dois) anos 
contados da publicação da lei do PEE, a implantação do Custo-Aluno-Qualidade inicial, como 
instrumento para a melhoria da qualidade do ensino. 

7.26. Informatizar, em regime de colaboração com a União, integralmente a gestão das 
escolas públicas estaduais, e manter ações de formação inicial e continuada para o pessoal técnico das 
escolas públicas e da Secretaria de Educação. 

7.27. Garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo 
desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores para detecção dos sinais de suas 
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causas, favorecendo a adoção das providências adequadas para viabilizar a construção da cultura de 
paz e ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade. 

7.28. Implementar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e 
jovens que se encontram em regime de liberdade assistida e em situação de rua, assegurando os 
princípios da Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente. 

7.29. Garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-
brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis Federais nº 10.639, de 9 
de janeiro de 2003, e nº 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando a implementação das 
respectivas diretrizes curriculares nacionais por meio de ações colaborativas com fóruns de educação 
para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e sociedade civil. 

7.30. Consolidar a educação escolar no campo de populações tradicionais, de 
populações itinerantes e de comunidades indígenas e quilombolas, respeitando a articulação entre os 
ambientes escolares e comunitários e garantindo o desenvolvimento sustentável e preservação da 
identidade cultural; a participação da comunidade na definição do modelo de organização pedagógica e 
de gestão das instituições, consideradas as práticas socioculturais e as formas particulares de 
organização do tempo; a oferta bilíngue nos anos iniciais do ensino fundamental, em língua materna 
das comunidades indígenas e em língua portuguesa; a reestruturação e a aquisição de equipamentos; a 
oferta de programa para a formação inicial e continuada de profissionais da educação; e o atendimento 
em educação especial. 

7.31. Desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para educação escolar 
do campo e de comunidades indígenas e quilombolas, incluindo os conteúdos culturais 
correspondentes às respectivas comunidades e considerando o fortalecimento das práticas 
socioculturais e da língua materna de cada comunidade indígena, produzindo e disponibilizando 
materiais didáticos específicos, inclusive para os alunos com deficiência. 

7.32. Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal 
com experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja assumida 
como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas 
públicas educacionais. 

7.33. Promover a articulação de ações com outras áreas, como saúde, assistência social, 
esporte e cultura, possibilitando a criação de rede de apoio integral aos alunos, como condição para a 
melhoria da qualidade educacional. 

7.34. Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas à promoção, prevenção, 
atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos profissionais da educação, 
como condição para a melhoria da qualidade educacional. 

7.35. Fortalecer o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – 
SARESP, com a participação, por adesão, das redes municipais de ensino, para orientar as políticas 
públicas e as práticas pedagógicas, com o fornecimento das informações às escolas e à sociedade. 

7.36. Promover, com especial ênfase e em consonância com as diretrizes do Plano 
Nacional do Livro e da Leitura, a formação de leitores e a capacitação de professores, bibliotecários, 
técnicos em bibliotecas escolares e agentes da comunidade para atuarem como mediadores e 
mediadoras da leitura, de acordo com a especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e da 
aprendizagem. 

7.37. Promover a regulamentação da educação básica oferecida pela iniciativa privada, 
de forma a garantir a qualidade e o cumprimento da função social da educação. 

 
Meta 8 – Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) 

anos, de modo a alcançar o mínimo de 12 (doze) anos de estudo até o último ano de vigência do PEE, 
para as populações do campo, das regiões de menor escolaridade dos Municípios do Estado, dos 25% 
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(vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros 
declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 
Estratégias 
8.1. Institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de fluxo, 

acompanhamento pedagógico individualizado e recuperação e progressão parcial, bem como priorizar 
estudantes com rendimento escolar defasado, considerando as especificidades dos segmentos 
populacionais. 

8.2. Implementar políticas de educação de jovens e adultos para os segmentos 
populacionais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade-série, associados a 
outras estratégias que garantam a continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial. 

8.3. Garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão do ensino 
fundamental e médio. 

8.4. Buscar a expansão da oferta gratuita de educação profissional técnica por parte das 
entidades privadas de serviço social e de formação, que atuam no Estado, vinculadas ao sistema 
sindical, de forma concomitante ao ensino ofertado na rede pública, para os segmentos populacionais 
considerados. 

8.5. Efetivar, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o acompanhamento 
e monitoramento do acesso à escola específicos para os segmentos populacionais considerados, e 
identificar motivos de absenteísmo para a garantia de frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a 
estimular a ampliação do atendimento desses estudantes na rede pública estadual de ensino. 

8.6. Efetivar busca ativa, em colaboração com os Municípios, de jovens fora da escola 
pertencentes aos segmentos populacionais considerados, em parceria com as áreas de assistência 
social, saúde e proteção à juventude. 

 
Meta 9 – Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais 

para 97,5% (noventa e sete inteiros e cinco décimos por cento) até o 5º (quinto) ano de vigência do 
PEE e, até o final da vigência, superar o analfabetismo absoluto e reduzir em pelo menos 50% 
(cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional no Estado. 

 
Estratégias 
9.1. Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos, em regime de 

colaboração com Municípios, a todos os que não tiveram acesso à educação básica na idade própria. 
9.2. Realizar diagnóstico, em regime de colaboração com Municípios, dos jovens e 

adultos com ensino fundamental e médio incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na 
respectiva educação. 

9.3. Garantir, em regime de colaboração com a União e os Municípios, continuidade e 
ampliação das ações de alfabetização de jovens e adultos, com garantia de continuidade da 
escolarização básica. 

9.4. Realizar chamadas públicas regulares para educação de jovens e adultos, com ampla 
divulgação, utilizando recursos audiovisuais e meios de comunicação de massa, promovendo busca 
ativa em regime de colaboração entre entes federados e em parceria com organizações da sociedade 
civil e com outras Secretarias estaduais. 

9.5. Executar ações de atendimento ao estudante da educação de jovens e adultos por 
meio de ações suplementares de transporte e alimentação e articulação com a área da saúde. 

9.6. Apoiar técnica e financeiramente ações inovadoras na educação de jovens e adultos 
que visem ao desenvolvimento de modelos adequados às suas necessidades específicas. 
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9.7. Considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos idosos, 
com vistas à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias 
educacionais e atividades recreativas, culturais e esportivas, à implementação de programas de 
valorização e compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos idosos e à inclusão dos temas do 
envelhecimento e da velhice nas escolas. 

9.8. Sensibilizar interna e externamente os agentes da educação em relação à 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA como direito, garantindo vários modelos de 
atendimento (CEEJA, CIEJA, CIEJA Ensino Médio, EJA FIC, EJAS Jovem, MOVA, EJA modular). 

9.9. Promover o direito à educação de qualidade e implementar políticas públicas de 
EJA, realizando os investimentos necessários. 

9.10. Garantir o acesso e a permanência dos educandos da EJA na alfabetização e sua 
continuidade nos ensinos fundamental e médio, de maneira compartilhada, nas redes municipais e 
estadual de ensino. 

9.11. Criar metodologia específica para o trabalho com a EJA, em consonância com os 
princípios defendidos nos documentos dos ENEJAs – “Encontro Nacional de Educação de Jovens e 
Adultos”, dos EREJAs – “Encontro Regional de Educação de Jovens e Adultos”, da conferência 
preparatória da “VI Confintea – Conferência Internacional de Educação de Adultos” e dos documentos 
das conferências internacionais. 

9.12. Propor alterações nos cursos de pedagogia e licenciaturas, estabelecendo 
diretrizes para a formação em EJA na pedagogia e nas licenciaturas, inclusive com estágio. 

9.13. Garantir que as ações para a EJA promovam alfabetização emancipadora e 
implementem cursos referentes às etapas e modalidades da educação básica, na forma presencial e nos 
períodos diurno e noturno. 

9.14. Adotar proposta pedagógica interdisciplinar, que leve em conta as vivências de 
jovens e adultos e os aspectos históricos, sociais, políticos, e culturais, por meio de processo de 
escolarização que respeite a relação teoria-prática e vise ao exercício pleno da cidadania. 

9.15. Assegurar que a rede estadual de ensino, em regime de colaboração com as dos 
demais entes federados, mantenha programas de atendimento e de formação, capacitação e habilitação 
de educadores de jovens e adultos, para atuar de acordo com o perfil deste alunado. 

9.16. Implementar, na EJA, a formação contínua dos profissionais em educação, a partir 
de proposta conjunta das instituições de Educação Superior e Institutos de Pesquisa. 

9.17. Garantir a alfabetização de jovens e adultos do campo, indígenas, quilombolas e de 
populações itinerantes, com a produção de recursos didáticos específicos, e desenvolver instrumentos 
de acompanhamento que considerem o uso da língua materna pelas comunidades indígenas e a 
identidade cultural das comunidades quilombolas, de acordo com as especificidades de cada região. 

9.18. Assegurar, até a vigência deste plano, a toda a população acima de 18 anos que 
tenha concluído o ensino fundamental, acesso ao ensino médio, público, gratuito e de qualidade. 

 
Meta 10 – Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de 

educação de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação 
profissional. 

 
Estratégias 
10.1. Fomentar, em regime de colaboração entre os entes federados, na educação de 

jovens e adultos, ações voltadas à conclusão da educação básica e à formação profissional inicial. 
10.2. Fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação 

profissional, em cursos planejados, de acordo com as características do público e considerando as 
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especificidades das populações itinerantes e do campo, privadas de liberdade e das comunidades 
indígenas e quilombolas, inclusive na modalidade de educação a distância. 

10.3. Ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e 
baixo nível de escolaridade, por meio do acesso à educação de jovens e adultos articulada à educação 
profissional. 

10.4. Estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, articulando 
a formação básica e a preparação para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-relações entre teoria 
e prática, nos eixos da ciência, trabalho, tecnologia e cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo 
e o espaço pedagógicos adequados às características desses alunos. 

10.5. Fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos, de 
metodologias específicas e de instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e laboratórios e a 
formação continuada dos profissionais da educação da rede pública estadual que atuam na educação de 
jovens e adultos articulada à educação profissional. 

10.6. Fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores, 
articulada à educação de jovens e adultos, em regime de colaboração e com apoio de entidades 
privadas de formação profissional vinculadas ao sistema sindical e de entidades sem fins lucrativos de 
atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade. 

10.7. Orientar a expansão da oferta de educação de jovens e adultos articulada à 
educação profissional, de modo a atender às pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos 
penais, assegurando formação específica dos professores e implementação de diretrizes nacionais em 
regime de colaboração, conforme previsto nas Diretrizes Nacionais para Educação de Jovens e Adultos 
Privados de Liberdade. 

10.8. Articular a EJA com a educação profissional, com a participação conjunta de 
diferentes Secretarias estaduais.  

 
Meta 11 – Ampliar em 50% (cinquenta por cento) as matrículas da educação 

profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e, pelo menos, 50%(cinquenta 
por cento) da expansão no segmento público. 

 
Estratégias 
11.1. Expandir as matrículas de educação profissional técnica de nível médio no Centro 

Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS, levando em consideração a ordenação 
territorial, sua vinculação com arranjos produtivos, sociais e culturais, locais e regionais, bem como a 
interiorização da educação profissional. 

11.2. Expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio concomitante na 
rede pública estadual de ensino. 

11.3. Expandir a oferta diurna do ensino técnico no CEETEPS, no modelo ETIM – Ensino 
Técnico Integrado ao Ensino Médio. 

11.4. Expandir a educação profissional e tecnológica pela modalidade de educação a 
distância, assegurando padrão de qualidade. 

11.5. Fomentar a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio e 
do ensino médio regular, visando à formação de qualificações próprias da atividade profissional. 

11.6. Desenvolver sistema de avaliação da qualidade da educação profissional técnica de 
nível médio das redes escolares públicas e privadas. 

11.7. Elevar gradualmente a taxa de conclusão dos cursos técnicos de nível médio na 
rede estadual, com adoção de ações para melhorias no currículo dos cursos, condições de 
infraestrutura, inclusão digital e a oferta da alimentação escolar. 
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11.8. Garantir a formação continuada dos profissionais da educação do ensino médio, 
para atuarem na articulação com a educação profissional e tecnológica. 

11.9. Aumentar a articulação entre os órgãos públicos, as escolas privadas e as 
organizações não governamentais que ofertam educação profissional, com objetivo de melhorar as 
informações e ampliar a oferta de vagas. 

 
Meta 12 – Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta 

por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e 
quatro) anos, asseguradas a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por 
cento) das novas matrículas, no segmento público. 

 
Estratégias 
12.1. Promover, com o apoio técnico e financeiro do Governo Federal, a expansão do 

Sistema Federal de Ensino Superior do Estado de São Paulo. 
12.2. Otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos das 

instituições públicas de educação superior, incluídas as instituições municipais de ensino superior, 
mediante ações planejadas e coordenadas, de forma a ampliar e interiorizar o acesso à graduação. 

12.3. Ampliar a oferta de vagas de nível superior nas diversas áreas do conhecimento, 
por meio da expansão e interiorização das universidades estaduais e Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza – CEETEPS, considerando a densidade populacional de cada região 
administrativa e a oferta de vagas públicas em relação à população na idade de referência. 

12.4. Elevar, gradualmente, a taxa de conclusão média dos cursos de graduação 
presenciais nas universidades públicas estaduais para 90% (noventa por cento); ofertar, no mínimo, 
1/3 (um terço) das vagas em cursos noturnos e elevar a relação de estudantes por professor para 18 
(dezoito), mediante estratégias de aproveitamento de créditos e inovações acadêmicas que valorizem a 
aquisição de competências de nível superior. 

12.5. Fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente para 
formação de professores voltados à educação básica e atendimento ao déficit de profissionais em áreas 
específicas. 

12.6. Proporcionar condições e mecanismos para disponibilizar recursos aos estudantes 
do ensino superior durante sua permanência nos cursos. 

12.7. Ampliar, gradualmente, as políticas de inclusão e de assistência estudantil, a partir 
da oferta de moradia, transporte, alimentação, inclusão digital, creche e esporte, de acordo com as 
demandas específicas de cada região, dirigidas aos estudantes de instituições públicas e bolsistas de 
instituições privadas de educação superior, de modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e 
ampliar as taxas de acesso e permanência na educação superior de estudantes egressos da escola 
pública, afrodescendentes, indígenas e de estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico. 

12.8. Assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares 
exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, 
prioritariamente, para as áreas de grande pertinência social. 

12.9. Ampliar a oferta de estágio como parte da formação na educação superior. 
12.10. Ampliar, na forma da lei, a participação proporcional de grupos historicamente 

excluídos na educação superior pública, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, 
estabelecendo uma política de cotas sociais e raciais, até o 3º (terceiro) ano de vigência deste PEE, nas 
Instituições de Ensino Superior – IES públicas, estaduais e municipais. 

12.11. Assegurar condições de acessibilidade nas instituições de educação superior, na 
forma da legislação. 
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12.12. Fomentar estudos e pesquisas que analisem necessidade de articulação entre 
formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as necessidades econômicas, sociais 
e culturais do país. 

12.13. Expandir atendimento específico a populações do campo, comunidades indígenas 
e quilombolas, em relação a acesso, permanência, conclusão e formação de profissionais para atuação 
nestas populações. 

12.14. Fomentar a oferta de formação de pessoal de nível superior, destacadamente a 
que se refere à formação de ciências, matemática e licenciaturas, considerando as necessidades do 
desenvolvimento do Estado, a inovação tecnológica e a melhoria da qualidade da educação básica. 

12.15. Assegurar a composição de acervo digital de referências bibliográficas e 
audiovisuais para os cursos de graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência. 

12.16. Consolidar processos seletivos nacionais e regionais para acesso à educação 
como forma de superar exames vestibulares isolados. 

12.17. Estimular a expansão e reestruturação das universidades estaduais existentes, 
com o apoio técnico e financeiro do Governo Federal, mediante termo de adesão ao programa de 
reestruturação, na forma de regulamento. 

12.18. Expandir as matrículas de educação profissional tecnológica de nível superior 
das instituições estaduais, com sua vinculação a arranjos produtivos, sociais, culturais locais e 
regionais e sua interiorização, obedecendo a critérios de estrutura física e acadêmicos adequados ao 
ensino tecnológico. 

12.19. Promover ações junto às instâncias deliberativas que visem a orientar e 
normatizar o funcionamento das instituições privadas de educação superior ou tecnológica, em face 
das diretrizes e metas propostas para o Sistema Estadual de Ensino. 

12.20. Fomentar sistema de avaliação da qualidade da educação profissional tecnológica 
de nível superior da rede escolar pública e do setor privado. 

 
Meta 13 – Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e 

doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do Sistema Estadual de Educação Superior 
para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 40% (quarenta por cento) doutores. 

 
Estratégias 
13.1. Induzir processo contínuo de auto avaliação das instituições de educação superior 

públicas e privadas, fortalecendo a participação das comissões próprias de avaliação e a aplicação de 
instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a 
qualificação e dedicação do corpo docente. 

13.2. Promover a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas, por 
meio da aplicação de instrumento próprio de avaliação aprovado pela Comissão Nacional de Avaliação 
da Educação Superior – CONAES e normas próprias estabelecidas pelo órgão normativo do Sistema 
Estadual de Ensino Superior, integrando-os às demandas e necessidades das redes de educação básica, 
de modo a permitir aos graduandos a aquisição das qualificações necessárias a conduzir o processo 
pedagógico de seus futuros alunos, combinando formação integral geral, educação para as relações 
interpessoais e de prática didática. 

13.3. Elevar o padrão de qualidade das universidades estaduais, instituições municipais 
de ensino superior e do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS, 
direcionando sua atividade, de modo que realizem, efetivamente, pesquisa institucionalizada, 
articulada a programas de pós-graduação “stricto sensu”. 

13.4. Fomentar a formação de consórcios entre instituições públicas de educação 
superior, com vistas em potencializar a atuação regional, inclusive por meio de plano de 
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desenvolvimento institucional integrado, assegurando maior visibilidade nacional e internacional às 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

13.5. Elevar a qualidade da educação superior, por meio do aumento gradual da taxa de 
conclusão média dos cursos de graduação presenciais, nas universidades públicas, para 90% (noventa 
por cento) e, nas instituições privadas, para 75% (setenta e cinco por cento), em 2020, e fomentar a 
melhoria dos resultados de aprendizagem, de modo que, em 5 (cinco) anos, pelo menos 60% (sessenta 
por cento) dos estudantes apresentem desempenho positivo igual ou superior a 60% (sessenta por 
cento) no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE e, no último ano de vigência, pelo 
menos 75% (setenta e cinco por cento) dos estudantes obtenham desempenho positivo igual ou 
superior a 75% (setenta e cinco por cento) nesse exame, em cada área de formação profissional. 

13.6. Promover a formação inicial e continuada dos profissionais técnico-
administrativos da educação superior por meio da aplicação de instrumento próprio de avaliação 
aprovado pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES e normas próprias 
estabelecidas pelo órgão normativo do Sistema Estadual de Ensino Superior, integrando-os às 
demandas e necessidades das redes de educação básica, de modo a permitir aos graduandos a 
aquisição das qualificações necessárias a conduzir o processo pedagógico de seus futuros alunos, 
combinando formação integral geral, educação para as relações interpessoais e de prática didática. 

13.3. Elevar o padrão de qualidade das universidades estaduais, instituições municipais 
de ensino superior e do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS, 
direcionando sua atividade, de modo que realizem, efetivamente, pesquisa institucionalizada, 
articulada a programas de pós-graduação “stricto sensu”. 

13.4. Fomentar a formação de consórcios entre instituições públicas de educação 
superior, com vistas em potencializar a atuação regional, inclusive por meio de plano de 
desenvolvimento institucional integrado, assegurando maior visibilidade nacional e internacional às 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

13.5. Elevar a qualidade da educação superior, por meio do aumento gradual da taxa de 
conclusão média dos cursos de graduação presenciais, nas universidades públicas, para 90% (noventa 
por cento) e, nas instituições privadas, para 75% (setenta e cinco por cento), em 2020, e fomentar a 
melhoria dos resultados de aprendizagem, de modo que, em 5 (cinco) anos, pelo menos 60% (sessenta 
por cento) dos estudantes apresentem desempenho positivo igual ou superior a 60% (sessenta por 
cento) no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE e, no último ano de vigência, pelo 
menos 75% (setenta e cinco por cento) dos estudantes obtenham desempenho positivo igual ou 
superior a 75% (setenta e cinco por cento) nesse exame, em cada área de formação profissional. 

13.6. Promover a formação inicial e continuada dos profissionais técnico-
administrativos da educação superior. 

13.7. Estabelecer convênio entre as instituições de Ensino Superior públicas do Estado e 
o MEC, para a implementação de programas de primeira e segunda licenciaturas aos professores das 
redes públicas municipais e estadual. 

 
Meta 14 – Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação “stricto 

sensu”, de modo a atingir, no mínimo, a titulação anual de 16.000 (dezesseis mil) mestres e 9.000 (nove 
mil) doutores. 

 
Estratégias 
14.1. Expandir o financiamento da pós-graduação “stricto sensu” por meio das agências 

oficiais de fomento. 
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14.2. Estimular a integração e a atuação articulada entre a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo – FAPESP. 

14.3. Expandir a oferta de cursos de pós-graduação “stricto sensu” nas instituições de 
ensino superior públicas, utilizando inclusive metodologias, recursos e tecnologias de educação a 
distância. 

14.4. Desenvolver programas, projetos e ações que objetivem a internacionalização da 
pesquisa e da pós-graduação estadual, incentivando a atuação em rede e o fortalecimento de grupos de 
pesquisa. 

14.5. Promover o intercâmbio científico e tecnológico, estadual, nacional e 
internacional, entre as instituições de ensino, pesquisa e extensão. 

14.6. Implementar ações, assegurando-as na forma da lei, para redução de 
desigualdades étnico-raciais e regionais e para favorecer o acesso das populações do campo e das 
comunidades indígenas e quilombolas a programas de mestrado e doutorado. 

14.7. Manter e expandir programa de acervo digital de referências bibliográficas para os 
cursos de pós-graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência. 

14.8. Ampliar, gradativamente, as políticas de inclusão e de assistência estudantil, a 
partir da oferta de moradia, transporte, alimentação, inclusão digital, creche e esporte, de acordo com 
as demandas específicas de cada região, dirigidas aos estudantes de pós graduação de instituições 
públicas, de modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência 
na educação superior de estudantes egressos da escola pública, afrodescendentes, indígenas e de 
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico. 

 
Meta 15 – Garantir, em regime de colaboração entre a União e os Municípios, no prazo 

de 1 (um) ano de vigência do PEE, política estadual de formação dos profissionais da educação de que 
tratam os incisos I, II e III do “caput” do artigo 61 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
assegurando que todos os professores da educação básica possuam formação específica de nível 
superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

 
Estratégias 
15.1. Propiciar formação aos profissionais da educação, de modo a atender às 

especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e 
modalidades da educação básica, sob os seguintes fundamentos: 

a) sólida formação inicial básica, que propicie o domínio dos saberes científicos, 
filosóficos, sociológicos, antropológicos, históricos, entre outros, articulados à prática pedagógica; 

b) associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados, capacitação 
em serviço e formação continuada; 

c) aproveitamento de formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e 
em outras atividades; 

d) aos educadores já em exercício, período reservado a estudos, planejamento e 
avaliação, a ser realizado durante a jornada de trabalho do profissional da educação (artigo 67, inciso 
V, da Lei Federal nº 9.394/1996). 

15.2. Assegurar, no próprio sistema ou em colaboração com os demais sistemas de 
ensino, a oferta de programas permanentes e regulares de formação continuada para aperfeiçoamento 
profissional, inclusive em nível de pós-graduação. 

15.3. Aprimorar programa de concessão de bolsas de estudos para formação dos 
profissionais da educação básica estadual em nível de pós-graduação. 
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15.4. Instituir e manter programas de melhoria das condições dos estágios profissionais 
na rede estadual de ensino, por meio da concessão de bolsas e outros incentivos. 

15.5. Promover, preferencialmente em colaboração com outros sistemas de ensino, a 
universalização das exigências mínimas de formação para o exercício da profissão de todos os 
profissionais da educação escolar básica. 

15.6. Assegurar mecanismos de concessão de licenças para aperfeiçoamento e formação 
continuada, de modo a promover a qualificação sem ferir os interesses da aprendizagem dos 
estudantes. 

15.7. Assegurar programa de bolsas de estudos para professores de línguas estrangeiras 
para fins de aperfeiçoamento profissional no exterior. 

15.8. Constituir incentivos de progressão por qualificação do trabalho profissional, a 
partir da titulação e da habilitação profissional. 

 
Meta 16 – Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos 

professores da educação básica, até o último ano de vigência do PEE, e garantir a todos os profissionais 
da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, 
demandas e contextualizações do Sistema Estadual de Ensino. 

 
Estratégias 
16.1. Promover e estimular a oferta de bolsas de estudo e a formação continuada para 

pós-graduação dos professores e demais profissionais da educação básica pública. 
16.2. Realizar, em regime de colaboração com a União, o planejamento estratégico para 

dimensionamento da demanda por formação continuada e fomentar a respectiva oferta por parte das 
instituições públicas de educação superior, de forma orgânica e articulada às políticas de formação do 
Estado e dos Municípios. 

16.3. Expandir programa de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas e 
de literatura e de dicionários, e programa específico de acesso a bens culturais, incluindo obras e 
materiais produzidos em LIBRAS e em Braille, sem prejuízo de outros, a serem disponibilizados para os 
professores da rede pública de educação básica, favorecendo a construção do conhecimento e a 
valorização da cultura da investigação. 

16.4. Ampliar e consolidar portal eletrônico para subsidiar a atuação dos professores da 
educação básica, disponibilizando gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos suplementares, 
inclusive aqueles com formato acessível. 

16.5. Fortalecer a formação dos professores das escolas públicas de educação básica, 
por meio da implementação das ações do Plano Nacional do Livro e Leitura e da instituição de 
programa nacional de disponibilização de recursos para acesso a bens culturais pelo magistério 
público. 

 
Meta 17 – Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação 

básica de forma a equiparar, no Estado, até o final do sexto ano de vigência do PEE, seu rendimento 
médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente. 

 
Estratégias 
17.1. Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, de 

forma a equiparar o rendimento médio dos profissionais que atuam nas diferentes redes de ensino. 
17.2. Fixar vencimentos ou salário inicial para as carreiras profissionais da educação, de 

acordo com a jornada de trabalho definida nos respectivos planos de carreira, devendo os valores, no 
caso dos profissionais do magistério, nunca serem inferiores ao do Piso Salarial Profissional Nacional, 
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diferenciados pelos níveis das habilitações a que se refere o artigo 62 da Lei Federal nº 9.394/1996, 
vedada qualquer diferenciação em virtude da etapa ou modalidade de atuação do profissional. 

17.3. Assegurar condições adequadas ao trabalho dos profissionais da educação, 
visando prevenir o adoecimento e promover a qualidade do ensino. 

17.4. Instituir apoio técnico que vise a melhorar as condições de trabalho dos 
educadores e erradicar e prevenir a incidência de doenças profissionais. 

17.5. Promover a participação de todos os atores da comunidade escolar para estudar as 
condições de trabalho e prover políticas públicas voltadas ao bom desempenho profissional e à 
qualidade dos serviços educacionais prestados à comunidade. 

17.6. Regulamentar, nas redes públicas, até 2020, adequada relação numérica 
professor-estudante, respeitados: os parâmetros definidos pelas autoridades sanitárias, as diretrizes 
pedagógicas, os diferentes níveis e modalidades de ensino e a inclusão de alunos com necessidades 
educacionais especiais. 

17.7. Instituir, em cada esfera, estratégia e ações para assegurar o acesso dos 
profissionais da educação ao atendimento médico de qualidade. 

17.8. Ampliar a política e a formação dos profissionais que atuam nas escolas do sistema 
público estadual de educação na mediação de conflitos. 

17.9. Instituir comissão paritária prevendo a participação de todos os atores da 
comunidade escolar para estudar as condições de trabalho e propor políticas públicas voltadas ao bom 
desempenho profissional e à qualidade dos serviços educacionais prestados à comunidade. 

17.10. Realizar a revisão salarial anual dos vencimentos ou salários iniciais e das 
remunerações da carreira, na data-base, de modo a preservar o poder aquisitivo dos educadores, nos 
termos do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal. 

 
Meta 18 – Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de carreira para 

os profissionais da educação básica e superior públicas de todos os sistemas de ensino e, para o plano 
de carreira dos profissionais da educação básica pública, tomar como referência o Piso Salarial 
Nacional Profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do artigo 206 da Constituição 
Federal. 

Estratégias 
18.1. Elaborar e fazer constar nos planos de carreira as atribuições e competências dos 

respectivos cargos e funções dos profissionais da rede pública de educação básica. 
18.2. Elaborar, para a rede estadual de ensino, um novo plano de carreira para os 

profissionais da educação, com critérios de evolução e promoção que reconheçam e valorizem seu 
trabalho e sua experiência, tendo como objetivo a qualidade do ensino. 

18.3. Estabelecer o cargo de Professor de Educação Básica na rede estadual para os que 
atuam nessa etapa de ensino. 

18.4. Viabilizar, no plano de carreira dos profissionais da rede pública de educação 
básica, a possibilidade de alcançar o nível salarial mais elevado até a aposentadoria. 

18.5. Realizar concursos públicos de provas e títulos para provimento qualificado de 
todos os cargos ou empregos públicos ocupados pelos profissionais da educação, na rede de ensino 
público. 

18.6. Com base nas propostas curriculares e na composição dos cargos de carreiras dos 
sistemas de ensino, estabelecer quadro de lotação de pessoal que inclua o número de vagas por cargo, 
região ou município, unidade escolar e outras unidades da Pasta, a partir do qual se preveja a 
realização dos concursos de ingresso, de remoção e de movimentação entre seus postos de trabalho. 

18.7. Assegurar, em regime de colaboração, curso de formação para o profissional 
ingressante. 
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18.8. Instituir, de forma gradual, jornada de trabalho preferencialmente em tempo 
integral de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais de trabalho. 

18.9. Aplicar o disposto no artigo 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, que determina que, 
na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga 
horária para o desempenho das atividades de interação com os estudantes. 

18.10. Prever Regime de Dedicação Plena e Exclusiva por meio de incentivos 
incorporáveis aos salários; 

18.11. Estabelecer, no âmbito de cada sistema e rede de ensino, critérios objetivos para 
a movimentação dos profissionais entre unidades de classificação, tendo como base os interesses da 
aprendizagem dos estudantes. 

18.12. Disciplinar aos profissionais atuando em regime de colaboração, nos termos do 
artigo 241 da Constituição Federal, a remoção e o aproveitamento, quando da mudança de residência e 
da existência de vagas, sem prejuízos para os direitos dos servidores no respectivo quadro funcional. 

18.13. Observar os requisitos dos artigos 70 e 71 da Lei Federal nº 9.394/1996, visando 
à correta caracterização das despesas com pagamento de pessoal, como manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 

18.14. Respeitar, na rede estadual de ensino, o dispositivo constitucional de paridade, 
visando garantir a equidade com o respectivo cargo na ativa. 

18.15. Disciplinar, na forma da lei, regras de cálculo dos proventos dos servidores 
públicos estaduais pertencentes a regime próprio de previdência. 

18.16. Cumprir as regras constitucionais de aposentadoria especial. 
18.17. Cumprir as demais regras constitucionais de aposentadoria a todos os 

profissionais da educação básica estadual. 
18.18. Disciplinar, na forma da lei, os direitos e deveres dos professores e demais 

profissionais readaptados. 
18.19. Assegurar o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos 

termos do inciso VIII do artigo 206 da Constituição Federal. 
18.20. Regulamentar, na forma da lei, a contratação de professores temporários de 

forma a equiparar seus direitos aos dos profissionais efetivos. 
 
Meta 19 – Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, a partir da aprovação do 

PEE, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos e à consulta 
pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da 
União. 

Estratégias 
19.1. Estabelecer, no prazo de 2 (dois) anos, legislação própria que regulamente a 

gestão democrática no âmbito dos sistemas de ensino. 
19.2. Favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão 

financeira nos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual, por meio de legislação estadual 
específica. 

19.3.Garantir que o provimento do cargo de Diretor das escolas públicas da rede 
estadual dar-se-á por critério meritório, conforme previsto na Constituição Federal – por concurso 
público de provas e títulos – para professores de carreira. 

19.4. Fomentar a expansão da oferta dos programas de apoio e formação aos 
conselheiros dos conselhos de acompanhamento e controle social do FUNDEB, conselhos de 
alimentação escolar, conselhos regionais, conselhos municipais e outros, e aos representantes 
educacionais em demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas, garantindo apoio 



 

69 

 

 

administrativo, técnico, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à 
rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções. 

19.5. Fomentar a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos e seus 
familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão 
escolar e regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na avaliação de docentes e 
gestores escolares. 

19.6. Promover a participação dos profissionais da educação e demais segmentos na 
elaboração e no planejamento, execução e avaliação do projeto político-pedagógico da escola e da rede 
de ensino pública. 

19.7. Estimular, em todas as escolas, a constituição e o fortalecimento de grêmios 
estudantis e associações de pais e mestres, assegurando–lhes, inclusive, espaços adequados e 
condições de funcionamento e fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos escolares, por 
meio das respectivas representações. 

19.8. Estimular, aperfeiçoar e fortalecer espaços de participação na gestão democrática 
da educação, assegurando a representação de professores, pais, estudantes, funcionários e sociedade 
civil organizada. 

19.9. Implementar, assegurar e fortalecer as relações entre escola, família e sociedade, 
objetivando maior desenvolvimento nos espaços democráticos de discussão. 

19.10. Adequar, no prazo de 2 (dois) anos a partir da promulgação deste PEE, a 
composição do Conselho Estadual de Educação, garantindo a participação dos diversos segmentos da 
comunidade educacional. 

 
Meta 20 – Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no 

mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto – PIB do País no 5° (quinto) ano 
de vigência do PNE e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio. 

 
Estratégias 
20.1. Ampliar as fontes de financiamento, a partir de propostas de alteração no sistema 

tributário, que permitam maior disponibilização de recursos para a educação e assegurem maior 
justiça social, aplicando de forma efetiva e transparente os recursos vinculados à manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 

20.2. Garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, 
etapas e modalidades da educação básica, observando-se as políticas de colaboração entre os entes 
federados, em especial as decorrentes do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
e do § 1º do artigo 75 da Lei Federal nº 9.394/1996, que tratam da capacidade de atendimento e do 
esforço fiscal do Estado, com vistas a atender suas demandas educacionais à luz do padrão de 
qualidade nacional. 

20.3. Em ação conjunta com outras instâncias do Governo Estadual, desenvolver 
estudos para alteração do sistema tributário que compõe as transferências constitucionais. 

20.4. Aplicar progressivamente recursos em manutenção e desenvolvimento do ensino 
na remuneração dos profissionais da educação. 

20.5. Definir critérios para distribuição dos recursos adicionais dirigidos à educação ao 
longo do decênio, que considerem a equalização das oportunidades educacionais, a vulnerabilidade 
socioeconômica e o compromisso técnico e de gestão do sistema de ensino. 

20.6. Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem a transparência e o 
controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação, especialmente a realização 
de audiências públicas, a criação de portais eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros 
de conselhos de acompanhamento e controle social do FUNDEB, com a colaboração entre o Ministério 
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da Educação, as Secretarias de Educação do Estado e dos Municípios e os Tribunais de Contas da União, 
do Estado e dos Municípios. 

20.7. Ampliar as fontes de financiamento à educação pública, no Estado, por meio de 
mudanças no sistema tributário, que promovam e assegurem maior justiça social, aplicando de forma 
eficiente e transparente os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

20.8. Garantir que os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino 
sejam utilizados somente para este fim. 

 
Meta 21 – Viabilizar um novo modelo de formação para os profissionais da Secretaria 

da Educação, visando ao exercício do magistério e/ou das atividades relacionadas à gestão da educação 
básica, considerando os Quadros dos Servidores, a saber: Quadro do Magistério – QM, Quadro de Apoio 
Escolar – QAE e Quadro de Suporte Escolar – QSE, de acordo com a estrutura vigente. 

 
Estratégias 
21.1. Desenvolver, em articulação com o Conselho Estadual da Educação e instituições 

de ensino superior, estudos e pesquisas que resultem em propostas de ações voltadas à formação 
inicial e continuada para os profissionais da rede estadual. 

21.2. Oportunizar, em articulação com o Conselho Estadual da Educação e instituições 
de Ensino Superior, ações de formação inicial para o magistério, visando à proposição de novos cursos 
e licenciaturas, em consonância com as diretrizes curriculares e os resultados das avaliações. 

21.3. Ofertar ações de formação continuada, visando o aprimoramento dos servidores 
pertencentes ao Quadro do Magistério, considerando suas necessidades específicas de atualização e, 
em articulação com as instâncias responsáveis, proporcionar ações de melhoria da gestão pedagógica 
do processo de ensino e aprendizagem. 

21.4. Incorporar, regularmente, as inovações na gestão administrativa e ofertar com 
regularidade ações de formação continuada, visando o aprimoramento da atuação dos servidores do 
QAE e QSE. 

21.5. Garantir, nas ações de formação continuada, a oferta de cursos e programas de 
educação à distância, buscando a melhor abordagem, formato e modelo, de acordo com a concepção 
pedagógica de cada ação de formação e desenvolvimento profissional; 

21.6. Atualizar, institucionalizar e disponibilizar infraestrutura e tecnologias de ensino 
presencial, semipresencial e à distância para as ações de formação dos educadores e demais 
profissionais da educação. 

21.7. Planejar, gerenciar e executar ações de formação continuada, com foco no 
aprimoramento de todos os níveis de gestão da Secretaria da Educação e de todas as atividades meio, 
fins, serviços, programas da educação estadual pública. 

21.8. Planejar, gerenciar e executar ações e programas de formação continuada, com 
foco no Currículo Oficial do Estado de São Paulo, na gestão da sala de aula e liderança, em articulação 
com os resultados de aprendizagem dos alunos. 

21.9. Desenvolver, em articulação com órgãos de fomento e regulação do Ensino 
Superior, estudos e pesquisas, que resultem em propostas de ações voltadas à formação em pós-
graduação, “lato” e “stricto sensu”, visando atender os servidores que atuam na rede estadual pública. 

21.10. Oportunizar ações de formação em nível de pós-graduação, “lato” e “stricto 
sensu”, visando atender os servidores que atuam na rede estadual pública. 

21.11. Realizar ações de formação continuada que articulem o ensino e a aprendizagem 
na educação básica a programas de pós-graduação, inclusive “stricto sensu”, de modo a firmar um ciclo 
virtuoso entre a formação, currículo, avaliação e as necessidades da rede estadual de ensino. 
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21.12. Estimular e desenvolver linhas de pesquisa e disseminar resultados que atendam 
às necessidades da rede estadual de ensino, no que diz respeito ao desenvolvimento de competências e 
habilidades do professor associadas à aprendizagem dos conteúdos dispostos no Currículo Oficial do 
Estado de São Paulo, contemplando as quatro áreas de conhecimento (Matemática, Ciências Humanas, 
Ciências da Natureza e Linguagens), com base nos indicadores, tais como SARESP, IDESP, IDEB e PISA. 

21.13. Estimular e desenvolver linhas de pesquisa que atendam às necessidades da rede 
estadual de ensino, no que diz respeito ao desenvolvimento de competências e habilidades do gestor, 
com foco no aprimoramento de lideranças, que efetiva e eficazmente contribuam com o processo de 
ensino e aprendizagem, tendo como referência, inclusive, as diretrizes estabelecidas na política 
educacional. 

 
 

____________________________________ 
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() DECRETO Nº 12.983, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1978 
Estabelece o Estatuto Padrão das Associações de Pais e Mestres 

 
PAULO EGYDIO MARTINS, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 

atribuições legais, considerando, o que dispõem Lei nº 1.490, de 12 de dezembro de 1977 e os 
Regimentos Comuns das Escolas Estaduais de 1º Grau, 2º Grau e 1º e 2º Graus, 
Decreta: 

 
Artigo 1º - As Associações de Pais e Mestres das escolas estaduais de 1º grau, 2º grau ou 

1º e 2º graus passarão a reger-se, a partir do ano letivo de 1979 pelo Estatuto Padrão objeto deste 
decreto. 

 
Artigo 2º - A Secretaria de Educação, baixará instruções complementares para execução 

deste Decreto. 
 
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os Decretos 52.608, 

de 14 de janeiro de 1971 e 4.133 de 1º de agosto de 1974. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 15 de dezembro de 1978. 
 
PAULO EGYDIO MARTINS 
 
José Bonifácio Coutinho Nogueira, 
Secretário da Educação 
 
Publicado na Secretaria do Governo, aos 15 de dezembro de 1978 

 
Maria Angélica Galiazzi, Diretora da Divisão de Atos Oficiais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

() Atualizado até maio de 2006.  
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() ESTATUTO PADRÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES 
 

CAPÍTULO I 
Da Instituição da Natureza e Finalidade da Associação de Pais e Mestres 

SEÇÃO I 
Da Instituição 

 
(1) "Artigo 1º - A Associação de Pais e Mestres da      fundada em data de / / , pessoa 

jurídica de direito privado, sem fins econômicos, designada simplesmente APM, com sede e foro na nº , na 
Cidade de - Estado de São Paulo, reger-se-á pelas presentes normas estatutárias."; (NR) 

 
SEÇÃO II 
Da Natureza e Finalidade 
 
Artigo 2º - A APM, instituição auxiliar da escola, terá por finalidade colaborar no 

aprimoramento do processo educacional, na assistência ao escolar e na integração família-escola-
comunidade. 

 
Artigo 3º - A APM, entidade com objetivos sociais e educativos, não terá caráter político, 

racial ou religioso e nem finalidades lucrativas. 
 
Artigo 4º - Para a consecução dos fins a que se referem os artigos anteriores, a 

Associação se propõe a: 
I - colaborar com a direção do estabelecimento para atingir os objetivos educacionais 

colimados pela escola; 
II - representar as aspirações da comunidade e dos pais de alunos junto à escola; 
III - mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para 

auxiliar a escola, provendo condições que permitam: 
a) a melhoria do ensino; 
b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas sócio-econômica 

e de saúde; 
c) a conservação e manutenção do prédio, do equipamento e das instalações; 
d) a programação de atividades culturais e de lazer que envolvam a participação 

conjunta de pais, professores e alunos. 
(2) e) a execução de pequenas obras de construção em prédios escolares, que deverá ser 

acompanhada e fiscalizada pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação. 
IV - colaborar na programação do uso do prédio da escola pela comunidade, inclusive 

nos períodos ociosos, ampliando-se o conceito de escola como "Casa de Ensino" para "Centro de 
Atividades Comunitárias"; 

V - favorecer o entrosamento entre pais e professores possibilitando: 
a) aos pais, informações relativas tanto aos objetivos educacionais, métodos e processos 

de ensino, quanto ao aproveitamento escolar de seus filhos; 

                                                           

()  O termo "sócio" constante dos dispositivos do Estatuto das Associações de Pais e Mestres - APM, estabelecido pelo 
Decreto nº 12.983, de 15 de dezembro de 1978, fica substituído pela expressão "associado". (Art. 3º do Decreto nº 
48.408/04). 
(1) O art. 1º está com a redação dada pelo Decreto nº 48.408/04.  
(2) A alínea “e” foi acrescentada ao art. 4º pelo Decreto nº 40.785/96.  
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b) aos professores, maior visão das condições ambientais dos alunos e de sua vida no 
lar. 

 
Artigo 5º - As atividades a serem desenvolvidas para alcançar os objetivos especificados 

nos incisos do artigo anterior, deverão estar previstas em um Plano Anual de Trabalho elaborado pela 
Associação de Pais e Mestres e integrado no Plano Escolar. 

 
SEÇÃO III 
Dos Meios e Recursos 
 
Artigo 6º - Os meios e recursos para atender os objetivos da APM, serão obtidos através 

de: 
I - contribuição dos sócios; 
II - convênios; 
III - subvenções diversas; 
IV - doações; 
V - promoções diversas; 
(3) VI - REVOGADO 
 
Artigo 7º - A contribuição a que se refere o inciso I do artigo anterior será sempre 

facultativa. 
§ 1º - O caráter facultativo das contribuições não isenta os sócios do dever moral de, 

dentro de suas possibilidades, cooperar para a constituição do fundo financeiro da Associação. 
§ 2º - No início de cada ano letivo e após haver encerrado o período de matrículas, 

previsto no calendário escolar, serão fixadas a forma e a época para a campanha de arrecadação das 
contribuições dos sócios. 

(4)"§ 3º - As contribuições serão depositadas nas agências do Banco Nossa Caixa S.A., em 
conta vinculada à Associação de Pais e Mestres que só poderá ser movimentada conjuntamente, pelo 
Diretor Executivo e Diretor Financeiro."; (NR) 

§ 4º - Nas localidades onde não houver os estabelecimentos de crédito referidos no 
parágrafo anterior, as contribuições serão depositadas nas agências bancárias onde o Estado ou a 
Prefeitura mantiverem transações. 

 
Artigo 8º - A aplicação dos recursos financeiros constará do Plano Anual de Trabalho da 

APM. 
Parágrafo único - A assistência ao escolar será sempre o setor prioritário da aplicação 

de recursos, excluindo-se aqueles vinculados a convênios. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(3) O inciso VI do art. 6º foi revogado pelo Decreto nº 48.408/04.  
(4) O § 3º do art. 7º está com a redação dada pelo Decreto nº 48.408/04.  
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CAPÍTULO II 

Dos Sócios, seus Direitos e Deveres 
SEÇÃO I 

Dos Sócios 
 
Artigo 9º - O quadro social da APM, constituído por número ilimitado de sócios, será 

composto de: 
I - sócios natos; 
II - sócios admitidos; 
III - sócios honorários. 
§ 1º - Serão sócios natos o Diretor de Escola, o Assistente de Diretor, os professores e 

demais integrantes dos núcleos de apoio técnico-pedagógico e administrativo da escola, os pais de 
alunos e os alunos maiores de 18 anos, desde que concordes. 

§ 2º - Serão sócios admitidos os pais de ex-alunos, os ex-alunos maiores de 18 anos, os 
ex-professores e demais membros da comunidade, desde que concordes e aceitos conforme as normas 
estatutárias. 

§ 3º - Serão considerados sócios honorários, a critério do Conselho Deliberativo, aqueles 
que tenham prestado relevantes serviços à Educação e a APM. 

 
SEÇÃO II 

Dos Direitos e Deveres 
 
Artigo 10 - Constituem direito dos sócios: 
I - apresentar sugestões e oferecer colaboração aos dirigentes dos vários órgãos da 

APM; 
II - receber informações sobre a orientação pedagógica da escola e o ensino ministrado 

aos educandos; 
III - participar das atividades culturais, sociais, esportivas e cívicas organizadas pela 

Associação; 
IV - votar e ser votado nos termos do presente Estatuto; 
V - solicitar, quando em Assembléia Geral, esclarecimentos a respeito da utilização dos 

recursos financeiros da APM; 
VI - apresentar pessoas da comunidade para ampliação do quadro social. 
(5) "VII - demitir-se quando julgar conveniente, protocolando junto à Secretaria da APM 

seu pedido de demissão.". 
 
Artigo 11 - Constituem deveres dos sócios: 
I - defender, por atos e palavras, o bom nome da Escola e da APM; 
II - conhecer o Estatuto da APM; 
III - participar das reuniões para as quais foram convocados; 
IV - desempenhar, responsavelmente, os cargos e as missões que lhes forem confiados; 
V - concorrer para estreitar as relações de amizade entre todos os associados e 

incentivar a participação comunitária na escola; 
VI - cooperar, dentro de suas possibilidades, para a constituição do fundo financeiro da 

Associação; 

                                                           
(5) O inciso VII do art. 10 foi acrescentado pelo Decreto nº 48.408/04. 
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VII - prestar à Associação, serviços gerais ou de sua especialidade profissional, dentro e 
conforme suas possibilidades; 

VIII - zelar pela conservação e manutenção do prédio, da área do terreno e 
equipamentos escolares; 

IX - responsabilizar-se pelo uso do prédio, de suas dependências e equipamentos, 
quando encarregados diretos da execução de atividades programadas pela APM. 

(6) “Artigo 12 - A exclusão do associado do quadro social só é admissível havendo justa 
causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa perante a Diretoria Executiva e 
de recurso para o Conselho Deliberativo, que se reunirá em sessão extraordinária para apreciar o fato. 

§ 1º - O associado será cientificado, por escrito e pessoalmente, dos fatos que lhe são 
imputados e das conseqüências a que estará sujeito, para, no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa e 
indicar, justificadamente, as provas que pretende produzir, cuja pertinência será aferida, de forma 
motivada, pela Diretoria Executiva.  

§ 2º - Decorrido in albis o prazo previsto no parágrafo anterior, ou produzidas as provas 
deferidas pela Diretoria Executiva, será o associado notificado, pessoalmente, para oferecer suas razões 
finais, no prazo de 7 (sete) dias, dirigidas à Diretoria Executiva, que decidirá, motivadamente, no prazo de 
20 (vinte) dias, comunicando a decisão ao Conselho Deliberativo. 

§ 3º - Intimado o associado, pessoalmente, da decisão, poderá interpor recurso no prazo 
de 15 (quinze) dias, dirigido ao Conselho Deliberativo, que decidirá, de maneira motivada, no prazo de 20 
(vinte) dias. 
§ 4º - Os prazos para apresentação de defesa, razões finais e interposição do recurso serão contados 
por dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. 

§ 5º - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento ocorrer em 
sábado, domingo ou feriado. 

§ 6º - Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a 
intimação.”; (NR)  

 
CAPÍTULO III 

Da Administração 
SEÇÃO I 

Dos Órgãos Diretores 
 
Artigo 13 - A Associação de Pais e Mestres será administrada pelos seguintes órgãos: 
I - Assembléia Geral 
II - Conselho Deliberativo; 
III - Diretoria Executiva; 
IV - Conselho Fiscal. 
 
Artigo 14 - A Assembléia Geral será constituída pela totalidade dos associados. 
§ 1º - A Assembléia será convocada e presidida pelo Diretor da Escola. 
(7) “§ 2º - A Assembléia realizar-se-á, em primeira convocação, com a presença de mais da 

metade dos associados ou, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número. 
§ 3º - Para as deliberações é exigido voto concorde da maioria dos presentes à 

Assembléia.”; (NR) 
 

                                                           
(6) O artigo 12 está com a redação dada pelo Decreto nº 50.756/06. 
(7) Os §§ 2º e 3º do art. 14 estão com a redação dada pelo Decreto nº 50.756/06.  



 

77 

 

 

Artigo 15 - Cabe à Assembléia Geral: 
(8)"I - eleger e destituir membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da 

Diretoria Executiva;"; (NR) 
"II - apreciar o balanço anual e os balancetes semestrais, com o parecer do Conselho Fiscal 

e aprovar as contas;"; (NR) 
III - propor a aprovar a época e a forma das contribuições dos sócios, obedecendo ao 

que dispõe o artigo 7º do presente Estatuto; 
IV - reunir-se, ordinariamente, pelo menos 1 (uma) vez cada semestre; 
"V - reunir-se, extraordinariamente, convocada pelo Diretor da Escola ou por 2/3 (dois 

terços) dos membros do Conselho Deliberativo ou por 1/5 (um quinto) dos associados."; (NR) 
(9) "VI - destituir os administradores eleitos."; 
(10) “VII - deliberar sobre alteração do Estatuto.”.  
 “Parágrafo único - A destituição de administradores e a alteração do Estatuto serão 

deliberadas em Assembléia Geral convocada especialmente para tais fins.”. 
 
Artigo 16 - O Conselho Deliberativo será constituído de, no mínimo, 11 (onze) membros. 
§ 1º - O Diretor da Escola será o seu presidente nato. 
§ 2º - Os demais componentes, eleitos em Assembléia Geral, obedecerão a proporções 

assim estabelecidas: 
a) 30% dos membros serão professores; 
b) 40% dos membros serão pais de alunos; 
c) 20% dos membros serão alunos maiores de 18 anos; 
d) 10% dos membros serão sócios admitidos. 
§ 3º - Não sendo atingidas as proporções enumeradas nas alíneas "c" e "d" do parágrafo 

anterior, as vagas serão preenchidas, respectivamente, por elementos da escola e pais de alunos, na 
proporção fixada no parágrafo anterior. 

 
Artigo 17 - Cabe ao Conselho Deliberativo: 
(11) "I - divulgar a todos os associados o nome dos eleitos na forma do artigo 15, inciso I, 

bem como as normas do presente estatuto, para conhecimento geral;"; (NR) 
 

II - deliberar sobre o disposto no artigo 4º, no inciso IV do artigo 32 e artigo 45; 
III - aprovar o Plano Anual de Trabalho e o Plano de Aplicação de Recursos; 
IV - participar do Conselho de Escola, através de um de seus membros, que deverá ser, 

obrigatoriamente, pai de aluno; 
V - realizar estudos e emitir pareceres sobre questões omissas no Estatuto, 

submetendo-o à apreciação dos órgãos superiores da Secretaria de Educação; 
"VI - emitir parecer sobre as contas apresentadas pela Diretoria Executiva, submetendo-as 

à apreciação da Assembléia Geral;"; (NR) 
VII - reunir-se, ordinariamente, pelo menos 1 (uma) vez por trimestre e, 

extraordinariamente, sempre que convocado, a critério de seu Presidente ou de 2/3 (dois terços) de 
seus membros. 

Parágrafo único - As decisões do Conselho Deliberativo só terão validade se aprovadas 
por maioria absoluta (1ª convocação) ou maioria simples (2ª convocação) de seus membros. 
                                                           
(8) Os incisos I, II e V do art. 15 estão com a redação dada pelo Decreto nº 48.408/04. 
(9) O inciso VI foi acrescentado pelo Decreto nº 48.408/04. 
(10) O inciso VII e o parágrafo único foram acrescentados ao art.15 pelo Decreto nº 50.756/06.  
(11) Os incisos I e VI do art. 17 estão com a redação dada pelo Decreto nº 48.408/04. 
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Artigo 18 - Cabe ao Presidente do Conselho Deliberativo: 
I - convocar e presidir as reuniões da Assembléia Geral do Conselho Deliberativo; 
II - indicar um Secretário, dentre os membros do Conselho Deliberativo; 
III - informar os conselheiros sobre as necessidades da escola e dos alunos. 
 
Artigo 19 - O mandato dos conselheiros será de 1 (um) ano, sendo permitida a 

recondução por mais duas vezes. 
Parágrafo único - Perderá o mandato o membro do Conselho Deliberativo que faltar a 

duas reuniões consecutivas, sem causa justificada. 
 
Artigo 20 - A Diretoria Executiva da APM será composta de: 
I - Diretor Executivo 
II - Vice-Diretor Executivo 
III – Secretário 
IV - Diretor Financeiro 
V - Vice-Diretor Financeiro 
VI - Diretor Cultural 
VII - Diretor de Esportes 
VIII - Diretor Social 
IX - Diretor de Patrimônio. 
§ 1º - Cada Diretor poderá acumular até duas Diretorias, com exceção dos cargos 

discriminados nos itens I, II, III, IV e V. 
§ 2º - É vedada a indicação de alunos, para comporem a Diretoria Executiva. 
 
Artigo 21 - Cabe à Diretoria Executiva: 
I - elaborar o Plano Anual de Trabalho, submetendo-o à aprovação do Conselho 

Deliberativo; 
II - colocar em execução o Plano aprovado e mencionado no inciso anterior; 
III - dar à Assembléia Geral conhecimento sobre: 
a) as diretrizes que norteiam a ação pedagógica da escola; 
b) as normas estatutárias que regem a APM; 
c) as atividades desenvolvidas pela Associação; 
d) a programação e aplicação dos recursos do fundo financeiro; 
IV - elaborar normas para concessão de auxílios diversos a alunos carentes; 
V - depositar em conta da APM, em estabelecimento de crédito oficial, todos os valores 

recebidos; 
VI - tomar medidas de emergência, não previstas no Estatuto, submetendo-as ao 

"referendo" do Conselho Deliberativo; 
VII - reunir-se, ordinariamente, pelo menos 1 (uma) vez por mês e, 

extraordinariamente, a critério de seu Diretor Executivo ou por solicitação de 2/3 (dois terços) de seus 
membros. 

 
Artigo 22 - Compete ao Diretor Executivo: 
I - representar a APM ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; 
II - convocar as reuniões da Diretoria Executiva, presidindo-as; 
III - fazer cumprir as deliberações do Conselho Deliberativo; 
IV - apresentar ao Conselho Deliberativo relatório semestral das atividades da Diretoria; 
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V - admitir e/ou dispensar pessoal de seu quadro, obedecidas as decisões do Conselho 
Deliberativo; 

VI - movimentar, conjuntamente com o Diretor Financeiro, os recursos financeiros da 
Associação; 

VII - visar as contas a serem pagas; 
VIII - submeter os balancetes semestrais e o balanço anual ao Conselho Deliberativo e 

Assembléia Geral, após apreciação escrita do Conselho Fiscal; 
IX - rubricar e publicar em quadro próprio da APM, os balancetes semestrais e o balanço 

anual. 
 
Artigo 23 - Compete ao Vice-Diretor Executivo auxiliar o Diretor Executivo e substituí-lo 

em seus impedimentos eventuais. 
Artigo 24 - Compete ao Secretário: 
I - lavrar as atas das reuniões e Assembléias Gerais; 
II - redigir circulares e relatórios e encarregar-se da correspondência social; 
III - assessorar o Diretor Executivo nas matérias de interesse da Associação; 
IV - organizar e zelar pela conservação do arquivo da APM; 
V - organizar e manter atualizado o cadastro dos sócios da APM. 
 
Artigo 25 - Compete ao Diretor Financeiro: 
I - subscrever com o Diretor Executivo os cheques da conta bancária da Associação; 
II - efetuar, através de cheques nominais, os pagamentos autorizados pelo Diretor 

Executivo, de conformidade com aplicação de recursos planejada; 
III - apresentar ao Diretor Executivo os balancetes semestrais e o balanço anual, 

acompanhado dos documentos comprobatórios de receita e despesa; 
IV - informar os órgãos diretores da APM sobre a situação financeira da Associação; 
V - promover concorrência de preços, quanto aos serviços e materiais adquiridos pela 

APM; 
VI - arquivar notas fiscais, recibos e documentos relativos aos valores recebidos e pagos 

pela Associação, apresentando-os para elaboração da escrituração contábil. 
 
Artigo 26 - O cargo de Diretor Financeiro será sempre ocupado por pai de aluno. 
 
Artigo 27 - Compete ao Vice-Diretor Financeiro auxiliar o Diretor Financeiro e substituí-

lo em seus impedimentos eventuais. 
Artigo 28 - Cabe ao Diretor Cultural promover a integração escola-comunidade através 

de atividades culturais. 
Parágrafo único - O Diretor Cultural poderá ser assessorado, conforme as atividades a 

serem desenvolvidas, pelos professores da Escola. 
 
Artigo 29 - Cabe ao Diretor de Esportes promover a integração escola-comunidade 

através de atividades esportivas. 
Parágrafo único - O Diretor de Esportes poderá ser assessorado pelos professores da 

Escola. 
Artigo 30 - Cabe ao Diretor Social promover a integração escola-comunidade através de 

atividades sociais e de assistência ao aluno e à comunidade. 
§ 1º - O Diretor Social poderá ser assessorado pelos membros do Conselho da Escola. 
§ 2º - Serão prioritárias as atividades de assistência ao aluno. 
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Artigo 31 - Cabe ao Diretor de Patrimônio manter entendimentos com a Direção da 

Escola no que se refere à: 
I - aquisição de materiais, inclusive didático; 
II - manutenção e conservação do prédio e de equipamento; 
III - supervisão de serviços contratados. 
Parágrafo único - O Diretor de Patrimônio poderá ser assessorado pelos membros do 

Conselho da Escola. 
 
Artigo 32 - Os Diretores terão, ainda, por função; 
I - comparecer às reuniões da Diretoria, discutindo e votando; 
II - estabelecer contato com outras APMs ou entidades oficiais e particulares; 
III - constituir comissões auxiliares com vistas à descentralização de suas atividades; 
IV - elaborar contratos e celebrar convênios com a aprovação do Conselho Deliberativo. 
 
Artigo 33 - O mandato de cada Diretor será de 1 (um) ano, sendo permitida sua 

recondução, mais uma vez para o mesmo cargo. 
§ 1º - Perderá o mandato o membro da Diretoria que faltar a três reuniões consecutivas, 

sem causa justificada. 
§ 2º - No caso de impedimento ou substituição de qualquer membro da Diretoria, o 

Conselho Deliberativo tomará as devidas providências. 
 
Artigo 34 - O Conselho Fiscal, constituído de 3 (três) elementos, sendo 2 (dois) pais de 

alunos e 1(um) representante do quadro administrativo ou docente da Escola, tem por atribuição: 
I - verificar os balancetes semestrais e balanços anuais apresentados pela Diretoria, 

emitindo parecer por escrito; 
II - assessorar a Diretoria na elaboração do Plano Anual de Trabalho na parte referente 

à aplicação de recursos; 
III - examinar, a qualquer tempo, os livros e documentos da Diretoria Financeira; 
IV - das parecer, a pedido da Diretoria ou Conselho Deliberativo sobre resoluções que 

afetem as finanças da Associação; 
V - solicitar ao Conselho Deliberativo, se necessário, a contratação de serviços de 

auditoria contábil. 
Parágrafo único - O mandato dos Conselheiros será de um ano, sendo permitida a 

reeleição por mais uma vez. 
 
Artigo 35 - O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, a cada semestre e, 

extraordinariamente, mediante convocação da maioria de seus membros ou da Diretoria Executiva. 
 

CAPÍTULO IV 
Da Intervenção 

  
Artigo 36 - Sempre as atividades da APM venham a contrariar as finalidades definidas 

neste Estatuto ou a ferir a legislação vigente, poderá haver intervenção, mediante solicitação da 
Direção da Escola ou de membros da Associação, às autoridades competentes. 

§ 1º - O processo regular de apuração dos fatos será feita pelos órgãos do Sistema de 
Ensino e/ou pelo Grupo de Controle das Atividades Administrativas e Pedagógicas, da Secretaria da 
Educação. 
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§ 2º - A intervenção será determinada pelo Secretário da Educação. 
 

CAPÍTULO V 
Das Disposições Finais 

 
Artigo 37 - O Diretor da Escola poderá participar das reuniões da Diretoria Executiva, 

intervindo nos debates, prestando orientação ou esclarecimento, ou fazendo registrar em atas seus 
pontos de vista, mas sem direito a voto. 

 
Artigo 38 – É vedado aos Conselheiros e Diretores: 
I - receber qualquer tipo de remuneração; 
II - estabelecer relações contratuais com a APM. 
 
(12) “Artigo 39 - Ocorrida a vacância de cargos do Conselho Deliberativo, do Conselho 

Fiscal ou da Diretoria Executiva, o preenchimento dos mesmos processar-se-á por decisão dos membros 
do respectivo órgão deliberativo que se reunirá para este fim.”; (NR) 

 
Artigo 40 - Serão afixadas em quadro de avisos, os planos de atividades, notícias e 

atividades da Associação, convites, convocações. 
 
Artigo 41 - O balanço anual será submetido à apreciação do Conselho Fiscal, que deverá 

manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, até 10 (dez) dias antes da convocação da Assembléia Geral. 
 
Artigo 42 - O Edital de convocação da Assembléia Geral, com 5 (cinco) dias de 

antecedência da reunião, conterá: 
a) dia, local e hora da 1ª e 2ª convocações; 
b) ordem do dia. 
(13) "§ 1º - Além de ser afixado no quadro de avisos da escola, será obrigatório o envio de 

circular aos associados."; (NR) 
(14) “§ 2º - A convocação da Assembléia Geral e dos demais órgãos deliberativos far-se-á 

na forma deste estatuto, garantido a 1/5 (um quinto) dos associados o direito de promovê-la.”. (NR) 
 

(15) Artigo 43 – REVOGADO 
Artigo 44 - No exercício de suas atribuições, a APM manterá rigoroso respeito às 

disposições legais, de modo a assegurar a observância dos princípios fundamentais que norteiam a 
filosofia e política educacionais do Estado. 

Parágrafo único - Cabe ao Supervisor de Ensino acompanhar as atividades da APM da 
EE. para garantir o disposto neste artigo. 

 
Artigo 45 - Cabe à Associação de Pais e Mestres a administração direta ou indireta, da 

cantina escolar e outros órgãos existentes na escola, geradores de recursos financeiros. 
(16) "Parágrafo único - O funcionamento dos órgãos referidos neste artigo deverá obedecer 

as normas estabelecidas pela Secretaria da Educação.". (NR) 

                                                           
(12) O art. 39 está com a redação dada pelo Decreto nº 50.756/06. 
(13) O § 1º do art. 42 está com a redação dada pelo Decreto nº 48.408/04.  
(14) O § 2º do art. 42 está com a redação dada pelo Decreto nº 50.756/06.  
(15) O art. 43 foi revogado pelo Decreto nº 48.408/04.  
(16) O parágrafo único do art. 45 está com a redação dada pelo Decreto nº 48.408/04. 
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Artigo 46 - Os bens permanentes doados à Associação ou por ela adquiridos serão 

identificados, contabilizados, inventariados e integrarão o seu patrimônio. 
(17) "Parágrafo único - Os bens adquiridos com recursos públicos, deverão ser transferidos 

para integrar o patrimônio do estabelecimento de ensino."; 
 
(18) "Artigo 47 - A APM terá prazo indeterminado de duração e somente poderá ser 

dissolvida, por deliberação da Assembléia Geral, especialmente convocada para este fim, obedecidas as 
disposições legais.". (NR) 

(19) "Parágrafo único - A Associação de Pais e Mestres - APM poderá ser extinta nas 
hipóteses abaixo indicadas: 

1. desativação da unidade escolar; 
2. transferência da unidade escolar para o município."; 
 
(20) "Artigo 48 - Os membros não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais 

assumidas em nome da APM.". (NR) 
 
(21) "Artigo 49 - Em caso de dissolução, os bens da APM passarão a integrar o patrimônio 

do estabelecimento de ensino respectivo, obedecida a legislação vigente.". (NR) 
 
(22) "Artigo 50 - O resultado de deliberação da Assembléia Geral que tiver por objeto 

proposta de alteração deste estatuto, será encaminhado à Secretaria da Educação para apreciação e, se 
for o caso, atendimento do disposto no artigo 2º da Lei nº 1.490, de 12 de dezembro de 1977.". 

 
________________________________________ 

 

                                                           
(17) O parágrafo único do art. 46 foi acrescentado pelo Decreto nº 48.408/04. 
(18) O caput do art. 47 está com a redação dada pelo Decreto nº 48.408/04. 
(19) O parágrafo único do art. 47 foi acrescentado pelo Decreto nº 48.408/04. 
(20) O art. 48 está com a redação dada pelo Decreto nº 48.408/04. 
(21) O art. 49 está com a redação dada pelo Decreto nº 48.408/04. 
(22) O art. 50 foi acrescentado pelo Decreto nº 48.408/04. 
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() DECRETO Nº 55.078, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 
Dispõe sobre as jornadas de trabalho do pessoal docente do Quadro do Magistério e dá providências 

correlatas  
 
JOSÉ SERRA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

 
Decreta: 

 
Artigo 1º - O campo de atuação do pessoal docente do Quadro do Magistério, referente 

às classes de alunos ou às aulas a serem atribuídas, compreendem os seguintes âmbitos da Educação 
Básica: 

I - classes iniciais do Ensino Fundamental - campo de atuação relativo ao cargo de 
Professor Educação Básica I; 

 II - aulas dos componentes curriculares do Ensino Fundamental, Médio e Educação 
Especial - campo de atuação relativo ao cargo de Professor Educação Básica II. 

Parágrafo único - O Professor Educação Básica I poderá, desde que habilitado, 
ministrar aulas no Ciclo II do Ensino Fundamental, observado o disposto no artigo 37 da 
Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997. 

 
Artigo 2º - De acordo com o disposto no artigo 10 da Lei Complementar nº 836, de 30 

de dezembro de 1997 e no artigo 1º da Lei Complementar nº 1.094, de 16 de julho de 2009, as jornadas 
semanais de trabalho do docente titular de cargo são:  

I - Jornada Integral de Trabalho Docente, de 40 (quarenta) horas semanais, sendo:  
a) 33 (trinta e três) horas em atividades com alunos; 
b) 7 (sete) horas de trabalho pedagógico, das quais 3 (três) horas exercidas na escola, 

em atividades coletivas, e 4 (quatro) horas em local de livre escolha do docente; 
II - Jornada Básica de Trabalho Docente, de 30 (trinta) horas semanais, sendo:  
a) 25 (vinte e cinco) horas em atividades com alunos; 
b) 5 (cinco) horas de trabalho pedagógico, das quais 2 (duas) horas exercidas na escola, 

em atividades coletivas, e 3 (três) horas em local de livre escolha do docente; 
III - Jornada Inicial de Trabalho Docente, de 24 (vinte e quatro) horas semanais, sendo:  
a) 20 (vinte) horas em atividades com alunos; 
b) 4 (quatro) horas de trabalho pedagógico, das quais 2 (duas) horas exercidas na 

escola,  em atividades coletivas, e 2 (duas) horas em local de livre escolha do docente; 
IV - Jornada Reduzida de Trabalho Docente, de 12 (doze) horas semanais, sendo: 
a) 10 (dez) horas em atividades com alunos; 
b) 2 (duas) horas de trabalho pedagógico exercidas na escola, em atividades coletivas. 
 
Artigo 3º - Além da jornada a que estiver sujeito, dentre as previstas nos incisos II, III e 

IV do artigo anterior, o docente titular de cargo poderá exercer carga suplementar de trabalho, 
respeitado o limite máximo de: 

I - 8 (oito) horas em atividades com alunos, quando em Jornada Básica de Trabalho 
Docente; 

II - 13 (treze) horas em atividades com alunos, quando em Jornada Inicial de Trabalho 
Docente; 

                                                           

( ) Com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 59.448/13. 
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III - 23 (vinte e três) horas em atividades com alunos, quando em Jornada Reduzida de 
Trabalho Docente. 

Parágrafo único - O titular de cargo de um campo de atuação poderá ministrar aulas 
em campo de atuação diverso como carga suplementar de trabalho, desde que apresente habilitação ou 
qualificação docente para as referidas aulas. 

 
Artigo 4º - As horas em atividades com alunos, atribuídas a título de carga suplementar, 

quando somadas às horas de mesma característica relativas à jornada em que o docente esteja incluído, 
poderão provocar acréscimo nas horas de trabalho pedagógico na escola e de trabalho pedagógico em 
local de livre escolha, na conformidade da tabela de distribuição de cargas horárias, constante do 
Anexo que integra este decreto. 

 
Artigo 5º - O provimento de cargos de professor far-se-á sempre em Jornada Inicial de 

Trabalho Docente, caracterizando-se a vaga quando existirem aulas disponíveis da disciplina do cargo de 
ingresso em quantidade equivalente à da carga horária dessa jornada. 

Parágrafo único - No caso de o número de aulas disponíveis da disciplina do cargo não 
possibilitar a constituição da Jornada Inicial de Trabalho Docente, a vaga para ingresso poderá ser 
caracterizada em Jornada Reduzida de Trabalho Docente, a critério da administração. (NR) 

 
Artigo 6º - O docente titular de cargo poderá optar, anualmente, no momento da inscrição 

para o processo de atribuição de classes e aulas, por jornada de trabalho diversa daquela em que esteja 
incluído, exceto pela Jornada Reduzida de Trabalho Docente. (NR) 

Parágrafo único - O atendimento da opção dependerá da disponibilidade de classes ou 
aulas e das diretrizes da Secretaria da Educação previamente fixadas. 

 
Artigo 7º - A atribuição de classe e/ou aulas será precedida de classificação dos 

inscritos no processo, que observará a situação funcional, a habilitação ou a qualificação docente, o 
tempo de serviço e os títulos no respectivo campo de atuação, na forma estabelecida pela Secretaria da 
Educação em regulamento específico. 

Parágrafo único - Para fins de classificação no processo anual de atribuição de classes e 
aulas, os tempos de serviço trabalhados pelo docente em campos de atuação distintos, de que trata o 
artigo 1º deste decreto, serão sempre computados separadamente. 

 
Artigo 8º - A constituição da jornada de trabalho docente dar-se-á:  
I - para o Professor Educação Básica I, com classe livre das séries iniciais do Ensino 

Fundamental; 
II - para o Professor Educação Básica II, com aulas livres da disciplina específica do seu 

cargo, no Ensino Fundamental e/ou Médio, sendo que, em caso de insuficiência, poderão ser 
complementadas por aulas livres da disciplina não específica da mesma licenciatura plena, sem prejuízo 
aos respectivos titulares de cargos; 

III - para o Professor Educação Básica II de Educação Especial, com classes livres de 
Educação Especial Exclusiva ou aulas livres de salas de recurso, da área de necessidade especial relativa 
ao seu cargo, no Ensino Fundamental e/ou Médio. (NR) 

§ 1º - Na carência de classe, de classe/sala de recurso ou de aulas livres para 
constituição da jornada de trabalho dos titulares de cargo, ou na insuficiência parcial, no caso de aulas, 
haverá redução da jornada em que o titular esteja incluído, para jornada compatível com a carga 
horária atribuída, chegando em redução máxima à Jornada Inicial de Trabalho Docente. 
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§ 2º - Verificada ainda a impossibilidade de constituição da Jornada Inicial de Trabalho 
Docente, poderá haver composição dessa jornada, mediante atribuição de classe, de classe 
especial/sala de recurso ou de aulas a título de substituição a outro titular, que se encontre em 
qualquer tipo de licença/afastamento, ou mediante atribuição de aulas, livres ou em substituição, em 
outro campo de atuação ou de outro componente curricular, para o qual o titular apresente habilitação 
ou qualificação docente, ou ainda de classe ou aulas de projetos da Pasta e outras modalidades de 
ensino.  

§ 3º - No processo anual de atribuição de classes e aulas dos integrantes das classes de 
docentes do Quadro do Magistério, é vedada a redução da jornada de trabalho, sempre que existirem 
aulas livres da disciplina do respectivo cargo disponíveis para constituição na unidade escolar de 
classificação. 

§ 4º - Excepcionalmente, a critério da administração, poderá ocorrer a redução da 
jornada de trabalho, exceto para a Jornada Reduzida de Trabalho Docente, no ano seguinte ao da 
vigência da opção, desde que o docente permaneça, no ano correspondente à opção, com a jornada 
pretendida de menor duração e mais as aulas que a excederem, a título de carga suplementar, em 
quantidade que totalize, no mínimo, a carga horária correspondente a sua jornada da vigência da opção. 
(NR) 

§ 5º - O Professor Educação Básica I, declarado adido, que venha a compor sua jornada 
de trabalho com aulas de componente curricular do Ensino Fundamental ou Médio, na forma 
estabelecida no § 2º deste artigo, terá a retribuição referente a essas aulas calculada com base no valor 
do vencimento relativo ao Nível I da Faixa 2, da Escala de Vencimentos - Classes Docentes (EV-CD). 

§ 6º - Na aplicação do disposto no parágrafo anterior, se houver redução de 
remuneração, o docente poderá optar por ser remunerado com base nos vencimentos relativos ao 
próprio cargo. 

§ 7º - A atribuição de classes ou aulas para composição de jornada, na forma prevista no 
§ 2º deste artigo, bem como para carga suplementar de trabalho em outro campo de atuação ou em 
outro componente curricular, observará as normas, ordem de prioridade e critérios estabelecidos em 
regulamento específico, pela Secretaria da Educação. 

 
Artigo 9º - Na impossibilidade de composição de jornada, na forma estabelecida no § 2º do 

artigo anterior, o docente cumprirá horas de permanência, na quantidade necessária à complementação 
de sua jornada de trabalho, exercendo atividades inerentes às de magistério e com: (NR) 

I - coordenação de atividades pedagógicas; 
II - planejamento, execução e avaliação das atividades escolares; 
III - avaliação, adaptação e/ou recuperação de alunos de aproveitamento insatisfatório; 
IV - processo de integração escola-comunidade. 
V - a atuação no desenvolvimento de experiências educativas diversificadas; 
VI - ações que deverão estar voltadas aos alunos, oferecidas nos espaços e tempos 

disponíveis, por meio de projetos especiais previstos no plano de trabalho anual da unidade escolar. 
 
Artigo 10 - A ampliação da jornada de trabalho do Professor Educação Básica II dar-se-á 

com aulas livres da disciplina específica do cargo sendo que, em caso de insuficiência, poderão ser 
complementadas com aulas livres da disciplina não específica da mesma licenciatura plena, sem prejuízo 
aos respectivos titulares de cargo. (NR) 

 
Artigo 11 - Quando o total de horas atribuídas ao docente consistir de blocos 

indivisíveis, por classe de alunos ou por número de aulas de determinada disciplina, 
conforme estabelecido nos quadros curriculares, as horas que ultrapassarem a quantidade 
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correspondente à respectiva jornada de trabalho deverão ser exercidas a título de carga suplementar 
de trabalho. 

 
Artigo 12 - A acumulação remunerada de dois cargos docentes ou duas funções docentes 

ou de um cargo de suporte pedagógico com um cargo ou função docente poderá ser exercida, desde que: 
I - seja observado o limite de 65 (sessenta e cinco) horas semanais para a carga horária 

total do acúmulo; 
II - haja publicação de ato decisório favorável, após verificação da compatibilidade de 

horários, observada a distância entre os órgãos/unidades. 
Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se aos docentes ocupantes de 

função-atividade e aos docentes contratados nos termos da Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 
2009. (NR) 

 
Artigo 13 - Normas complementares, disciplinadoras da execução deste decreto, serão 

expedidas pela Secretaria da Educação. 
 
Artigo 14 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário, em especial o Decreto nº 42.965, de 27 de março de 1998. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 25 de novembro de 2009. 
 
JOSÉ SERRA 
 
Publicado na Casa Civil, aos 25 de novembro de 2009. 

 
ANEXO 

a que se refere o artigo 4º do Decreto nº 55.078. de 25.11.2009 
 

Horas em atividades com alunos Horas de Trabalho Pedagógico na 
escola 

Horas de Trabalho Pedagógico em local de livre 
escolha do docente 

33 3 4 
28 a 32 3 3 
23 a 27 2 3 
18 a 22 2 2 
13 a 17 2 1 
11 a 12 2 0 

 
 

 
_________________________________________ 
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DECRETO Nº 57.141, DE 18 DE JULHO DE 2011 
Reorganiza a Secretaria da Educação e dá providências correlatas 

 
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
Decreta: 
 
CAPÍTULO I 
Disposição Preliminar 
 
Artigo 1º - A Secretaria da Educação fica reorganizada nos termos deste decreto. 
 
CAPÍTULO II 
Do Campo Funcional 
 
Artigo 2º - A Educação Básica no Estado de São Paulo, nos níveis de ensino fundamental e 

médio, constitui o campo funcional da Secretaria da Educação, envolvendo: 
I - a formulação, coordenação e execução da política educacional do Governo do Estado; 
II - a elaboração e implementação do Plano Estadual de Educação; 
III - a execução de atividades de ensino fundamental e médio, objetivando o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho; 

IV - o monitoramento e a avaliação de resultados da educação estadual; 
V - a assistência escolar ao aluno; 
VI - o desenvolvimento do processo educacional e o incentivo à integração escola, pais e 

comunidade; 
VII - o desenvolvimento de estudos para melhoria do desempenho do Sistema de Ensino do 

Estado de São Paulo; 
VIII - a promoção do intercâmbio de informações e de assistência técnica recíproca com 

instituições públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais; 
IX - a gestão dos recursos provenientes da Quota Estadual do Salário Educação - QESE e do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação - FUNDEB; 

X - a disponibilização de dependências da Secretaria para sediar o Conselho Estadual de 
Acompanhamento e Controle Social, criado pelo artigo 3º do Decreto nº 51.672, de 19 de março de 
2007, e o provimento da infraestrutura necessária ao seu pleno funcionamento. 

 
CAPÍTULO III 
Dos Princípios Organizacionais 
 
Artigo 3º - Orientam a organização da Secretaria da Educação: 
I - foco no desempenho dos alunos; 
II - formação e aperfeiçoamento contínuo de professores e gestores da educação básica; 
III - gestão por resultados em todos os níveis e unidades da estrutura; 
IV - concentração da produção e aquisição de insumos em unidades próprias; 
V - articulação, entre as unidades centrais da Secretaria e destas com as unidades regionais, 

no gerenciamento da aplicação de recursos; 
VI - integração colegiada das políticas, estratégias e prioridades na atuação da Secretaria; 
VII - monitoramento e avaliação contínua de resultados; 
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VIII - atuação regional fortalecida na gestão do ensino; 
IX - escolas concentradas no processo de ensino/aprendizagem. 
 
CAPÍTULO IV 
Da Estrutura 
SEÇÃO I 
Da Estrutura Básica 
 
Artigo 4º - A Secretaria da Educação tem a seguinte estrutura básica: 
I - Gabinete do Secretário; 
II - Comitê de Políticas Educacionais; 
III - Subsecretaria de Articulação Regional; 
IV - Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo “Paulo 

Renato Costa Souza”; 
V - Coordenadoria de Gestão da Educação Básica; 
VI - Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional; 
VII - Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares; 
VIII - Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos; 
IX - Coordenadoria de Orçamento e Finanças; 
X - Diretorias de Ensino, identificadas no Anexo deste decreto. 
 
Artigo 5º - Vinculam-se à Secretaria da Educação: 
I - o Conselho Estadual de Educação - CEE; 
II - a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE. 
 
SEÇÃO II 
Do Detalhamento da Estrutura Básica 
 
Artigo 6º - Integram o Gabinete do Secretário: 
I - Chefia de Gabinete; 
II - Assessoria Técnica e de Planejamento; 
III - Assessoria de Relações Institucionais; 
IV - Assessoria de Comunicação; 
V - Unidade de Atendimento aos Órgãos de Controle Externo, com Corpo Técnico; 
VI - Grupo Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação - GSTIC; 
VII - Ouvidoria; 
VIII - Comissão de Ética. 
§ 1º - Integra, ainda, o Gabinete do Secretário a Consultoria Jurídica, órgão da Procuradoria 

Geral do Estado. 
§ 2º - A Chefia de Gabinete conta com Assistência Técnica e Núcleo de Apoio 

Administrativo. 
§ 3º - A Unidade de Atendimento aos Órgãos de Controle Externo e a Consultoria Jurídica 

reportam-se ao Chefe de Gabinete. 
 
Artigo 7º - Subordinam-se ao Chefe de Gabinete: 
I - Centro de Cerimonial e Eventos; 
II - Grupo de Legislação Educacional, com Corpo Técnico; 
III - Departamento de Administração, com: 
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a) Centro de Comunicações Administrativas, com: 
1. Núcleo de Protocolo e Expedição; 
2. Núcleo de Documentação e Arquivo; 
3. 4 (quatro) Núcleos de Expediente (I a IV); 
b) Centro de Transportes; 
c) Centro de Zeladoria; 
d) Centro de Patrimônio. 
 
Artigo 8º - A Subsecretaria de Articulação Regional conta com Corpo Técnico. 
 
Artigo 9º - Integram a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores: 
I - Assistência Técnica do Coordenador; 
II - Departamento de Programas de Formação e Educação Continuada, com: 
a) Centro de Formação e Desenvolvimento Profissional de Professores da Educação Básica; 
b) Centro de Formação e Desenvolvimento Profissional de Gestores da Educação Básica; 
c) Centro de Avaliação; 
d) Centro de Certificação; 
III - Departamento de Apoio Logístico, com: 
a) Centro de Suporte de Material Didático; 
b) Centro de Suporte Operacional; 
c) Secretaria Geral; 
IV - Departamento de Recursos Didáticos e Tecnológicos de Educação a Distância, com: 
a) Centro de Infraestrutura e Tecnologia Aplicada; 
b) Centro de Criação e Produção; 
V - Grupo de Cooperação Técnica e Pesquisa, com Corpo Técnico; 
VI - Centro de Referência em Educação “Mário Covas” - CRE, com: 
a) Centro de Biblioteca e Documentação; 
b) Centro de Memória e Acervo Histórico; 
VII - Núcleo de Apoio Administrativo. 
 
Artigo 10 - Integram a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica: 
I - Assistência Técnica do Coordenador; 
II - Departamento de Desenvolvimento Curricular e de Gestão da Educação Básica, com: 
a) Centro de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais; 
b) Centro de Ensino Fundamental dos Anos Finais, 
do Ensino Médio e da Educação Profissional; 
c) Centro de Educação de Jovens e Adultos; 
d) Centro de Atendimento Especializado, com: 
1. Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado - CAPE; 
2. Núcleo de Inclusão Educacional; 
e) Centro de Estudos e Tecnologias Educacionais; 
f) Centro de Projetos Especiais; 
g) Centro de Planejamento e Gestão do Quadro do Magistério; 
III - Departamento de Planejamento e Gestão da Rede Escolar e Matrícula, com: 
a) Centro de Demanda Escolar e Planejamento da Rede Física; 
b) Centro de Matrícula; 
c) Centro de Gerenciamento da Municipalização do Ensino; 
d) Centro de Vida Escolar; 
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IV - Núcleo de Apoio Administrativo. 
 
Artigo 11 - Integram a Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação 

Educacional: 
I - Assistência Técnica do Coordenador; 
II - Departamento de Informação e Monitoramento, com: 
a) Centro de Informação e Indicadores Educacionais; 
b) Centro de Monitoramento de Resultados; 
III - Departamento de Avaliação Educacional, com: 
a) Centro de Planejamento e Análise de Avaliações; 
b) Centro de Aplicação de Avaliações; 
IV - Departamento de Tecnologia de Sistemas e Inclusão Digital, com: 
a) Centro de Planejamento e Integração de Sistemas; 
b) Centro de Inclusão Digital; 
c) Centro de Instalações e Equipamentos; 
V - Central de Atendimento, com: 
a) Centro de Programação do Atendimento; 
b) Centro de Operação do Atendimento; 
VI - Núcleo de Apoio Administrativo. 
 
Artigo 12 - Integram a Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares: 
I - Assistência Técnica do Coordenador; 
II - Departamento de Alimentação e Assistência ao Aluno, com: 
a) Centro de Serviços de Nutrição; 
b) Centro de Supervisão e Controle do Programa de Alimentação Escolar; 
c) Centro de Serviços de Apoio ao Aluno, com: 
1. Núcleo de Planejamento e Operacionalização de Serviços; 
2. Núcleo de Articulação de Iniciativas com Pais e Alunos; 
III - Departamento de Gestão de Infraestrutura, com: 
a) Centro de Planejamento e Acompanhamento de Obras e Serviços de Engenharia; 
b) Centro de Equipamentos e Materiais; 
c) Centro de Normatização e Acompanhamento de Utilidades Públicas; 
IV - Departamento de Suprimentos e Licitações, com: 
a) Centro de Planejamento e Normatização de Compras e Licitações; 
b) Centro de Processamento de Licitações e Contratos; 
c) Centro de Logística de Distribuição, com 4 (quatro) Núcleos de Armazenamento (I a IV); 
d) Centro de Normatização e Controle de Serviços Terceirizados; 
V - Núcleo de Apoio Administrativo. 
 
Artigo 13 - Integram a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos: 
I - Assistência Técnica do Coordenador; 
II - Departamento de Planejamento e Normatização de Recursos Humanos, com: 
a) Centro de Legislação de Pessoal e Normatização; 
b) Centro de Planejamento, Estudos e Análises; 
c) Centro de Planejamento do Quadro de Gestão da Educação; 
d) Centro de Qualidade de Vida; 
III - Departamento de Administração de Pessoal, com: 
a) Centro de Vida Funcional; 
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b) Centro de Ingresso e Movimentação; 
c) Centro de Cargos e Funções; 
d) Centro de Frequência e Pagamento; 
IV - Núcleo de Apoio Administrativo. 
 
Artigo 14 - Integram a Coordenadoria de Orçamento e Finanças: 
I - Assistência Técnica do Coordenador; 
II - Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas; 
III - Departamento de Orçamento, com: 
a) Centro de Programação Orçamentária; 
b) Centro de Execução Orçamentária; 
c) Centro de Custos; 
IV - Departamento de Finanças, com: 
a) Centro de Programação e Execução Financeira das Unidades Centrais, com 4 (quatro) 

Núcleos de Adiantamento (I a IV); 
b) Centro de Programação Financeira das Diretorias de Ensino; 
V - Departamento de Controle de Contratos e Convênios, com: 
a) Centro de Acompanhamento e Controle de Contratos; 
b) Centro de Convênios, com: 
1. Núcleo de Administração de Convênios; 
2. Núcleo de Prestação de Contas de Convênios; 
VI - Centro de Gestão do FUNDEB; 
VII - Núcleo de Apoio Administrativo. 
 
Artigo 15 - Integram a estrutura de cada Diretoria de Ensino: 
I - Assistência Técnica; 
II - Equipe de Supervisão de Ensino; 
III - Núcleo Pedagógico; 
IV - Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar, com: 
a) Núcleo de Vida Escolar; 
b) Núcleo de Gestão da Rede Escolar e Matrícula; 
c) Núcleo de Informações Educacionais e Tecnologia; 
V - Centro de Recursos Humanos, com: 
a) Núcleo de Administração de Pessoal; 
b) Núcleo de Frequência e Pagamento; 
VI - Centro de Administração, Finanças e Infraestrutura, com: 
a) Núcleo de Administração; 
b) Núcleo de Finanças; 
c) Núcleo de Compras e Serviços; 
d) Núcleo de Obras e Manutenção Escolar; 
VII - Núcleo de Apoio Administrativo; 
VIII - Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio; 
IX - Centros Especializados de Ensino. 
 
Artigo 16 - As Assistências Técnicas, as Assistências Técnicas dos Coordenadores, os 

Corpos Técnicos e as Equipes de Supervisão de Ensino não se caracterizam como unidades 
administrativas. 
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CAPÍTULO V 
Dos Níveis Hierárquicos 
 
Artigo 17 - As unidades adiante relacionadas têm os seguintes níveis hierárquicos: 
I - de Coordenadoria: 
a) a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores; 
b) a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica; 
c) a Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional; 
d) a Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares; 
e) a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos; 
f) a Coordenadoria de Orçamento e Finanças; 
II - de Departamento Técnico: 
a) o Grupo de Legislação Educacional e o Departamento de Administração, subordinados 

ao Chefe de Gabinete; 
b) os Departamentos, o Grupo de Cooperação Técnica e Pesquisa e o Centro de Referência 

em Educação “Mário Covas” - CRE, da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores; 
c) os Departamentos da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica; 
d) os Departamentos e a Central de Atendimento, da Coordenadoria de Informação, 

Monitoramento e Avaliação Educacional; 
e) os Departamentos da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares; 
f) os Departamentos da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos; 
g) os Departamentos da Coordenadoria de Orçamento e Finanças; 
III - de Divisão Técnica: 
a) o Centro de Cerimonial e Eventos, subordinado ao Chefe de Gabinete; 
b) o Centro de Comunicações Administrativas, do Departamento de Administração; 
c) os Centros dos Departamentos e do Centro de Referência em Educação “Mário Covas” - 

CRE e a Secretaria Geral do Departamento de Apoio Logístico, da Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento dos Professores; 

d) os Centros dos Departamentos da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica; 
e) os Centros dos Departamentos e da Central de Atendimento, da Coordenadoria de 

Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional; 
f) os Centros dos Departamentos da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares; 
g) os Centros dos Departamentos da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos; 
h) os Centros dos Departamentos e o Centro de Gestão do FUNDEB, da Coordenadoria de 

Orçamento e Finanças; 
i) os Centros de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar e os Centros de 

Administração, Finanças e Infraestrutura, das Diretorias de Ensino; 
IV - de Divisão: 
a) o Centro de Transportes, o Centro de Zeladoria e o Centro de Patrimônio, do 

Departamento de Administração; 
b) os Centros de Recursos Humanos das Diretorias de Ensino; 
V - de Serviço Técnico: 
a) o Núcleo de Documentação e Arquivo, do Centro de Comunicações Administrativas, do 

Departamento de Administração; 
b) os Núcleos do Centro de Atendimento Especializado, do Departamento de 

Desenvolvimento Curricular e de Gestão da Educação Básica; 
c) os Núcleos do Centro de Serviços de Apoio ao Aluno, do Departamento de Alimentação e 

Assistência ao Aluno; 
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d) os Núcleos do Centro de Convênios, do Departamento de Controle de Contratos e 
Convênios; 

e) das Diretorias de Ensino: 
1. os Núcleos Pedagógicos; 
2. os Núcleos de Gestão da Rede Escolar e Matrícula e os Núcleos de Informações 

Educacionais e Tecnologia, dos Centros de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar; 
3. os Núcleos de Obras e Manutenção Escolar, dos Centros de Administração, Finanças e 

Infraestrutura; 
VI - de Serviço: 
a) o Núcleo de Protocolo e Expedição e os Núcleos de Expediente, do Centro de 

Comunicações Administrativas, do Departamento de Administração; 
b) os Núcleos de Armazenamento, do Centro de Logística de Distribuição, do Departamento 

de Suprimentos e Licitações; 
c) os Núcleos de Adiantamento, do Centro de Programação e Execução Financeira das 

Unidades Centrais, do Departamento de Finanças; 
d) das Diretorias de Ensino: 
1. os Núcleos de Vida Escolar, dos Centros de Informações Educacionais e Gestão da Rede 

Escolar; 
2. os Núcleos dos Centros de Recursos Humanos; 
3. os Núcleos de Administração, os Núcleos de Finanças e os Núcleos de Compras e 

Serviços, dos Centros de Administração, Finanças e Infraestrutura; 
e) os Núcleos de Apoio Administrativo, da Chefia de Gabinete, da Escola de Formação e 

Aperfeiçoamento dos Professores, das Coordenadorias e das Diretorias de Ensino. 
 
CAPÍTULO VI 
Do Órgão do Sistema de Comunicação do Governo do Estado de São Paulo - SICOM 
 
Artigo 18 - A Assessoria de Comunicação é o órgão setorial do Sistema de Comunicação do 

Governo do Estado de São Paulo - SICOM na Secretaria da Educação. 
 
CAPÍTULO VII 
Dos Órgãos dos Sistemas de Administração Geral 
SEÇÃO I 
Dos Órgãos do Sistema de Administração de Pessoal 
 
Artigo 19 - A Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos é, ressalvadas as atribuições 

afetas à Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores, bem como, no que se refere ao 
planejamento e à gestão do Quadro do Magistério, à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, o 
órgão setorial do Sistema de Administração de Pessoal na Secretaria da Educação e presta, também, 
serviços de órgão subsetorial para as unidades centrais da Pasta. 

 
Artigo 20 - Os Centros de Recursos Humanos das Diretorias de Ensino são órgãos 

subsetoriais do Sistema de Administração de Pessoal. 
 
SEÇÃO II 
Dos Órgãos dos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária 
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Artigo 21 - A Coordenadoria de Orçamento e Finanças é o órgão setorial dos Sistemas de 
Administração Financeira e Orçamentária na Secretaria da Educação e presta, também, serviços de 
órgão subsetorial para as unidades centrais da Pasta. 

 
Artigo 22 - Os Núcleos de Finanças, dos Centros de Administração, Finanças e 

Infraestrutura, das Diretorias de Ensino, são órgãos subsetoriais dos Sistemas de Administração 
Financeira e Orçamentária. 

 
SEÇÃO III 
Do Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados 
 
Artigo 23 - O Centro de Transportes, do Departamento de Administração, é o órgão setorial 

do Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados na Secretaria da Educação e 
presta, também, serviços de órgão subsetorial para as unidades centrais da Pasta. 

 
Artigo 24 - Os Núcleos de Administração, dos Centros de Administração, Finanças e 

Infraestrutura, das Diretorias de Ensino, são órgãos subsetoriais do Sistema de Administração dos 
Transportes Internos Motorizados. 

 
Artigo 25 - O Centro de Transportes e os Núcleos de Administração funcionarão, ainda, 

como órgãos detentores. 
 
CAPÍTULO VIII 
Da Articulação entre as Unidades 
 
Artigo 26 - As atribuições da Secretaria da Educação serão exercidas com forte articulação 

entre as unidades da estrutura, de forma a assegurar: 
I - a coordenação central no processo de elaboração, consolidação e execução 

orçamentária; 
II - o processo unificado de aquisição de bens e serviços em níveis central e regional; 
III - o fornecimento e a administração centralizada de serviços administrativos comuns; 
IV - a orientação técnica e normativa emanada das unidades centrais para as 

correspondentes unidades descentralizadas nas Diretorias de Ensino; 
V - o esclarecimento e o atendimento das necessidades na operacionalização do ensino na 

região, emanadas das Diretorias de Ensino para as unidades centrais responsáveis. 
 
 
CAPÍTULO IX 
Das Atribuições 
SEÇÃO I 
Do Gabinete do Secretário 
SUBSEÇÃO I 
Da Chefia de Gabinete 
 
Artigo 27 - A Chefia de Gabinete tem as seguintes atribuições: 
I - examinar e preparar o expediente encaminhado ao Titular da Pasta, pertinente às 

unidades subordinadas ao Chefe de Gabinete ou que a ele se reportem; 
II - executar as atividades relacionadas às audiências e representações do Secretário; 



 

95 

 

 

III - organizar e coordenar as atividades do cerimonial do Secretário; 
IV - receber, controlar e preparar a correspondência do Secretário; 
V - prestar apoio administrativo às Assessorias do Gabinete e à Consultoria Jurídica, 

através do Núcleo de Apoio Administrativo; 
VI - produzir informações de sua área de competência que sirvam de base à tomada de 

decisões e ao controle de atividades; 
VII - coordenar as atividades do Departamento de Administração e do Grupo de Legislação 

Educacional. 
 
Artigo 28 - A Assistência Técnica, além das previstas no artigo 78 deste decreto, tem as 

seguintes atribuições: 
I - organizar e manter atualizada a agenda do Chefe do Gabinete; 
II - preparar minutas da correspondência oficial e de atos administrativos e normativos de 

responsabilidade da Chefia de Gabinete; 
III - assistir o Chefe de Gabinete em procedimentos e contatos com autoridades; 
IV - coordenar e fundamentar o processo decisório das matérias afetas ao Chefe de 

Gabinete; 
V - examinar as demandas da Assessoria Técnico-Legislativa e indicar seu 

encaminhamento; 
VI - observar os prazos estabelecidos por lei para encaminhamento de respostas às 

solicitações ou determinações superiores e do público em geral. 
 
SUBSEÇÃO II 
Da Assessoria Técnica e de Planejamento 
 
Artigo 29 - A Assessoria Técnica e de Planejamento tem as seguintes atribuições: 
I - assessorar o Secretário no desempenho de suas funções; 
II - realizar estudos e desenvolver atividades de apoio técnico à execução, ao controle e à 

avaliação das atividades da Secretaria; 
III - emitir pareceres técnicos sobre assuntos relacionados ao campo de atuação da 

Secretaria; 
IV - apoiar o Comitê de Políticas Educacionais, exercendo o papel de sua Secretaria 

Executiva; 
V - coordenar a elaboração e consolidar o Plano Estadual de Educação; 
VI - elaborar: 
a) o Plano de Trabalho Anual da Secretaria; 
b) relatórios sobre as atividades da Pasta; 
VII - planejar e desenvolver atividades e ferramentas que facilitem a organização e 

integração das áreas, submetendo-as ao Comitê de Políticas Educacionais; 
VIII - articular, com as Assistências Técnicas dos Coordenadores e das Diretorias de Ensino, 

a implementação de ações prioritárias, de outras demandas da Administração Superior da Secretaria e 
das decisões do Comitê de Políticas Educacionais; 

IX - coordenar as atividades de modelagem e melhoria contínua de processos, em 
articulação com os respectivos gestores e as áreas envolvidas em sua execução; 

X - consolidar, em articulação com as Assistências Técnicas dos Coordenadores, o 
cronograma anual de trabalho da Secretaria, em especial as ações que envolvem as Diretorias de 
Ensino e as Escolas; 
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XI - orientar e acompanhar a elaboração de documentos que subsidiem a preparação das 
diretrizes orçamentárias, do orçamento e dos planos plurianuais; 

XII - gerenciar os programas e projetos instituídos no âmbito da Secretaria. 
 
SUBSEÇÃO III 
Da Assessoria de Relações Institucionais 
 
Artigo 30 - A Assessoria de Relações Institucionais tem as seguintes atribuições: 
I - assessorar o Secretário em assuntos pertinentes à sua área de atuação; 
II - prestar informações aos órgãos do Poder Legislativo e de outras instâncias de governo; 
III - receber parlamentares, autoridades públicas, estaduais e municipais, e delegações 

estrangeiras; 
IV - preparar subsídios para a elaboração de acordos técnicos envolvendo governos 

estaduais, municipais e federal; 
V - acompanhar e analisar propostas e projetos de leis, de interesse e/ou impacto na 

educação estadual, em andamento no Poder Legislativo, mantendo o Secretário informado a respeito. 
 
SUBSEÇÃO IV 
Da Assessoria de Comunicação 
 
Artigo 31 - A Assessoria de Comunicação tem as seguintes atribuições: 
I - as previstas no artigo 8º do Decreto nº 52.040, de 7 de agosto de 2007; 
II - assessorar o Secretário e os demais dirigentes da Pasta no relacionamento com os 

órgãos de comunicação; 
III - criar e manter canais de comunicação com a mídia; 
IV - organizar entrevistas e disponibilizar informações para os meios de comunicação; 
V - acompanhar a posição da mídia em assuntos de interesse da Secretaria, mantendo seu 

Titular informado a respeito; 
VI - elaborar material informativo, reportagens e artigos de interesse da Secretaria, para 

divulgação interna e externa; 
VII - criar, elaborar e desenvolver mecanismos para confecção, publicação e distribuição de 

material de divulgação de assuntos relativos à atuação da Pasta; 
VIII - normatizar a comunicação e definir padrões para as publicações da Secretaria; 
IX - manter atualizadas as informações relativas à atuação da Secretaria no seu sítio e no do 

Governo do Estado na internet; 
X - elaborar, produzir e padronizar material visual de suporte às atividades internas e 

externas da Secretaria. 
 
SUBSEÇÃO V 
Da Unidade de Atendimento aos Órgãos de Controle Externo 
 
Artigo 32 - A Unidade de Atendimento aos Órgãos de Controle Externo tem, por meio de 

seu Corpo Técnico, as seguintes atribuições: 
I - assessorar o Titular da Pasta em assuntos relacionados às demandas de órgãos de 

controle, em especial dos órgãos de controle externo, dirigidas à Secretaria; 
II - coordenar a representação da Secretaria perante o Tribunal de Contas do Estado e os 

demais órgãos de sua responsabilidade de atendimento; 
III - acompanhar: 
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a) os processos de interesse da Secretaria em trâmite nos órgãos de sua responsabilidade 
de atendimento; 

b) as publicações no Diário Oficial do Estado; 
c) junto às áreas envolvidas, a análise e a elaboração de respostas; 
IV - consolidar as orientações do Tribunal de Contas do Estado e dos demais órgãos de que 

trata o inciso I deste artigo, que devam ser disseminadas às diversas áreas da Secretaria; 
V - elaborar notas técnicas pertinentes aos processos em curso no Tribunal de Contas do 

Estado e nos demais órgãos de sua responsabilidade de atendimento, para orientar as áreas da 
Secretaria quanto às providências a serem tomadas; 

VI - articular com os órgãos jurídicos e os de fiscalização e controle, internos e externos, 
para: 

a) identificar vulnerabilidades dos procedimentos administrativos; 
b) criar procedimentos e orientações preventivas; 
VII - propor e fazer cumprir: 
a) instruções e/ou orientações normativas referentes à padronização da análise de 

processos administrativos e à uniformização de práticas e procedimentos diante das questões técnicas 
suscitadas por órgãos de sua responsabilidade de atendimento; 

b) os prazos para instrução e resposta às demandas dos órgãos de que trata o inciso I deste 
artigo; 

VIII - planejar, elaborar e implantar fluxos e procedimentos para entrada e saída das 
demandas; 

IX - cadastrar as solicitações em sistema informatizado de prazos legais e normativos e 
manter arquivo atualizado das demandas; 

X - solicitar às diversas áreas da Secretaria, periodicamente e sempre que necessário, 
relatórios contendo informações sobre o andamento dos processos e procedimentos passíveis de 
fiscalização pelos órgãos de que trata o inciso I deste artigo; 

XI - outras que lhe forem determinadas pelo Secretário. 
 
SUBSEÇÃO VI 
Da Consultoria Jurídica 
 
Artigo 33 - A Consultoria Jurídica tem por atribuição exercer a advocacia consultiva do 

Estado no âmbito da Secretaria da Educação. 
 
SEÇÃO II 
Das Unidades Subordinadas ao Chefe de Gabinete 
 
Artigo 34 - O Centro de Cerimonial e Eventos tem as seguintes atribuições: 
I - observar e assegurar o cumprimento das normas do Cerimonial Público do Estado de 

São Paulo na Secretaria da Educação; 
II - planejar, coordenar e acompanhar a implementação da infraestrutura e da logística 

necessárias aos eventos da Secretaria; 
III - avaliar, encaminhar e responder convites recebidos pela Pasta; 
IV - fornecer informações necessárias ao Titular da Pasta para o contato com autoridades e 

visitantes; 
V - planejar e organizar solenidades, recepções oficiais e outros eventos da Secretaria; 
VI - organizar os calendários de solenidades; 
VII - orientar as unidades da Secretaria em relação às normas de cerimonial público. 
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Artigo 35 - O Grupo de Legislação Educacional tem, por meio de seu Corpo Técnico, as 

seguintes atribuições: 
I - sistematizar a legislação de ensino federal e estadual de interesse da Secretaria; 
II - organizar e manter atualizadas as coletâneas de legislação federal e estadual de ensino; 
III - disponibilizar no sítio da Secretaria a legislação de ensino federal e estadual, em vigor 

para o Estado de São Paulo; 
IV - operacionalizar a legislação de ensino; 
V - elaborar minutas de atos administrativos, justificativas de propostas de decretos e 

projetos de leis e outros documentos, de interesse da Secretaria, que lhe forem solicitados pelo Chefe 
de Gabinete; 

VI - subsidiar: 
a) com fundamentação legal, as demandas das unidades administrativas da Secretaria; 
b) os trabalhos da Assistência Técnica da Chefia de Gabinete, em assuntos relacionados à 

legislação de ensino. 
 
Artigo 36 - O Departamento de Administração tem as seguintes atribuições: 
I - normatizar, no âmbito da Secretaria, a execução de atividades de suporte administrativo 

nas áreas de comunicações administrativas, transportes, zeladoria e patrimônio; 
II - planejar e coordenar a prestação de serviços, nas áreas especificadas no inciso I deste 

artigo, para as unidades centrais da Secretaria; 
III - orientar as Diretorias de Ensino na aplicação das normas de que trata o inciso I deste 

artigo; 
IV - por meio do Centro de Comunicações Administrativas: 
a) através do Núcleo de Protocolo e Expedição, no âmbito das unidades centrais da 

Secretaria: 
1. receber, registrar, protocolar, classificar, autuar, expedir e controlar a distribuição de 

papéis e processos; 
2. informar sobre a localização e o andamento de papéis, documentos e processos em 

trâmite; 
3. providenciar, mediante autorização específica, vista de processos aos interessados; 
4. organizar e viabilizar serviços de malotes, distribuição e entrega de correspondência; 
b) através do Núcleo de Documentação e Arquivo, prestar serviços de classificação, 

organização e conservação de arquivos, fornecendo certidões e cópias de documentos arquivados nas 
unidades centrais da Secretaria; 

c) através dos Núcleos de Expediente, exercer atividades relacionadas a expedição, entrega 
e guarda temporária de documentos, nas unidades centrais localizadas fora do edifício sede da 
Secretaria; 

V - por meio do Centro de Transportes: 
a) no âmbito da Secretaria, as previstas no artigo 7º do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 

1977; 
b) em relação às unidades centrais da Secretaria: 
1. as previstas nos artigos 8º e 9º do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977; 
2. propor a especificação das contratações de serviços e aquisições de veículos; 
3. controlar o custo e o uso da frota e de serviços motorizados; 
VI- por meio do Centro de Zeladoria, em relação às unidades centrais da Secretaria: 
a) prover serviços gerais, em especial os de limpeza e copa; 
b) zelar pela manutenção e conservação dos bens patrimoniais; 
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c) propor a especificação de materiais e equipamentos para os serviços gerais e 
providenciar sua aquisição; 

VII - por meio do Centro de Patrimônio: 
a) controlar a depreciação de bens patrimoniais da Secretaria e informar às unidades 

usuárias e à Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares o momento de sua renovação; 
b) em relação às unidades centrais da Secretaria: 
1. administrar e controlar bens patrimoniais, utilizando-se de cadastro, formas de 

identificação, inventário periódico e baixa patrimonial; 
2. providenciar seguro de bens patrimoniais móveis e imóveis e promover outras medidas 

necessárias à sua defesa e preservação; 
3. efetuar o arrolamento de bens inservíveis e sua baixa patrimonial. 
Parágrafo único - As atribuições previstas nos incisos I e III deste artigo serão exercidas 

com a participação dos Centros do Departamento de Administração. 
 
SEÇÃO III 
Da Subsecretaria de Articulação Regional 
 
Artigo 37 - A Subsecretaria de Articulação Regional tem, por meio de seu Corpo Técnico, as 

seguintes atribuições: 
I - coordenar, planejar, analisar e acompanhar a implementação descentralizada de 

políticas e diretrizes educacionais da Secretaria nas Diretorias de Ensino; 
II - assessorar o Secretário no atendimento de ocorrências e demandas das Diretorias de 

Ensino; 
III - garantir o atendimento de necessidades específicas das Diretorias de Ensino, 

articulando as gestões central e descentralizada da Secretaria; 
IV - receber, analisar e consolidar relatórios mensais das Equipes de Supervisão de Ensino; 
V - analisar e avaliar o desempenho das Diretorias de Ensino; 
VI - manter o Secretário permanentemente informado a respeito da atuação das Diretorias 

de Ensino, inclusive dos resultados da avaliação do desempenho de cada uma; 
VII - exercer, por determinação do Secretário ou com sua anuência, outras atividades 

relativas às Diretorias de Ensino. 
 
SEÇÃO IV 
Da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores 
 
Artigo 38 - A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores tem as seguintes 

atribuições: 
I - qualificar os profissionais da educação para o exercício do magistério e da gestão do 

ensino básico, desenvolvendo estudos, planejamentos, programas, avaliação e gerenciamento da 
execução de ações de formação, aperfeiçoamento e educação continuada; 

II - desenvolver processos de certificação na educação; 
III - acompanhar o estado d’arte na área de sua especialidade, identificando e analisando 

experiências inovadoras e disponibilizando informações para entidades e profissionais da educação; 
IV - realizar os cursos de formação compreendidos em concursos públicos e processos 

seletivos de pessoal para a educação, em especial o previsto no artigo 7º da Lei Complementar nº 
1.094, de 16 de julho de 2009; 

V - exercer atividades relativas ao intercâmbio e cooperação técnica com entidades 
nacionais e internacionais em sua área de competência; 
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VI - disponibilizar infraestrutura e tecnologias de ensino presencial e a distância para os 
programas de formação e aperfeiçoamento dos profissionais da educação; 

VII - reunir e disponibilizar acervos físicos e virtuais de livros e outros recursos para o 
desenvolvimento profissional continuado de professores, especialistas da educação básica e de seus 
formadores; 

VIII - organizar eventos, espaços culturais, museus, ambientes multimídia e locais para 
exposições relacionados à educação no Estado de São Paulo; 

IX - manter organizados acervos de memória da educação no Estado de São Paulo; 
X - manter atualizada a agenda de eventos e oportunidades de desenvolvimento 

profissional para os servidores da Secretaria e divulgar informações a respeito; 
XI - orientar programas de preservação da memória da educação pública no Estado de São 

Paulo; 
XII - promover o estabelecimento de parcerias e a celebração de convênios com 

universidades e instituições congêneres para operacionalização das políticas de formação e 
aperfeiçoamento do pessoal da Secretaria. 

Parágrafo único - À Escola cabe, ainda, exercer o previsto no artigo 4º do Decreto nº 
55.217, de 21 de dezembro de 2009. 

 
Artigo 39 - A Assistência Técnica do Coordenador, além das previstas no artigo 78 deste 

decreto, tem as seguintes atribuições: 
I - apoiar e assistir o Coordenador na proposição de políticas e na articulação do 

desenvolvimento dos programas educacionais; 
II - assistir o Coordenador nos entendimentos de cooperação técnica com universidades e 

outras entidades de ensino, nacionais e estrangeiras, de interesse para o atendimento dos objetivos da 
Escola. 

 
Artigo 40 - O Departamento de Programas de Formação e Educação Continuada tem as 

seguintes atribuições: 
I - participar da formulação das políticas de formação, aperfeiçoamento e educação 

continuada dos profissionais da Secretaria; 
II - programar e gerenciar a execução dos cursos, sua avaliação e certificação; 
III - prover materiais didáticos e infraestrutura de recursos adequados aos cursos; 
IV - por meio do Centro de Formação e Desenvolvimento Profissional de Professores da 

Educação Básica: 
a) desenvolver e executar, diretamente ou por meio de entidades contratadas ou 

conveniadas, programas e cursos para formação continuada, atualização e desenvolvimento dos 
profissionais do Quadro do Magistério, em articulação com a Coordenadoria de Gestão da Educação 
Básica; 

b) organizar aulas práticas na rede escolar, em articulação com as áreas e unidades 
envolvidas; 

c) participar dos processos de seleção de pessoal para o Quadro do Magistério; 
V - por meio do Centro de Formação e Desenvolvimento Profissional de Gestores da 

Educação Básica: 
a) desenvolver e executar, diretamente ou por meio de entidades contratadas ou 

conveniadas, programas e cursos para formação continuada, atualização e desenvolvimento dos 
profissionais dos demais quadros da Secretaria, em articulação com a Coordenadoria de Gestão de 
Recursos Humanos; 

b) executar programas e cursos de gestão da educação e gestão escolar; 
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c) articular-se com outras entidades públicas na área de formação e desenvolvimento da 
gestão pública, com vista à realização de programas de desenvolvimento em gestão de recursos para os 
profissionais da Secretaria; 

d) participar dos processos de seleção de pessoal para os demais quadros da Secretaria; 
VI - por meio do Centro de Avaliação: 
a) propor a definição: 
1. do perfil de competências gerais e específicas para professores das diferentes etapas, 

modalidades e disciplinas da educação básica da rede estadual destinado a referenciar os descritores 
utilizados em avaliações, concursos, provas, exames e certificações; 

2. de metodologias e indicadores para avaliação da efetividade das ações educacionais de 
responsabilidade da Escola, em articulação com os Centros de Formação e Desenvolvimento 
Profissional; 

b) analisar os resultados das avaliações de desempenho dos alunos da educação básica na 
rede estadual e os indicadores de desempenho, para subsidiar programas de formação e 
aperfeiçoamento de professores e especialistas; 

c) desenvolver sistemas de avaliação, em especial de aprendizado e de reação, com vista ao 
melhor aproveitamento dos cursos ministrados pela Escola; 

d) articular-se com as demais unidades da Escola na proposição de melhorias e 
aperfeiçoamento dos programas educacionais, com base nas avaliações efetuadas; 

VII - por meio do Centro de Certificação: 
a) desenvolver estudos e propor metodologias e procedimentos para certificar 

conhecimentos e práticas de ensino/aprendizado para profissionais da educação considerando o perfil 
de competência descrito; 

b) promover o desenvolvimento e a aplicação de processos de certificação aos 
profissionais da educação, diretamente ou por meio de entidades especializadas; 

c) emitir e entregar os títulos de certificação de competências profissionais; 
d) avaliar os resultados dos processos de certificação e colaborar no planejamento de 

programas educacionais. 
Parágrafo único - O Departamento de Programas de Formação e Educação Continuada tem, 

ainda, por meio dos Centros de que tratam os incisos IV e V deste artigo, em suas respectivas áreas de 
atuação, as seguintes atribuições: 

1. elaborar calendários dos cursos ofertados; 
2. preparar, providenciar e distribuir materiais didáticos de cursos presenciais e a 

distância. 
 
Artigo 41 - O Departamento de Apoio Logístico tem as seguintes atribuições: 
I - planejar e produzir materiais didáticos e prestar os serviços de apoio e de infraestrutura 

necessários à execução dos cursos dos programas de educação de responsabilidade da Escola; 
II - por meio do Centro de Suporte de Material Didático: 
a) produzir ou providenciar a produção de materiais didáticos utilizados nos programas 

educacionais da Escola; 
b) receber dos Centros de Formação e Desenvolvimento Profissional, do Departamento de 

Programas de Formação e Educação Continuada, o material didático referente aos cursos programados 
e providenciar sua edição na forma da legislação em vigor e dos padrões definidos para a Escola; 

c) reproduzir e organizar materiais didáticos para distribuição aos participantes das 
disciplinas dos cursos e programas ministrados pela Escola; 

d) manter arquivo dos materiais didáticos, providenciar sua entrega e zelar pela 
permanente atualização dos respectivos controles; 
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III - por meio do Centro de Suporte Operacional: 
a) providenciar e gerenciar instalações e demais recursos de apoio necessários à execução 

dos programas educacionais da Escola; 
b) proceder ao registro dos bens patrimoniais e mantê-los sob sua guarda; 
c) manter e disponibilizar as instalações para execução dos programas educacionais da 

Escola; 
d) apoiar: 
1. a execução de programas educacionais da Escola no que se refere à organização de salas, 

disponibilização de materiais, equipamentos de apoio e outros itens que se fizerem necessários; 
2. a organização de eventos, providenciando e atuando diretamente nas atividades de 

suporte durante sua realização, como inscrições no local, distribuição de materiais, alimentação e 
outras atividades necessárias ao êxito desses eventos; 

e) administrar instalações próprias, para sediar cursos, eventos e outras atividades de 
educação continuada de servidores dos quadros da Secretaria; 

f) providenciar a contratação de espaços, profissionais e entidades especializadas, 
necessários à execução de programas de capacitação de responsabilidade da Escola, mantendo 
cadastro atualizado a respeito; 

g) providenciar a aquisição, manter a guarda e distribuir materiais e equipamentos de 
apoio necessários às atividades da Escola; 

h) providenciar e supervisionar a execução de serviços gerais, como limpeza, manutenção 
de instalações e do mobiliário; 

IV - por meio da Secretaria Geral: 
a) administrar listas de frequência, distribuição de materiais didáticos e emissão de 

certificados; 
b) organizar e manter atualizados cadastros de: 
1. alunos e docentes; 
2. programas e cursos; 
c) matricular alunos e controlar sua frequência; 
d) providenciar a confecção e expedir atestados, certidões, certificados, diplomas e outros 

documentos assemelhados; 
e) solicitar e arquivar documentação de alunos e docentes; 
f) controlar o cumprimento de carga horária dos cursos e disciplinas; 
g) dar publicidade e fazer cumprir atos e decisões administrativas referentes à execução 

dos programas educacionais da Escola; 
h) documentar programas realizados, avaliações e outras informações necessárias para 

construir a memória institucional da Escola; 
i) exercer outras atividades próprias de secretaria geral de escola. 
 
Artigo 42 - O Departamento de Recursos Didáticos e Tecnológicos de Educação a Distância 

tem as seguintes atribuições: 
I - planejar e coordenar estudos, pesquisas, criação e produção de programas de educação 

a distância; 
II - gerenciar a infraestrutura de equipamentos e demais recursos tecnológicos 

necessários; 
III - por meio do Centro de Infraestrutura e Tecnologia Aplicada: 
a) elaborar projetos para uso pedagógico de novas tecnologias em programas de formação 

e desenvolvimento profissional; 
b) administrar a Rede do Saber e demais bases tecnológicas de uso educacional; 
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c) pesquisar, modelar e manter atualizadas as tecnologias em educação a distância 
utilizadas na Escola; 

d) organizar e monitorar a execução dos programas de educação a distância; 
e) monitorar e garantir a disponibilidade dos equipamentos, aplicativos e métodos das 

redes educacionais para execução dos programas de educação a distância; 
f) garantir condições técnicas de funcionamento pedagógico de mídias de suporte virtual e 

sua conectividade e compatibilidade com os sistemas e equipamentos adotados na Escola; 
g) programar e providenciar a manutenção, evolução e adequação permanente da 

infraestrutura de educação a distância para atender as necessidades da Secretaria; 
h) orientar e capacitar as Diretorias de Ensino na utilização das redes educacionais; 
i) especificar equipamentos e aplicativos das redes educacionais, com vista à sua aquisição; 
j) atender aos usuários da rede de educação a distância; 
IV - por meio do Centro de Criação e Produção: 
a) definir a abordagem, o formato e o modelo de educação a distância de acordo com a 

concepção pedagógica de cada programa de formação e desenvolvimento profissional oferecido nessa 
modalidade; 

b) planejar os recursos necessários de suporte aos programas educacionais; 
c) formatar e produzir cursos, conteúdos e materiais para programas educacionais, 

utilizando diferentes mídias e tecnologias de educação a distância; 
d) desenvolver tutoriais e orientar a utilização dos recursos de educação a distância 

disponibilizados; 
e) planejar, providenciar, instalar, coordenar e operar os recursos tecnológicos utilizados 

nos cursos de educação a distância; 
f) selecionar e capacitar docentes, tutores e outros formadores para atuarem nos 

diferentes cursos ou programas de educação a distância. 
 
Artigo 43 - O Grupo de Cooperação Técnica e Pesquisa tem, por meio de seu Corpo Técnico, 

as seguintes atribuições: 
I - prospectar e propor acordos de cooperação técnica com entidades nacionais e 

internacionais em matéria de interesse do desenvolvimento dos profissionais da educação básica; 
II - manter atualizado o registro do estado d’arte na área de formação e desenvolvimento 

profissional do magistério e da gestão da educação básica; 
III - realizar e conduzir estudos e pesquisas em formação e desenvolvimento profissional 

de professores e especialistas em educação, diretamente e em parcerias com entidades especializadas; 
IV - identificar, analisar e registrar experiências de melhores práticas de formação e 

desenvolvimento profissional e promover sua divulgação junto às instituições profissionais 
formadoras; 

V - promover: 
a) a difusão das melhores práticas de ensino na educação básica recomendadas pela 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica; 
b) acordos e parcerias com universidades e outras entidades educacionais para a 

realização dos programas de interesse da formação e do desenvolvimento profissional na educação 
básica, em todas as instâncias da Secretaria. 

 
Artigo 44 - O Centro de Referência em Educação “Mário Covas” - CRE tem as seguintes 

atribuições: 
I - planejar e coordenar serviços de documentação, organização e disponibilização de 

acervo técnico e memória; 
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II - desenvolver programas de incentivo à leitura; 
III - por meio do Centro de Biblioteca e Documentação: 
a) executar e controlar serviços de biblioteca, incluindo indexação, catalogação, circulação 

interna e externa de livros, periódicos, revistas e jornais de interesse da educação básica no Estado de 
São Paulo; 

b) organizar e administrar biblioteca convencional e digital e manter acervo bibliográfico 
destinado a consultas e pesquisas; 

c) atender educadores e alunos, orientar pesquisas e disponibilizar consultas ao acervo 
convencional e digital; 

d) promover e participar, em articulação com a Coordenadoria de Gestão da Educação 
Básica, de projetos especiais de incentivo à leitura na rede escolar; 

e) oferecer serviços de empréstimos e reprodução de documentos de seu acervo; 
f) padronizar publicações institucionais produzidas pela Escola e demais unidades da 

Secretaria, de acordo com as normas vigentes; 
g) coordenar e gerenciar sistemas de bibliotecas e salas de leitura escolares, em articulação 

com as unidades centrais da Secretaria responsáveis pela gestão da educação; 
h) realizar pesquisas e análises para seleção de novas obras com vista à atualização do 

acervo bibliográfico da Escola; 
i) propor a assinatura de periódicos e publicações especializadas, preparar sinopses e 

divulgá-las; 
j) selecionar e divulgar em sítios, portais e outros meios de comunicação digital, matéria de 

interesse dos profissionais da educação básica; 
IV - por meio do Centro de Memória e Acervo Histórico: 
a) propor projetos de preservação da história, da memória e do patrimônio histórico das 

escolas da rede estadual e orientar seu desenvolvimento, em articulação com as unidades responsáveis 
pela gestão da educação na Secretaria; 

b) manter acervos da memória e de referência no ensino público em São Paulo; 
c) promover exposições de obras, coletâneas, coleções, publicações, fotografias e outros 

registros sobre a memória da educação; 
d) monitorar visitas às exposições organizadas pelo Centro; 
e) preservar e disponibilizar para consulta o acervo histórico da Escola Caetano de 

Campos; 
f) em articulação com a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica: 
1. orientar a preservação da memória da educação na rede escolar; 
2. planejar e realizar concursos e prêmios educacionais para alunos e educadores da rede 

pública estadual de ensino. 
 
SEÇÃO V 
Da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica 
 
Artigo 45 - A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica tem as seguintes atribuições: 
I - elaborar, atualizar e normatizar o currículo da educação básica; 
II - propor diretrizes e normas pedagógicas; 
III - prospectar, identificar, selecionar, elaborar e especificar materiais e recursos 

pedagógicos; 
IV - prospectar, avaliar e definir tecnologias para uso pedagógico na educação básica; 
V - implementar e gerenciar as ações educacionais na rede; 
VI - dimensionar e definir o perfil do Quadro do Magistério; 
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VII - articular o desenvolvimento do Quadro do Magistério com a Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento dos Professores; 

VIII - analisar e avaliar os resultados do ensino e propor medidas para correção de rumos e 
aprimoramento. 

Parágrafo único - À Coordenadoria de Gestão da Educação Básica cabe, ainda, o 
gerenciamento e a supervisão pedagógica da Escola Virtual de Programas Educacionais do Estado de 
São Paulo - EVESP, criada pelo Decreto nº 57.011, de 23 de maio de 2011. 

 
Artigo 46 - A Assistência Técnica do Coordenador, além das previstas no artigo 78 deste 

decreto, tem as seguintes atribuições: 
I - organizar informações do gerenciamento da educação disponíveis na Secretaria e criar 

mecanismos que incentivem sua utilização pelos profissionais da Pasta; 
II - participar da definição de políticas, diretrizes e parâmetros para processos de avaliação 

de desempenho do ensino fundamental e médio; 
III - avaliar: 
a) programas e ações, subsidiando a formulação de políticas para a melhoria da educação; 
b) em colaboração com as respectivas áreas, políticas educacionais vigentes do ensino 

fundamental e médio, à vista dos resultados dos processos de avaliação de desempenho; 
IV - organizar e manter registros de estudos e pesquisas e fomentar seu intercâmbio e uso. 
 
Artigo 47 - O Departamento de Desenvolvimento Curricular e Gestão da Educação Básica 

tem as seguintes atribuições: 
I - planejar e coordenar a elaboração do currículo, a formulação de políticas e normas 

pedagógicas e a avaliação de desempenho da Educação Básica; 
II - planejar o Quadro do Magistério; 
III - desenvolver estudos em tecnologias educacionais; 
IV - por meio do Centro de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais, do Centro de Ensino 

Fundamental dos Anos Finais, do Ensino Médio e da Educação Profissional, do Centro de Educação de 
Jovens e Adultos e do Centro de Atendimento Especializado, nas suas respectivas áreas de 
especialização: 

a) elaborar, atualizar e normatizar o currículo; 
b) elaborar e propor diretrizes e normas pedagógicas; 
c) orientar as Diretorias de Ensino e as escolas na implementação do currículo e das 

normas e diretrizes pedagógicas; 
d) desenvolver materiais didáticos para alunos e docentes, orientando sua utilização; 
e) elaborar: 
1. instrumentos de avaliação do currículo e do processo de ensino-aprendizagem, 

orientando sua aplicação; 
2. normas e procedimentos de supervisão e coordenação pedagógica para os diferentes 

níveis e modalidades de ensino; 
f) especificar recursos didáticos e paradidáticos necessários e orientar sua aplicação; 
g) propor a definição de políticas, diretrizes e parâmetros para processos de avaliação de 

desempenho do ensino fundamental e médio, em articulação com a Coordenadoria de Informação, 
Monitoramento e Avaliação Educacional; 

h) analisar os resultados das avaliações do ensino, sugerindo a adoção de medidas para 
correção de rumos e aprimoramento; 

V - por meio do Centro de Estudos e Tecnologias Educacionais: 
a) desenvolver: 
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1. estudos e pesquisas sobre inovações em tecnologias educacionais aplicadas ao processo 
de ensino-aprendizagem; 

e seus impactos na prática pedagógica das escolas estaduais de ensino fundamental e 
médio; 

2. estudos sobre alternativas e adequação do uso de recursos informatizados no ambiente 
escolar, levando em consideração os educandos, a escola, o professor e seus efeitos no processo de 
aprendizagem; 

b) identificar, analisar e registrar experiências de melhores práticas na educação básica e 
promover sua difusão em articulação com a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores; 

c) propor a definição de estratégias para a introdução de novas tecnologias na prática 
pedagógica da rede escolar estadual; 

d) articular com a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores programas de 
formação em tecnologias educacionais para os professores da rede estadual; 

VI - por meio do Centro de Projetos Especiais: 
a) avaliar a adequação da implementação de projetos especiais considerando as políticas e 

diretrizes da Secretaria; 
b) coordenar e orientar a implantação de projetos especiais de acordo com o calendário 

escolar e o currículo definido pela Secretaria; 
c) acompanhar e controlar a execução do Programa Escola da Família, instituído pelo 

Decreto nº 48.781, de 7 de julho de 2004, e de outros projetos especiais; 
d) desenvolver, em parceria com as entidades envolvidas, sistemática de avaliação dos 

resultados dos projetos especiais; 
VII - por meio do Centro de Planejamento e Gestão do Quadro Magistério: 
a) estudar e propor o dimensionamento e acompanhar a situação do Quadro do Magistério, 

face às necessidades decorrentes da organização curricular do ensino fundamental e médio; 
b) especificar os perfis profissionais do Quadro do Magistério para a realização de 

processos seletivos e concursos públicos; 
c) propor a definição de critérios e procedimentos para a seleção, admissão e 

movimentação interna do Quadro do Magistério; 
d) diagnosticar as necessidades de aperfeiçoamento e desenvolvimento dos integrantes do 

Quadro do Magistério; 
e) em relação aos programas de aperfeiçoamento e desenvolvimento dos integrantes do 

Quadro do Magistério, acompanhar, articulando-se com a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos 
Professores: 

1. o desenvolvimento e a execução; 
2. a construção de indicadores de efetividade; 
3. as avaliações de aprendizado e de efetividade. 
Parágrafo único - O Departamento de Desenvolvimento Curricular e de Gestão da Educação 

Básica tem, ainda, as seguintes atribuições: 
1. por meio do Centro de Ensino Fundamental dos Anos Finais, do Ensino Médio e da 

Educação Profissional e do Centro de Educação de Jovens e Adultos, modelar programas de educação 
profissional e articular sua execução com entidades especializadas nessa modalidade de ensino; 

2. por meio do Centro de Atendimento Especializado, através do Núcleo de Apoio 
Pedagógico Especializado - CAPE e do Núcleo de Inclusão Educacional, nas respectivas áreas de 
atuação: 

a) desenvolver materiais didático-pedagógicos adequados, orientando sua aplicação; 
b) especificar condições de acesso, instalações, mobiliário e equipamentos; 
c) acompanhar, orientar e prestar atendimento pedagógico a alunos, pais e professores; 
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d) articular com a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores a formação 
continuada do magistério em educação de alunos com necessidades especiais, educação indígena e 
outras modalidades específicas; 

e) manter registros de dados dos alunos com necessidades especiais e de alunos indígenas, 
quilombolas e outros que requeiram atenção específica no ensino fundamental e médio; 

f) propor a celebração de convênios com entidades especializadas para atender as 
demandas de educação de alunos com necessidades especiais e de inclusão educacional na rede escolar 
da Secretaria e operacionalizar sua execução; 

g) produzir e orientar a confecção de material didático específico para atender a educação 
especial e promover sua divulgação e distribuição para a rede estadual de ensino. 

 
Artigo 48 - O Departamento de Planejamento e Gestão da Rede Escolar e Matrícula tem as 

seguintes atribuições: 
I - planejar, coordenar e normatizar: 
a) o dimensionamento da rede escolar e matrícula; 
b) o acompanhamento e controle da vida escolar dos alunos; 
c) o gerenciamento do processo de municipalização do ensino; 
II - por meio do Centro de Demanda Escolar e Planejamento da Rede Física: 
a) dimensionar as necessidades de atendimento escolar e consolidar a demanda por vagas; 
b) planejar e elaborar o plano de ampliação e construção de escolas; 
c) propor a definição das necessidades pedagógicas para subsidiar a elaboração dos 

padrões construtivos das unidades escolares; 
d) acompanhar a execução do plano de ampliação e construção de escolas; 
III - por meio do Centro de Matrícula: 
a) propor o estabelecimento do calendário escolar e dos procedimentos do processo de 

matrícula; 
b) organizar e gerenciar o processo de matrícula; 
c) orientar as Diretorias de Ensino e as Escolas na operacionalização do processo de 

matrícula; 
IV - por meio do Centro de Gerenciamento da Municipalização do Ensino: 
a) propor e elaborar plano de municipalização do ensino; 
b) preparar normas, orientações e materiais e realizar reuniões com os municípios; 
c) elaborar convênios de municipalização do ensino em articulação com o Centro de 

Convênios; 
d) desenvolver estudos de impacto da municipalização em cada situação específica; 
e) acompanhar e orientar o processo de municipalização; 
f) apoiar e dar assistência aos municípios na gestão do ensino municipalizado; 
V - por meio do Centro de Vida Escolar: 
a) propor medidas e viabilizar estudos para acompanhamento efetivo e divulgação dos 

alunos concluintes de cursos em sistema informatizado específico; 
b) propor o estabelecimento de normas e critérios de acompanhamento dos Núcleos de 

Vida Escolar, dos Centros de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar, das Diretorias de 
Ensino; 

c) acompanhar e viabilizar estudos visando à normatização do histórico escolar dos alunos; 
d) emitir pareceres em processos de convalidação ou equivalência de estudos realizados 

no exterior; 
e) orientar as comissões de verificação de vida escolar, das Diretorias de Ensino, de alunos 

de escolas cassadas ou extintas, para emissão de documentos. 
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SEÇÃO VI 
Da Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional 
 
Artigo 49 - A Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional tem 

as seguintes atribuições: 
I - organizar e gerenciar sistemas de informação na área educacional, abrangendo 

estatísticas, avaliações e indicadores de gestão; 
II - propor, elaborar, divulgar e orientar a implementação de normas e procedimentos 

referentes aos sistemas informatizados da Secretaria; 
III - integrar e dar suporte aos sistemas informatizados e bancos de dados da Secretaria; 
IV - definir e administrar os recursos de informação, informática e comunicação digital da 

Secretaria; 
V - analisar resultados de avaliações e informações do sistema de ensino, realizar 

diagnósticos e elaborar recomendações para subsidiar a formulação das políticas, programas e projetos 
educacionais, em articulação com a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica; 

VI - promover a disseminação das informações técnicas, de ordem legal e outras referentes 
à educação básica; 

VII - articular-se com instituições nacionais, estrangeiras e internacionais, em sua área de 
atuação. 

 
Artigo 50 - A Assistência Técnica do Coordenador, além das previstas no artigo 78 deste 

decreto, tem as seguintes atribuições: 
I - assistir o Coordenador nos processos de avaliação educacional; 
II - acompanhar: 
a) a divulgação de resultados de avaliações conduzidas pela Coordenadoria; 
b) o resultado dos programas e da inclusão digital; 
III - pesquisar, participar de eventos e articular com outras entidades a atualização em 

tecnologias de avaliação e monitoramento. 
 
Artigo 51 - O Departamento de Informação e Monitoramento tem as seguintes atribuições: 
I - planejar e coordenar a produção, organização e utilização de sistemas de informações da 

educação básica da Secretaria; 
II - por meio do Centro de Informação e Indicadores Educacionais: 
a) propor e coordenar a política de coleta e disseminação de informações do sistema de 

ensino da educação básica no Estado; 
b) coletar, sistematizar e produzir informações, estatísticas e indicadores da educação; 
c) implantar e gerir sistemas de informações, de estatísticas e de indicadores educacionais; 
d) organizar e coordenar os levantamentos institucionais obrigatórios; 
e) formatar indicadores de desempenho nas atividades educacionais e de gestão de 

recursos na Secretaria; 
III - por meio do Centro de Monitoramento de Resultados: 
a) analisar resultados de avaliações e informações do sistema de ensino, realizar 

diagnósticos e elaborar recomendações para subsidiar a formulação das políticas, programas e projetos 
educacionais; 

b) monitorar, por meio de informações e indicadores, políticas e projetos educacionais da 
Secretaria; 
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c) realizar estudos e pesquisas em articulação com a Coordenadoria de Gestão da Educação 
Básica; 

d) prestar atendimento aos profissionais da educação quanto ao uso das informações na 
gestão da educação. 

 
Artigo 52 - O Departamento de Avaliação Educacional tem as seguintes atribuições: 
I - por meio do Centro de Planejamento e Análise de Avaliações: 
a) propor a definição de parâmetros e mecanismos para realização de processos de 

avaliação de desempenho do ensino fundamental e médio, em articulação com a Coordenadoria de 
Gestão da Educação Básica; 

b) planejar, organizar e coordenar processos de avaliação de desempenho da educação 
básica, nos sistemas avaliativos estaduais, nacionais e internacionais, no âmbito do Estado; 

c) analisar e consolidar os resultados das avaliações educacionais aplicadas; 
d) realizar análises e estudos sobre avaliações de desempenho da educação básica; 
e) manter intercâmbio com entidades externas à Secretaria com atuação na área de 

avaliação de desempenho; 
f) tratar os dados, gerar relatórios e disseminar informações das avaliações educacionais; 
II - por meio do Centro de Aplicação de Avaliações: 
a) organizar e coordenar o processo de aplicação das avaliações; 
b) orientar sobre mecanismos e processos de aplicação de avaliações; 
c) gerenciar sistemas e bancos de dados e resultados dos sistemas de avaliação; 
d) consolidar os resultados das avaliações. 
 
Artigo 53 - O Departamento de Tecnologia de Sistemas e Inclusão Digital tem as seguintes 

atribuições: 
I - gerir recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação Digital, envolvendo sistemas 

informatizados, infraestrutura tecnológica e gestão de intranetinternet da Secretaria; 
II - por meio do Centro de Planejamento e Integração de Sistemas: 
a) acompanhar a evolução das tecnologias de informática e comunicação e garantir a 

incorporação das inovações tecnológicas pertinentes; 
b) propor: 
1. o estabelecimento de interfaces com órgãos e entidades externas ligadas ao 

planejamento dos recursos de tecnologia da informação; 
2. conteúdos e programas de desenvolvimento de pessoal na área de tecnologia da 

informação; 
c) orientar o desenvolvimento, a adequação, a operação e a integração dos sistemas 

informatizados de apoio e gestão da educação; 
d) participar do planejamento da área de tecnologia da informação da Secretaria; 
e) coordenar a integração dos diversos sistemas informatizados da Secretaria, em conjunto 

com os órgãos gestores da Pasta; 
f) especificar padrões para sistemas e aplicativos; 
g) gerenciar: 
1. o relacionamento da Secretaria com fornecedores de sistemas e aplicativos; 
2. tecnicamente, os contratos de fornecimento na área de sistemas e aplicativos; 
3. o controle de segurança de acesso aos sistemas da Secretaria; 
III - por meio do Centro de Inclusão Digital: 
a) disseminar os recursos de tecnologia da informação para os usuários da Secretaria; 
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b) propor a definição de padrões para desenvolvimento de sítios, portais e outros meios de 
comunicação digital, pelas unidades da Secretaria; 

c) gerenciar o uso de recursos de comunicação digital; 
d) especificar conteúdos e programas de desenvolvimento de pessoal na área de tecnologia 

da informação; 
IV - por meio do Centro de Instalações e Equipamentos: 
a) avaliar as necessidades de aquisição de equipamentos e aplicativos pelas unidades da 

Secretaria e elaborar as especificações para sua aquisição; 
b) gerenciar: 
1. as redes de comunicação da Secretaria e os recursos de comunicação digital; 
2. tecnicamente, os contratos de fornecimento de equipamentos; 
c) planejar e dimensionar os recursos de informática da Secretaria; 
d) especificar padrões para: 
1. equipamentos de informática e seu uso; 
2. serviços de instalação, suporte e manutenção de equipamentos, redes e aplicativos; 
e) acompanhar a evolução tecnológica de equipamentos de informática e de comunicação. 
Parágrafo único - O Departamento de Tecnologia de Sistemas e Inclusão Digital tem, ainda, 

por meio de seus Centros, observada a área de atuação de cada um, a atribuição de dar assistência às 
unidades da Secretaria. 

 
Artigo 54 - A Central de Atendimento tem as seguintes atribuições: 
I - planejar e coordenar o processo de atendimento ao usuário da Secretaria, de forma 

presencial e eletrônica; 
II - por meio do Centro de Programação do Atendimento: 
a) estabelecer interface com órgãos da Secretaria para obtenção de informações 

específicas; 
b) elaborar e preparar conteúdos na forma adequada para disseminação, providenciando 

sua disponibilização ao usuário; 
c) analisar os questionamentos, solicitações de informações e sugestões obtidas no 

processo de atendimento para subsidiar as ações da Secretaria; 
d) realizar estudos e análises para aprimoramento da área de atendimento, incorporando 

os avanços tecnológicos pertinentes; 
III - por meio do Centro de Operação do Atendimento: 
a) atender o público interno e externo, prestando informações e esclarecimentos sobre 

matéria relacionada à educação e ao funcionamento da Secretaria; 
b) operar os sistemas de comunicação de atendimento; 
c) coordenar equipes para atendimento presencial; 
d) orientar o usuário no encaminhamento de reclamações e denúncias para a Ouvidoria da 

Secretaria; 
e) elaborar registros dos atendimentos realizados nas diversas modalidades; 
f) avaliar constantemente o processo de atendimento e apontar necessidades de recursos 

tecnológicos e humanos para sua melhoria; 
g) manter atualizada e capacitar a equipe de atendimento, em articulação com a Escola de 

Formação e Aperfeiçoamento dos Professores. 
 
SEÇÃO VII 
Da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares 
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Artigo 55 - A Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares tem as seguintes 
atribuições: 

I - implementar o plano de obras da Secretaria e os programas de manutenção da rede 
escolar; 

II - elaborar termos de referências para as licitações; 
III - consolidar as necessidades, planejar e especificar o fornecimento de mobiliário, bens e 

equipamentos para as unidades da Secretaria; 
IV - acompanhar a execução dos contratos de obras, serviços e fornecimentos escolares; 
V - especificar materiais, serviços, e demais suprimentos para as unidades da Secretaria; 
VI - elaborar e executar processos de licitação de materiais, bens e serviços; 
VII - estabelecer padrões: 
a) para aquisição, manutenção e reposição de mobiliário, bens e equipamentos escolares; 
b) de consumo de serviços de utilidades públicas e acompanhar o cumprimento de metas 

pelas unidades da Secretaria; 
c) para contratação e gerenciamento de serviços terceirizados; 
VIII - desenvolver e operacionalizar programas de atendimento aos alunos, como merenda 

escolar, transporte, saúde e acessibilidade, em articulação com as demais áreas de governo; 
IX - apoiar e orientar a organização e o funcionamento das Associações de Pais e Mestres - 

APMs, Grêmios Escolares, Conselhos Escolares e demais órgãos de articulação com a comunidade para 
prestação de serviços aos alunos, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica. 

 
Artigo 56 - A Assistência Técnica do Coordenador, além das previstas no artigo 78 deste 

decreto, tem as seguintes atribuições: 
I - apoiar o Coordenador em suas atividades de suprimentos; 
II - pesquisar e disponibilizar estudos e informações sobre avanços tecnológicos em 

mobiliário e equipamentos de uso escolar; 
III - acompanhar e apoiar a articulação da Coordenadoria com outras entidades, para 

programação e prestação de serviços de atenção aos alunos da rede estadual. 
 
Artigo 57 - O Departamento de Alimentação e Assistência ao Aluno tem as seguintes 

atribuições: 
I - planejar e coordenar planos e programas de alimentação e assistência aos alunos da 

rede estadual de ensino; 
II - formular políticas para atividades associativas de pais, alunos e professores; 
III - executar programas de alimentação escolar; 
IV - por meio do Centro de Serviços de Nutrição: 
a) elaborar: 
1. estudos, pesquisas, planos e programas na área de alimentação escolar, ouvidas as 

Diretorias de Ensino e as unidades centrais da Secretaria envolvidas com programas educacionais; 
2. normas e procedimentos para execução do programa de alimentação escolar; 
b) programar e coordenar a execução do programa de alimentação escolar no Estado, 

envolvendo a definição de cardápios, compra e armazenagem de alimentos, dentre outras atividades; 
c) fiscalizar a qualidade da alimentação servida nas escolas dentro do programa de 

alimentação escolar de sua responsabilidade, de forma a assegurar os cardápios definidos e a qualidade 
de produtos e da preparação especificados; 

d) articular-se com: 
1. os municípios, na execução do programa de alimentação escolar no Estado, prestando-

lhes o apoio necessário para esse fim; 
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2. órgãos e entidades envolvidos em programas de alimentação escolar; 
V - por meio do Centro de Supervisão e Controle do Programa de Alimentação Escolar: 
a) gerenciar a execução, na conformidade do Decreto nº 55.080, de 25 de novembro de 

2009, dos termos de adesão relacionados aos convênios de descentralização do Programa de 
Alimentação Escolar; 

b) supervisionar e fiscalizar normas e padrões definidos para execução dos programas de 
alimentação escolar; 

c) acompanhar, controlar e realizar a prestação de contas da aplicação dos recursos do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE no Estado de São Paulo; 

d) elaborar os demonstrativos de execução física e financeira do Programa de Alimentação 
Escolar no Estado; 

e) apoiar o funcionamento do Conselho Estadual de Alimentação Escolar de São Paulo - 
CEAE; 

VI - por meio do Centro de Serviços de Apoio ao Aluno: 
a) desenvolver estudos e pesquisas sobre necessidades de apoio aos alunos nas diferentes 

regiões do Estado e propor ações de atendimento, em articulação com o Centro de Projetos Especiais, 
do Departamento de Desenvolvimento Curricular e de Gestão da Educação Básica; 

b) propor a definição de diretrizes e coordenar, com Municípios e outras entidades 
públicas, a prestação de serviços de apoio ao aluno; 

c) através do Núcleo de Planejamento e Operacionalização de Serviços, para garantir a 
prestação de serviços de apoio aos alunos: 

1. propor a definição de políticas e diretrizes para prestação de serviços como transporte e 
saúde; 

2. realizar levantamento de necessidades na rede escolar, bem como planejar e articular 
seu atendimento; 

3. programar a prestação de serviços como transporte, segurança, saúde e distribuição de 
material escolar, articulando-se com outras Secretarias de Estado e entidades, quando for o caso; 

4. especificar a contratação de serviços e aquisição de bens para implementação de 
programas; 

5. fiscalizar a execução dos serviços contratados, a qualidade de cada um e os respectivos 
impactos; 

d) através do Núcleo de Articulação de Iniciativas com Pais e Alunos: 
1. propor a definição de políticas, diretrizes e normas para atividades associativas de pais, 

alunos, professores e comunidades em torno das escolas estaduais; 
2. articular-se com o Centro de Projetos Especiais sobre iniciativas associativas envolvendo 

atividades de atenção ao aluno; 
3. apoiar iniciativas de articulação das comunidades com as escolas e a constituição de 

organizações e associações de pais, alunos e professores para o exercício de atividades em escolas, 
como Associações de Pais e Mestres - APMs, Grêmios Estudantis e Conselhos Escolares; 

4. acompanhar o funcionamento, avaliar e propor alterações em atividades associativas 
envolvendo as escolas estaduais. 

 
Artigo 58 - O Departamento de Gestão de Infraestrutura tem as seguintes atribuições: 
I - planejar, gerir, acompanhar e normatizar: 
a) obras e demais serviços de engenharia; 
b) padrões de materiais, equipamentos e serviços de utilidades públicas; 
II - por meio do Centro de Planejamento e Acompanhamento de Obras e Serviços de 

Engenharia: 



 

113 

 

 

a) especificar padrões para construção, ampliação e reforma de unidades escolares, de 
acordo com a orientação da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica; 

b) elaborar o plano de obras da Secretaria; 
c) consolidar o plano de manutenção das escolas e acompanhar sua implementação, em 

estreita articulação com as Diretorias de Ensino; 
d) acompanhar: 
1. a elaboração dos projetos de obras e serviços; 
2. a contratação e execução das obras e dos serviços; 
III - por meio do Centro de Equipamentos e Materiais: 
a) especificar, propor a padronização e programar o suprimento de mobiliário, 

equipamentos e materiais de uso das escolas e das demais unidades da Secretaria; 
b) propor o estabelecimento de critérios de manutenção e reposição de material 

permanente; 
c) programar e elaborar procedimentos para reposição do material permanente e para 

prestação de serviços; 
d) verificar se os materiais adquiridos estão de acordo com as especificações e programar a 

logística de distribuição; 
e) gerenciar processos de registro de preços de sua responsabilidade; 
f) realizar levantamentos de materiais para atualização dos fornecimentos; 
IV - por meio do Centro de Normatização e Acompanhamento de Utilidades Públicas, em 

relação ao consumo de serviços de utilidades públicas: 
a) propor o estabelecimento de padrões a serem adotados no âmbito da Secretaria; 
b) acompanhar sua evolução nas unidades da Secretaria; 
c) levantar e avaliar produtos, equipamentos, métodos e técnicas disponíveis para sua 

otimização, propondo a adoção daqueles considerados adequados para esse fim e orientando a 
implementação de cada um; 

d) propor, implementar e acompanhar ações visando ao cumprimento das pertinentes 
metas de governo. 

 
Artigo 59 - O Departamento de Suprimentos e Licitações tem as seguintes atribuições: 
I - planejar, coordenar, normatizar e acompanhar a gestão de suprimentos da Secretaria; 
II - por meio do Centro de Planejamento e Normatização de Compras e Licitações: 
a) elaborar: 
1. normas e diretrizes para realização de compras e contratações no âmbito da Secretaria, 

propondo as modalidades e formas legais e administrativas que melhor atendam ao interesse da 
administração pública; 

2. os termos de referências e editais de contratação de projetos, obras, serviços de 
engenharia, serviços em geral e suprimento de materiais e equipamentos, em estreito entendimento 
com as áreas interessadas e de acordo com as especificações por elas elaboradas; 

3. minutas de contratos referentes à execução de projetos, obras e fornecimentos de 
materiais e serviços; 

4. normas, modelos de editais e orientações para licitações no âmbito da Secretaria; 
b) orientar as áreas interessadas na elaboração das especificações de materiais e serviços; 
III - por meio do Centro de Processamento de Licitações e Contratos: 
a) processar as licitações até a homologação do vencedor do certame; 
b) elaborar minutas de contratos; 
c) coordenar o processo de licitação e exercer a função de Órgão Gerenciador, a que alude o 

artigo 2º, inciso III, do Decreto nº 47.945, de 16 de julho de 2003, com a redação dada pelo artigo 1º, 
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inciso I, do Decreto nº 51.809, de 16 de maio de 2007, em relação ao sistema de registro de preços de 
materiais e serviços de uso comum pelas unidades da Secretaria; 

d) assistir as Diretorias de Ensino no processamento de licitações; 
e) executar as aquisições compreendidas no Programa de Alimentação Escolar; 
IV - por meio do Centro de Logística de Distribuição: 
a) coordenar a logística de distribuição de equipamentos e materiais na Secretaria, desde o 

fornecedor até as unidades de destino final; 
b) analisar a composição dos estoques com o objetivo de verificar sua correspondência às 

necessidades efetivas; 
c) fixar níveis de estoque mínimo, máximo e ponto de reposição; 
d) preparar pedidos de compras para composição ou reposição de estoques; 
e) controlar o atendimento, pelos fornecedores, das encomendas efetuadas, comunicando, 

à unidade responsável pela aquisição, os atrasos e outras irregularidades cometidas; 
f) receber, conferir, guardar e distribuir os materiais adquiridos; 
g) controlar o estoque e a distribuição do material armazenado; 
h) manter atualizados os registros de entrada e saída e de valores dos materiais em 

estoque; 
i) realizar balancetes mensais e inventários físicos e de valor do material estocado; 
j) elaborar levantamentos estatísticos de consumo para subsidiar a elaboração anual do 

orçamento; 
k) efetuar e analisar a curva de utilização de materiais e verificar a existência de materiais 

em desuso ou excedentes; 
l) especificar a contratação de serviços logísticos em todas as suas etapas; 
m) programar as entregas de materiais e equipamentos e controlar sua execução; 
n) através dos Núcleos de Armazenamento, exercer atividades relativas a recebimento, 

conferência, guarda, distribuição e controle de materiais, para atendimento de unidades centrais da 
Secretaria, localizadas fora do seu edifício sede; 

V - por meio do Centro de Normatização e Controle de Serviços Terceirizados: 
a) desenvolver: 
1. padrões para a especificação da contratação de serviços na Secretaria; 
2. indicadores de desempenho para avaliação de fornecedores de serviços terceirizados; 
b) orientar as Diretorias de Ensino na contratação de serviços terceirizados; 
c) propor a elaboração de cadernos de serviços terceirizados junto à Secretaria de Gestão 

Pública; 
d) orientar e instruir as Diretorias de Ensino na fiscalização da execução de serviços 

terceirizados. 
 
SEÇÃO VIII 
Da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos 
 
Artigo 60 - A Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos tem, por meio das unidades 

integrantes da sua estrutura, na conformidade das disposições desta seção e observado o previsto no 
artigo 19 deste decreto, as seguintes atribuições: 

I - no âmbito da Secretaria: 
a) planejar, gerenciar, coordenar, controlar e, quando for o caso, executar as atividades 

inerentes à administração de recursos humanos; 
b) as previstas nos artigos 4º a 11 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008; 
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II - no âmbito das unidades centrais da Secretaria, as previstas nos artigos 14 a 19 do 
Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008. 

§ 1º - As atribuições previstas nos artigos 4º e 5º do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 
2008, serão exercidas, em consonância com as respectivas áreas de atuação, por intermédio: 

1. da Assistência Técnica do Coordenador; 
2. do Departamento de Planejamento e Normatização de Recursos Humanos, do 

Departamento de Administração de Pessoal e das unidades integrantes da estrutura de cada um. 
§ 2º - As atribuições previstas nos artigos 14 e 15 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 

2008, serão exercidas por intermédio do Departamento de Administração de Pessoal e das unidades 
integrantes de sua estrutura, em consonância com as respectivas áreas de atuação. 

 
Artigo 61 - À Assistência Técnica do Coordenador, além das atribuições previstas no artigo 

78 e observadas as disposições do § 1º do artigo 60, ambos deste decreto, cabe: 
I - promover a articulação entre as unidades da Coordenadoria e destas com as demais 

unidades da Secretaria; 
II - elaborar relatórios e consolidar informações para subsidiar decisões da Administração 

Superior em matéria de recursos humanos. 
 
Artigo 62 - Ao Departamento de Planejamento e Normatização de Recursos Humanos, 

observadas as disposições do § 1º do artigo 60 deste decreto, cabe: 
I - por meio do Centro de Legislação de Pessoal e Normatização: 
a) exercer o previsto no artigo 10 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008; 
b) participar da elaboração de políticas, diretrizes, normas e manuais de procedimentos 

referentes à administração de pessoal; 
c) subsidiar as áreas envolvidas nos processos anuais de atribuição de classes e aulas; 
II - por meio do Centro de Planejamento, Estudos e Análises: 
a) exercer o previsto nos seguintes dispositivos do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 

2008: 
1. artigo 6º, incisos I a VII e X, observado o disposto no inciso III deste artigo; 
2. artigo 7º; 
b) realizar estudos: 
1. em gestão de recursos humanos na educação, propondo medidas e ações de adequação; 
2. com vista à melhoria constante nos procedimentos operacionais e de gestão de recursos 

humanos na Secretaria, promovendo a adoção de medidas para esse fim; 
c) orientar o desenvolvimento e a integração dos sistemas informatizados de gestão de 

pessoal; 
d) analisar o impacto da implantação de planos e programas nos quadros de pessoal da 

Secretaria, articulando, com as áreas envolvidas e a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos 
Professores, a adoção de medidas para os ajustes necessários; 

III - por meio do Centro de Planejamento do Quadro de Gestão da Educação: 
a) estudar e propor o dimensionamento e acompanhar a situação do Quadro de Gestão da 

Educação, face às necessidades decorrentes da organização da Secretaria; 
b) especificar os perfis profissionais do Quadro de Gestão da Educação, para a realização 

de processos seletivos e concursos públicos; 
c) propor a definição de critérios e procedimentos para seleção, admissão e movimentação 

interna do Quadro de Gestão da Educação; 
d) diagnosticar as necessidades de aperfeiçoamento e desenvolvimento dos integrantes do 

Quadro de Gestão da Educação; 
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e) em relação aos programas de aperfeiçoamento e desenvolvimento dos integrantes do 
Quadro de Gestão da Educação, acompanhar, articulando-se com a Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento dos Professores: 

1. o desenvolvimento e a execução; 
2. a construção de indicadores de efetividade; 
3. as avaliações de aprendizado e de efetividade. 
IV - por meio do Centro de Qualidade de Vida: 
a) exercer o previsto nos seguintes dispositivos do artigo 9º do Decreto nº 52.833, de 24 de 

março de 2008: 
1. inciso I, alínea “b”; 
2. inciso III, alínea “b”; 
3. inciso XI, na parte relativa à qualidade de vida dos recursos humanos; 
b) desenvolver programas para readaptação de servidores. 
 
Artigo 63 - Ao Departamento de Administração de Pessoal, observadas as disposições dos 

§§ 1º e 2º do artigo 60 deste decreto, cabe: 
I - por meio do Centro de Vida Funcional: 
a) exercer o previsto nos seguintes dispositivos do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 

2008: 
1. artigo 11, incisos I a III e V; 
2. artigos 17 e 19, incisos III a VII e IX a XIII, ressalvado o disposto no inciso IV, alínea “a”, 

item 2, deste artigo; 
b) propor a definição de normas e procedimentos relativos à administração de vida 

funcional; 
c) indicar necessidades de desenvolvimento de sistemas informatizados de administração 

de vida funcional ou de ajustamentos naqueles em funcionamento; 
d) conferir e ratificar documentação de processos de contagem de tempo e de 

aposentadoria; 
II - por meio do Centro de Ingresso e Movimentação: 
a) exercer o previsto nos seguintes dispositivos do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 

2008: 
1. artigo 6º, incisos VIII e IX; 
2. artigo 8º; 
b) planejar, instruir e orientar os processos anuais de atribuição de classes e aulas das 

escolas, conjuntamente com o Departamento de Planejamento e Normatização de Recursos Humanos, 
orientando as Diretorias de Ensino quanto à sua gerência e desenvolvimento; 

III - por meio do Centro de Cargos e Funções, exercer o previsto nos seguintes dispositivos 
do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008: 

a) artigo 6º, inciso XI; 
b) artigo 16; 
IV - por meio do Centro de Frequência e Pagamento: 
a) exercer o previsto nos seguintes dispositivos do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 

2008: 
1. artigo 11, inciso IV; 
2. artigos 18 e 19, incisos I, II, VI, na parte relativa a providências para inserção de 

servidores no sistema de folha de pagamento de pessoal, e VIII; 
b) articular-se com o órgão responsável pelo sistema estadual de processamento da folha 

de pagamento de pessoal, para melhoria do respectivo processo. 
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SEÇÃO IX 
Da Coordenadoria de Orçamento e Finanças 
 
Artigo 64 - A Coordenadoria de Orçamento e Finanças tem, por meio das unidades 

integrantes da sua estrutura, na conformidade das disposições desta seção, as seguintes atribuições: 
I - no âmbito da Secretaria: 
a) planejar, gerenciar, coordenar, controlar e, quando for o caso, executar as atividades 

inerentes à administração financeira e orçamentária; 
b) as previstas no artigo 9º do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970; 
c) controlar os recursos financeiros de fundos estaduais e federais destinados ao ensino 

fundamental e médio no Estado de São Paulo; 
II - no âmbito das unidades centrais da Secretaria, as previstas no artigo 10 do Decreto-Lei 

nº 233, de 28 de abril de 1970; 
III - preparar expedientes a serem encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado e 

acompanhar a aprovação das despesas efetuadas. 
 
Artigo 65 - À Assistência Técnica do Coordenador, além das atribuições previstas no artigo 

78 deste decreto, cabe: 
I - promover a articulação entre as unidades da Coordenadoria e destas com as demais 

unidades da Secretaria; 
II - elaborar relatórios e consolidar informações relativas à administração financeira e 

orçamentária, para: 
a) subsidiar decisões da Administração Superior; 
b) atender solicitações de órgãos de Governo, em especial os de controle interno e externo; 
III - acompanhar auditorias dos órgãos de controle interno e externo. 
 
Artigo 66 - Ao Departamento de Orçamento cabe: 
I - por meio do Centro de Programação Orçamentária, exercer o previsto nos artigos 9º, 

inciso I, alíneas “b”, “c” e “d”, e 10, inciso I, alínea “a”, do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970; 
II - por meio do Centro de Execução Orçamentária: 
a) exercer o previsto no artigo 10, inciso I, alínea “c”, do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril 

de 1970; 
b) orientar, acompanhar e avaliar a execução orçamentária, inclusive remanejamentos 

internos, créditos suplementares, antecipação e contingenciamentos; 
III - por meio do Centro de Custos: 
a) exercer o previsto nos artigos 9º, inciso I, alíneas “e” e “f”, e 10, inciso I, alínea “b”, do 

Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970; 
b) desenvolver estudos e promover a implantação de sistemas de apuração de custos 

visando ao acompanhamento e à otimização da aplicação de recursos da Secretaria. 
Parágrafo único - Ao Departamento de Orçamento cabe, ainda, exercer, por meio do Centro 

de Programação Orçamentária e do Centro de Execução Orçamentária, em suas respectivas áreas de 
atuação, o previsto no artigo 9º, inciso I, alínea “a”, do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970. 

 
Artigo 67 - Ao Departamento de Finanças cabe: 
I - por meio do Centro de Programação e Execução Financeira das Unidades Centrais: 
a) exercer o previsto nos artigos 9º, inciso II, alínea “b”, e 10 do Decreto-Lei nº 233, de 28 

de abril de 1970; 
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b) dar baixa de responsabilidade nos sistemas competentes, emitindo documentos de 
reserva de recursos, liquidação, guias de recolhimento e anulação dos saldos de adiantamentos; 

c) providenciar atendimento às solicitações e aos requerimentos dos órgãos de controle 
interno e externo; 

d) através dos Núcleos de Adiantamento, para atendimento das unidades centrais da 
Secretaria localizadas fora do seu edifício sede, exercer atividades relacionadas ao regime de 
adiantamento, regulamentado pelo Decreto nº 53.980, de 29 de janeiro de 2009; 

II - por meio do Centro de Programação Financeira das Diretorias de Ensino: 
a) supervisionar a elaboração da programação financeira das Diretorias de Ensino; 
b) controlar a disponibilidade financeira das Diretorias de Ensino. 
Parágrafo único - Ao Departamento de Finanças cabe, ainda, por meio dos Centros a que se 

refere este artigo, em suas respectivas áreas de atuação: 
1. exercer o previsto no artigo 9º, inciso II, alíneas “a” e “c”, do Decreto-Lei nº 233, de 28 de 

abril de 1970; 
2. manter registros para demonstração da execução financeira de contratos e convênios. 
 
Artigo 68 - Ao Departamento de Controle de Contratos e Convênios cabe: 
I - planejar, coordenar e promover a normatização dos contratos e convênios da Secretaria; 
II - por meio do Centro de Acompanhamento e Controle de Contratos: 
a) acompanhar a execução financeira de contratos de fornecimento de bens e serviços; 
b) verificar a conformidade dos faturamentos para pagamento de serviços e fornecimentos 

executados e atestados pela unidade responsável; 
c) controlar e providenciar revisões, aditamentos, reajustes, repactuações, aplicação de 

multas, rescisões, prorrogações e encerramento de contratos; 
III - por meio do Centro de Convênios: 
a) através do Núcleo de Administração de Convênios: 
1. propor normas, padrões de termos de convênios e orientações para sua elaboração na 

Secretaria; 
2. apoiar as unidades da Secretaria na elaboração de termos de convênios; 
3. acompanhar a execução e manter controle dos convênios firmados, até seu 

encerramento; 
4. controlar e providenciar revisões, aditamentos, reajustes, repactuações, aplicação de 

multas, rescisões, prorrogações e encerramento de convênios; 
5. manter, em arquivo, cópias de termos de convênios da Secretaria; 
b) através do Núcleo de Prestação de Contas de Convênios: 
1. controlar as prestações de contas envolvidas na execução de convênios firmados por 

intermédio da Secretaria; 
2. orientar e consolidar as prestações de contas de convênios; 
3. reunir e manter, pelo prazo legal pertinente, a documentação relativa à prestação de 

contas de convênios. 
 
Artigo 69 - Ao Centro de Gestão do FUNDEB cabe: 
I - gerir os recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB; 
II - transferir, para as contas individuais e específicas dos Municípios que celebrarem 

convênio com o Estado, os recursos correspondentes; 
III - elaborar registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais, atualizados, 

relativos aos recursos repassados e recebidos do FUNDEB; 
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IV - manter os documentos referidos no inciso III deste artigo permanentemente à 
disposição: 

a) do Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social, criado pelo artigo 3º do 
Decreto nº 51.672, de 19 de março de 2007; 

b) dos órgãos estaduais de controle interno e externo; 
V - apoiar o Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social; 
VI - dar publicidade, mensalmente, mediante publicação no Diário Oficial do Estado e por 

via eletrônica, do total de recursos financeiros recebidos e executados à conta do FUNDEB. 
 
SEÇÃO X 
Das Diretorias de Ensino 
 
Artigo 70 - As Diretorias de Ensino têm, em suas respectivas áreas de circunscrição e em 

articulação com as unidades centrais da Secretaria, as seguintes atribuições: 
I - gerir: 
a) o processo de ensino-aprendizagem no cumprimento das políticas, diretrizes e metas da 

educação; 
b) as atividades administrativas, financeiras e de recursos humanos, que lhes forem 

pertinentes; 
II - monitorar os indicadores de desempenho das escolas para o atendimento das metas da 

Secretaria; 
III - supervisionar e acompanhar o funcionamento das escolas, observando: 
a) o cumprimento de programas e políticas; 
b) o desenvolvimento do ensino; 
c) a disponibilidade de material didático e de recursos humanos; 
IV - subsidiar a elaboração dos regimentos das escolas; 
V - assistir e acompanhar a direção das escolas, em especial quanto a instalações físicas, 

equipamentos, mobiliários e serviços de atendimento aos alunos; 
VI - supervisionar e orientar as escolas com relação às atividades e registros de vida 

escolar dos alunos, executando o que couber à Diretoria de Ensino; 
VII - dimensionar as necessidades de atendimento escolar e consolidar a demanda por 

vagas; 
VIII - propor e acompanhar: 
a) a execução do plano de obras da Diretoria de Ensino; 
b) a prestação de serviços aos alunos; 
IX - apoiar e acompanhar o processo de municipalização do ensino; 
X - orientar: 
a) a aplicação dos sistemas de avaliação do desempenho da educação básica; 
b) os levantamentos censitários; 
c) os demais levantamentos de informações e pesquisas; 
XI - gerenciar serviços de informática aplicados à educação, bem como organizar e manter 

atualizados portais eletrônicos; 
XII - implementar, em articulação com a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos 

Professores, programas de educação continuada de docentes e demais servidores da Diretoria de 
Ensino; 

XIII - especificar materiais, serviços, equipamentos e demais suprimentos das escolas e da 
Diretoria de Ensino, em articulação com as unidades centrais da Secretaria, responsáveis; 
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XIV - articular as atividades do Núcleo Pedagógico com as da Equipe de Supervisão de 
Ensino, para garantir unidade e convergência na orientação às escolas. 

 
Artigo 71 - As Assistências Técnicas, além das previstas no artigo 78 deste decreto, têm, no 

âmbito das Diretorias de Ensino a que pertencem, as seguintes atribuições: 
I - coordenar a elaboração do plano de trabalho da Diretoria de Ensino em conformidade 

com a política educacional da Secretaria; 
II - participar: 
a) do planejamento de atividades da rede escolar da área de circunscrição da Diretoria de 

Ensino no atendimento das diretrizes e metas da Secretaria; 
b) dos processos de municipalização do ensino, em apoio ao Centro de Gerenciamento da 

Municipalização do Ensino, do Departamento de Planejamento e Gestão da Rede Escolar e Matrícula, da 
Coordenadoria de Gestão da Educação Básica; 

III - apoiar no atendimento e recepção de autoridades públicas, missões e outros visitantes 
à Diretoria de Ensino, orientando-se pelas normas específicas da Secretaria para essa matéria; 

IV - receber e atender notificações judiciais para prestar informações em mandado de 
segurança e demais intimações judiciais encaminhadas à Diretoria de Ensino, providenciando seu 
andamento conforme definido nas normas e demais orientações das unidades centrais da Secretaria. 

Parágrafo único - O disposto no inciso IV deste artigo não se aplica ao recebimento de 
citações e notificações nas ações propostas contra a Fazenda do Estado, competência do Procurador 
Geral do Estado prevista no artigo 6º, inciso V, da Lei Complementar nº 478, de 18 de julho de 1986. 

 
Artigo 72 - As Equipes de Supervisão de Ensino têm, por meio dos Supervisores de Ensino 

que as integram, as seguintes atribuições: 
I - exercer, por meio de visita, a supervisão e fiscalização das escolas incluídas no setor de 

trabalho que for atribuído a cada um, prestando a necessária orientação técnica e providenciando 
correção de falhas administrativas e pedagógicas, sob pena de responsabilidade, conforme previsto no 
inciso I do artigo 9º da Lei Complementar nº 744, de 28 de dezembro de 1993; 

II - assessorar, acompanhar, orientar, avaliar e controlar os processos educacionais 
implementados nas diferentes instâncias do Sistema; 

III - assessorar e/ou participar, quando necessário, de comissões de apuração preliminar 
e/ou de sindicâncias, a fim de apurar possíveis ilícitos administrativos; 

IV - nas respectivas instâncias regionais: 
a) participar: 
1. do processo coletivo de construção do plano de trabalho da Diretoria de Ensino; 
2. da elaboração e do desenvolvimento de programas de educação continuada propostos 

pela Secretaria para aprimoramento da gestão escolar; 
b) realizar estudos e pesquisas, dar pareceres e propor ações voltadas para o 

desenvolvimento do sistema de ensino; 
c) acompanhar a utilização dos recursos financeiros e materiais para atender às 

necessidades pedagógicas e aos princípios éticos que norteiam o gerenciamento de verbas públicas; 
d) atuar articuladamente com o Núcleo Pedagógico: 
1. na elaboração de seu plano de trabalho, na orientação e no acompanhamento do 

desenvolvimento de ações voltadas à melhoria da atuação docente e do desempenho dos alunos, à vista 
das reais necessidades e possibilidades das escolas; 

2. no diagnóstico das necessidades de formação continuada, propondo e priorizando ações 
para melhoria da prática docente e do desempenho escolar dos alunos; 
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e) apoiar a área de recursos humanos nos aspectos pedagógicos do processo de atribuição 
de classes e aulas; 

f) elaborar relatórios periódicos de suas atividades relacionadas ao funcionamento das 
escolas nos aspectos pedagógicos, de gestão e de infraestrutura, propondo medidas de ajuste 
necessárias; 

g) assistir o Dirigente Regional de Ensino no desempenho de suas funções; 
V - junto às escolas da rede pública estadual da área de circunscrição da Diretoria de 

Ensino a que pertence cada Equipe: 
a) apresentar à equipe escolar as principais metas e projetos da Secretaria, com vista à sua 

implementação; 
b) auxiliar a equipe escolar na formulação: 
1. da proposta pedagógica, acompanhando sua execução e, quando necessário, sugerindo 

reformulações; 
2. de metas voltadas à melhoria do ensino e da aprendizagem dos alunos, articulando-as à 

proposta pedagógica, acompanhando sua implementação e, quando necessário, sugerindo 
reformulações; 

c) orientar: 
1. a implementação do currículo adotado pela Secretaria, acompanhando e avaliando sua 

execução, bem como, quando necessário, redirecionando rumos; 
2. a equipe gestora da escola na organização dos colegiados e das instituições auxiliares das 

escolas, visando ao envolvimento efetivo da comunidade e ao funcionamento regular, conforme 
normas legais e éticas; 

d) acompanhar e avaliar o desempenho da equipe escolar, buscando, numa ação conjunta, 
soluções e formas adequadas ao aprimoramento do trabalho pedagógico e administrativo da escola; 

e) participar da análise dos resultados do processo de avaliação institucional que permita 
verificar a qualidade do ensino oferecido pelas escolas, auxiliando na proposição e adoção de medidas 
para superação de fragilidades detectadas; 

f) em articulação com o Núcleo Pedagógico, diagnosticar as necessidades de formação 
continuada, propondo e priorizando ações para a melhoria do desempenho escolar dos alunos, a partir 
de indicadores, inclusive dos resultados de avaliações internas e externas; 

g) acompanhar: 
1. as ações desenvolvidas nas horas de trabalho pedagógico coletivo - HTPC, realizando 

estudos e pesquisas sobre temas e situações do cotidiano escolar, para implementação das propostas 
da Secretaria; 

2. a atuação do Conselho de Classe e Série, analisando os temas tratados e o 
encaminhamento dado às situações e às decisões adotadas; 

h) assessorar a equipe escolar: 
1. na interpretação e no cumprimento dos textos legais; 
2. na verificação de documentação escolar; 
i) informar às autoridades superiores, por meio de termos de acompanhamento 

registrados junto às escolas e outros relatórios, as condições de funcionamento pedagógico, 
administrativo, físico, material, bem como as demandas das escolas, sugerindo medidas para superação 
das fragilidades, quando houver; 

VI - junto às escolas da rede particular de ensino, às municipais e às municipalizadas da 
área de circunscrição da Diretoria de Ensino a que pertence cada Equipe: 

a) apreciar e emitir pareceres sobre as condições necessárias para autorização e 
funcionamento dos estabelecimentos de ensino e cursos, com base na legislação vigente; 
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b) analisar e propor a homologação dos documentos necessários ao funcionamento dos 
estabelecimentos de ensino; 

c) orientar: 
1. escolas municipais ou municipalizadas onde o município não conta com sistema próprio 

de ensino, em aspectos legais, pedagógicos e de gestão; 
2. os responsáveis pelos estabelecimentos de ensino quanto ao cumprimento das normas 

legais e das determinações emanadas das autoridades superiores, principalmente quanto aos 
documentos relativos à vida escolar dos alunos e aos atos por eles praticados; 

d) representar aos órgãos competentes, quando constatados indícios de irregularidades, 
desde que esgotadas orientações e recursos saneadores ao seu alcance. 

 
Artigo 73 - Os Núcleos Pedagógicos, unidades de apoio à gestão do currículo da rede 

pública estadual de ensino, que atuam preferencialmente por intermédio de oficinas pedagógicas, em 
articulação com as Equipes de Supervisão de Ensino, têm as seguintes atribuições: 

I - implementar ações de apoio pedagógico e educacional que orientem os professores na 
condução de procedimentos relativos a organização e funcionamento do currículo nas modalidades de 
ensino; 

II - orientar os professores: 
a) na implementação do currículo; 
b) na utilização de materiais didáticos e paradidáticos; 
III - avaliar a execução do currículo e propor os ajustes necessários; 
IV - acompanhar e orientar os professores em sala de aula, quando necessário, para 

garantir a implementação do currículo; 
V - implementar e acompanhar programas e projetos educacionais da Secretaria relativos à 

área de atuação que lhes é própria; 
VI - identificar necessidades e propor ações de formação continuada de professores e de 

professores coordenadores no âmbito da área de atuação que lhes é própria; 
VII - participar da implementação de programas de formação continuada, em articulação 

com a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores; 
VIII - acompanhar e apoiar reuniões pedagógicas realizadas nas escolas; 
IX - promover encontros, oficinas de trabalho, grupos de estudos e outras atividades para 

divulgar e capacitar professores na utilização de materiais pedagógicos em cada disciplina; 
X - participar do processo de elaboração do plano de trabalho da Diretoria de Ensino; 
XI - elaborar o plano de trabalho do Núcleo para melhoria da atuação docente e do 

desempenho dos alunos; 
XII - orientar, em articulação com o Centro de Atendimento Especializado, do 

Departamento de Desenvolvimento 
Curricular e de Gestão da Educação Básica, as atividades de educação especial e inclusão 

educacional no âmbito da área de atuação que lhes é própria; 
XIII - acompanhar o trabalho dos professores em suas disciplinas e as metodologias de 

ensino utilizadas em sala de aula para avaliar e propor ações de melhoria de desempenho em cada 
disciplina; 

XIV - organizar o acervo de materiais e equipamentos didático-pedagógicos; 
XV - articular com o Centro de Biblioteca e Documentação, do Centro de Referência em 

Educação “Mário Covas” - CRE, e com as escolas a implantação e supervisão das salas de leitura; 
XVI - analisar os resultados de avaliações internas e externas e propor medidas para 

melhoria dos indicadores da educação básica, no âmbito da área de atuação que lhes é própria. 
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Artigo 74 - Os Centros de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar têm as 
seguintes atribuições: 

I - por meio de seus Núcleos de Vida Escolar: 
a) orientar as escolas quanto a: 
1. atividades e registros de vida escolar dos alunos; 
2. expedição, organização e guarda de certificados, diplomas e outros documentos dos 

alunos, de acordo com as normas vigentes; 
b) verificar: 
1. os históricos escolares e documentos afins, encaminhando aos superiores hierárquicos 

os casos suspeitos de irregularidade; 
2. a regularidade da expedição de documentação referente aos cursos de educação de 

jovens e adultos; 
c) organizar arquivo de currículo das escolas, inclusive das extintas; 
d) receber e verificar os documentos que instruem a expedição de diplomas e tomar as 

providências necessárias para registro; 
II - por meio de seus Núcleos de Gestão da Rede Escolar e Matrícula: 
a) dimensionar as necessidades de atendimento escolar, bem como consolidar a demanda 

por vagas; 
b) operacionalizar o processo de matrícula de alunos na rede estadual, em articulação com 

o Centro de Matrícula, do Departamento de Planejamento e Gestão da Rede Escolar e Matrícula, 
apoiando seu gerenciamento; 

c) prestar informações e orientações aos pais sobre matrícula, transferências e outros 
eventos de vida escolar, sempre que solicitadas; 

d) propor o plano de ampliação e construção de novas escolas; 
e) assistir os municípios participantes do programa de municipalização do ensino; 
III - por meio de seus Núcleos de Informações Educacionais e Tecnologia: 
a) gerenciar: 
1. os recursos e serviços de inclusão digital; 
2. os recursos e ambientes tecnológicos de informática; 
b) participar de sistemas de avaliação, externos e internos, em apoio às unidades centrais 

da Secretaria, responsáveis; 
c) definir prioridades e acompanhar a execução de atividades que requeiram uso 

simultâneo dos recursos informatizados da Diretoria de Ensino; 
d) organizar e manter atualizados portais eletrônicos, dentro dos padrões definidos pela 

Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional; 
e) administrar os processos de coleta de informações na Diretoria de Ensino e nas escolas 

sob sua circunscrição; 
f) apoiar e acompanhar pesquisas, aplicação de avaliações estaduais, nacionais e 

internacionais de desempenho da educação e outras informações solicitadas pelas unidades centrais da 
Secretaria; 

g) apoiar as escolas na área de tecnologia da informação. 
 
Artigo 75 - Os Centros de Recursos Humanos têm as seguintes atribuições: 
I - as previstas nos artigos 14 e 15 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008; 
II - apoiar a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores na execução de 

programas de desenvolvimento profissional; 
III - implementar programas de qualidade de vida definidos pela Coordenadoria de Gestão 

de Recursos Humanos, apoiando seu gerenciamento; 
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IV - orientar e apoiar as escolas da rede pública estadual da área de circunscrição da 
Diretoria de Ensino a que pertence cada Centro no desempenho: 

a) das atribuições previstas no parágrafo único do artigo 22 do Decreto nº 52.833, de 24 de 
março de 2008; 

b) de outras atividades da área de administração de pessoal, a elas afetas diante de 
necessidades específicas da Secretaria; 

V - por meio de seus Núcleos de Administração de Pessoal: 
a) do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008, as previstas nos artigos 16, 17 e 19, 

incisos III a VII e IX a XIII, ressalvado o disposto no inciso VI deste artigo; 
b) acompanhar: 
1. o processo de atribuição de classes e aulas, efetuando as complementações necessárias; 
2. o absenteísmo nas unidades escolares, propondo medidas de correção; 
c) controlar as rotinas de administração de pessoal; 
d) solicitar: 
1. o preenchimento de vagas existentes; 
2. avaliações médico-periciais, nos casos de readaptação ou de aposentadoria por 

invalidez; 
e) acompanhar e controlar os processos de readaptação de servidores; 
VI - por meio de seus Núcleos de Frequência e Pagamento, as previstas nos artigos 18 e 19, 

incisos I, II, VI, na parte relativa a providências para inserção de servidores no sistema de folha de 
pagamento de pessoal, e VIII, do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008. 

Parágrafo único - As atribuições de que tratam os incisos I a IV deste artigo serão exercidas, 
no que couber, por meio dos Núcleos integrantes da estrutura de cada Centro, em consonância com as 
respectivas áreas de atuação. 

 
Artigo 76 - Os Centros de Administração, Finanças e Infraestrutura têm as seguintes 

atribuições: 
I - orientar e apoiar as escolas da rede pública estadual da área de circunscrição da 

Diretoria de Ensino a que pertence cada Centro no exercício de atividades de administração e 
infraestrutura e na realização de procedimentos financeiros, a elas afetos; 

II - por meio de seus Núcleos de Administração: 
a) em relação a comunicações administrativas: 
1. receber, registrar, protocolar, classificar, autuar, expedir e controlar a distribuição de 

papéis e processos; 
2. informar sobre a localização e o andamento de papéis, documentos e processos em 

trâmite; 
3. providenciar, mediante autorização específica, vista de processos aos interessados, bem 

como o fornecimento de certidões e cópias de documentos arquivados; 
4. organizar e viabilizar serviços de malotes, distribuição e entrega de correspondência; 
5. arquivar papéis e processos; 
b) em relação à administração patrimonial: 
1. administrar e controlar bens patrimoniais, utilizando-se de cadastro, formas de 

identificação, inventário periódico e baixa patrimonial; 
2. providenciar seguro de bens patrimoniais móveis e imóveis e promover outras medidas 

necessárias à sua defesa e preservação; 
3. efetuar o arrolamento de bens inservíveis e sua baixa patrimonial; 
c) em relação às atividades de zeladoria: 
1. prover e fiscalizar serviços gerais, em especial os de limpeza e copa; 
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2. zelar pela manutenção e conservação dos bens patrimoniais; 
3. propor a especificação de materiais e equipamentos para os serviços gerais e 

providenciar sua aquisição; 
d) em relação ao Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados: 
1. as previstas nos artigos 8º e 9º do Decreto 9.543, de 1º de março de 1977; 
2. propor a especificação das contratações de serviços e aquisições de veículos; 
3. controlar o custo e o uso da subfrota e de serviços motorizados; 
III - por meio de seus Núcleos de Finanças: 
a) as previstas no artigo 10 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970; 
b) dar baixa de responsabilidade nos sistemas competentes, emitindo documentos de 

reserva de recursos, liquidação, guias de recolhimento e anulação dos saldos de adiantamentos; 
c) providenciar atendimento às solicitações e aos requerimentos dos órgãos de controle 

interno e externo; 
d) manter registros para demonstração da execução financeira de contratos e convênios; 
e) zelar pela regularidade dos procedimentos relacionados ao regime de adiantamento, 

regulamentado pelo Decreto nº 53.980, de 29 de janeiro de 2009, e do uso dos recursos financeiros 
concedidos para esse fim às escolas; 

IV - por meio de seus Núcleos de Compras e Serviços: 
a) elaborar termos de referências e especificar materiais, serviços, equipamentos e demais 

suprimentos das escolas e da Diretoria de Ensino, para sua aquisição de acordo com as orientações das 
unidades centrais da Secretaria; 

b) propor e acompanhar a prestação de serviços ao aluno, referentes, em especial, a 
alimentação, transporte e segurança; 

c) processar as licitações até a homologação do vencedor do certame; 
d) elaborar minutas de contratos; 
e) gerir contratos ou convênios de fornecimento de bens, materiais e serviços; 
f) coordenar a logística de distribuição de equipamentos e materiais na Diretoria de 

Ensino, desde o fornecedor até as unidades de destino final; 
g) analisar a composição dos estoques com o objetivo de verificar sua correspondência às 

necessidades efetivas; 
h) fixar níveis de estoque mínimo, máximo e ponto de reposição; 
i) preparar pedidos de compras para composição ou reposição de estoques; 
j) controlar o atendimento, pelos fornecedores, das encomendas efetuadas, comunicando, 

ao Diretor do Centro, os atrasos e outras irregularidades cometidas; 
k) receber, conferir, guardar e distribuir os materiais adquiridos; 
l) controlar o estoque e a distribuição do material armazenado; 
m) manter atualizados os registros de entrada e saída e de valores dos materiais em 

estoque; 
n) realizar balancetes mensais e inventários físicos e de valor do material estocado; 
o) elaborar levantamentos estatísticos de consumo para subsidiar a elaboração anual do 

orçamento; 
p) efetuar e analisar a curva de utilização de materiais e verificar a existência de materiais 

em desuso ou excedentes; 
V - por meio de seus Núcleos de Obras e Manutenção Escolar: 
a) consolidar o plano de obras e de manutenção das escolas e acompanhar sua execução; 
b) assistir as escolas na definição das necessidades de adequação, manutenção e reforma 

de instalações; 
c) fiscalizar a execução de serviços terceirizados; 
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d) inspecionar as obras e os serviços de construção, reforma e manutenção nas escolas; 
e) acompanhar a evolução do consumo de utilidades públicas nas escolas e as ações para 

sua otimização, de acordo com as orientações da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares. 
 
Artigo 77 - As escolas estaduais terão sua organização disciplinada por decreto, que 

definirá o regimento escolar. 
 
SEÇÃO XI 
Das Assistências Técnicas e das Assistências Técnicas dos Coordenadores 
 
Artigo 78 - As Assistências Técnicas e as Assistências Técnicas dos Coordenadores têm as 

seguintes atribuições comuns: 
I - assistir o dirigente da unidade no desempenho de suas atribuições; 
II - garantir a articulação das ações das unidades que integram a estrutura da área 

assistida; 
III - colaborar na implementação do modelo de gestão por resultados, de forma integrada 

com a Assessoria Técnica e de Planejamento; 
IV - em articulação com a Assessoria Técnica e de Planejamento: 
a) preparar documentos técnicos e informações para subsidiar a elaboração do plano de 

trabalho anual da Secretaria; 
b) apoiar as unidades, que integram a estrutura da área assistida, na implementação de 

ações prioritárias e de outras demandas da Administração Superior; 
V - gerar informações consolidadas da unidade para subsidiar a Assessoria Técnica e de 

Planejamento na elaboração do cronograma anual de trabalho e no atendimento a demais necessidades 
da Secretaria; 

VI - coordenar, consolidar a proposta e acompanhar a execução orçamentária da unidade; 
VII - instruir e informar processos e expedientes que lhes forem encaminhados; 
VIII - participar da elaboração de relatórios de atividades da unidade; 
IX - acompanhar e participar da avaliação das atividades referentes à área de atuação da 

unidade; 
X - produzir informações gerenciais para subsidiar as decisões do dirigente da unidade; 
XI - propor a elaboração de normas e manuais de procedimentos; 
XII - realizar estudos, elaborar relatórios e emitir pareceres sobre assuntos relativos à sua 

área de atuação. 
 
SEÇÃO XII 
Dos Núcleos de Apoio Administrativo 
 
Artigo 79 - Os Núcleos de Apoio Administrativo têm as seguintes atribuições junto às 

unidades a que pertencem: 
I - receber, registrar, distribuir e expedir papéis e processos; 
II - preparar o expediente; 
III - exercer atividades relacionadas a frequência, férias, licenças e afastamentos dos 

servidores; 
IV - prever, requisitar, guardar e distribuir o material de consumo; 
V - manter registro do material permanente e comunicar à unidade competente a sua 

movimentação; 
VI - desenvolver outras atividades características de apoio administrativo. 
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CAPÍTULO X 
Das Competências 
SEÇÃO I 
Do Secretário da Educação 
 
Artigo 80 - O Secretário da Educação, além de outras que lhe forem conferidas por lei ou 

decreto, tem as seguintes competências: 
I - em relação ao Governador e ao próprio cargo: 
a) propor: 
1. a política e as diretrizes a serem adotadas pela Secretaria; 
2. a divulgação de atos e atividades da Secretaria; 
b) assistir o Governador no desempenho de suas funções relacionadas com as atividades 

da Secretaria; 
c) submeter à apreciação do Governador, observadas as disposições do Decreto nº 51.704, 

de 26 de março de 2007: 
1. projetos de leis ou de decretos que versem sobre matéria pertinente à área de atuação 

da Secretaria; 
2. assuntos de interesse de unidades subordinadas ou do órgão e da entidade vinculados à 

Secretaria; 
d) manifestar-se sobre assuntos que devam ser submetidos ao Governador; 
e) referendar os atos do Governador relativos à área de atuação da Secretaria; 
f) comparecer perante a Assembleia Legislativa do Estado ou suas comissões especiais 

para prestar esclarecimentos, espontaneamente ou quando regularmente convocado; 
g) providenciar, observada a legislação em vigor, a instrução dos expedientes relativos a 

requerimentos e indicações sobre matéria pertinente à Secretaria, dirigidos ao Governador pela 
Assembleia Legislativa do Estado; 

h) cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos e as decisões das autoridades 
superiores; 

II - em relação às atividades gerais da Secretaria: 
a) administrar e responder pela execução dos programas, projetos e ações da Secretaria, de 

acordo com a política e as diretrizes fixadas pelo Governador; 
b) fixar a área territorial de cada Diretoria de Ensino; 
c) expedir: 
1. atos e instruções para a boa execução dos preceitos da Constituição do Estado, das leis e 

dos regulamentos, no âmbito da Secretaria; 
2. as determinações necessárias à manutenção da regularidade dos serviços; 
d) decidir sobre: 
1. as proposições encaminhadas pelos dirigentes das unidades subordinadas e do órgão e 

da entidade vinculados à Secretaria; 
2. os pedidos formulados em grau de recurso; 
e) avocar ou delegar atribuições e competências, por ato expresso, observada a legislação 

vigente; 
f) praticar todo e qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições ou competências das 

unidades, das autoridades ou dos servidores subordinados; 
g) designar: 
1. servidor para responder pelo expediente da Chefia de Gabinete, nos impedimentos legais 

e temporários, bem como ocasionais, do Chefe de Gabinete da Secretaria; 
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2. os responsáveis pela Subsecretaria de Articulação Regional e pela Unidade de 
Atendimento aos Órgãos de Controle Externo; 

3. o responsável pela coordenação da Escola Virtual de Programas Educacionais do Estado 
de São Paulo - EVESP; 

4. os membros do Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas e os 
integrantes de sua Equipe Técnica; 

5. os membros do Grupo Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação - GSTIC; 
h) criar comissões não permanentes e grupos de trabalho; 
i) estimular o desenvolvimento profissional dos servidores da Secretaria; 
j) autorizar: 
1. entrevistas de servidores da Secretaria à imprensa em geral, sobre assuntos da Pasta; 
2. a divulgação de assuntos da Secretaria, quando não tornados públicos em congressos, 

palestras, debates ou painéis; 
3. a instalação e o funcionamento de estabelecimentos privados de ensino médio e 

fundamental; 
k) especificar os órgãos de que trata o inciso I do artigo 32 deste decreto; 
l) apresentar relatório anual das atividades da Secretaria; 
m) aprovar os planos, programas e projetos da entidade vinculada à Secretaria, face às 

políticas básicas traçadas pelo Estado no setor; 
n) definir as unidades junto às quais atuarão os Núcleos de Expediente, os Núcleos de 

Armazenamento e os Núcleos de Adiantamento; 
III - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas nos artigos 23, 24, 

inciso I, e 39 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008; 
IV - em relação aos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária, as previstas no 

artigo 12 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970; 
V - em relação ao Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados, as 

previstas no artigo 14 do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977; 
VI - em relação à administração de material e patrimônio: 
a) as previstas: 
1. nos artigos 1º, 2º, 3º e 5º do Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990, alterado pelos 

Decretos nº 33.701, de 22 de agosto de 1991, nº 34.544, de 14 de janeiro de 1992, e nº 37.410, de 9 de 
setembro de 1993; 

2. no artigo 3º do Decreto nº 47.297, de 6 de novembro de 2002; 
b) autorizar: 
1. a transferência de bens, exceto imóveis, inclusive para outras Secretarias de Estado; 
2. o recebimento de doações de bens móveis e serviços, sem encargos; 
3. a locação de imóveis; 
c) decidir sobre a utilização de próprios do Estado. 
 
SEÇÃO II 
Do Secretário Adjunto 
 
Artigo 81 - O Secretário Adjunto, além de outras que lhe forem conferidas por lei ou 

decreto, tem, em sua área de atuação, as seguintes competências: 
I - responder pelo expediente da Secretaria, nos impedimentos legais e temporários, bem 

como ocasionais, do Titular da Pasta; 
II - representar o Secretário, quando for o caso, junto a autoridades e órgãos; 
III - assessorar o Secretário no desempenho de suas funções. 
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SEÇÃO III 
Do Chefe de Gabinete 
 
Artigo 82 - O Chefe de Gabinete além de outras que lhe forem conferidas por lei ou decreto, 

tem, em sua área de atuação, as seguintes competências: 
I - em relação às atividades gerais: 
a) assessorar o Secretário no desempenho de suas funções; 
b) propor ao Secretário o programa de trabalho e as alterações que se fizerem necessárias; 
c) coordenar, orientar e acompanhar as atividades das unidades subordinadas; 
d) baixar normas de funcionamento das unidades subordinadas; 
e) responder às consultas e notificações formuladas por órgãos da administração pública 

sobre assuntos de sua competência; 
f) solicitar informações a outros órgãos e entidades da administração pública; 
g) encaminhar papéis, processos e expedientes diretamente aos órgãos competentes para 

manifestação sobre os assuntos neles tratados; 
h) decidir sobre pedidos de certidões e vista de processos; 
i) criar comissões não permanentes e grupos de trabalho; 
j) autorizar estágios em unidades subordinadas; 
II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas nos artigos 29 e 30 do 

Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008; 
III - em relação à administração de material e patrimônio: 
a) as previstas: 
1. nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990, alterados pelo Decreto 

nº 33.701, de 22 de agosto de 1991, quanto a qualquer modalidade de licitação; 
2. no artigo 3º do Decreto nº 47.297, de 6 de novembro de 2002; 
b) assinar editais de concorrência; 
c) autorizar: 
1. a transferência de bens móveis entre as unidades da estrutura básica da Secretaria; 
2. mediante ato específico, autoridades subordinadas a requisitarem transporte de 

material por conta do Estado; 
3. a locação de imóveis; 
d) decidir sobre a utilização de próprios do Estado; 
IV - em relação à tecnologia da informação, indicar o gestor de banco de dados dos 

sistemas sob sua responsabilidade. 
Parágrafo único - Ao Chefe de Gabinete compete, ainda: 
1. responder pelo expediente da Secretaria nos impedimentos simultâneos, legais e 

temporários, bem como ocasionais, do Titular da Pasta e do Secretário Adjunto; 
2. substituir o Secretário Adjunto em seus impedimentos legais e temporários, bem como 

ocasionais. 
 
SEÇÃO IV 
Do Responsável pela Subsecretaria de Articulação Regional 
 
Artigo 83 - O responsável pela Subsecretaria de Articulação Regional, além de outras que 

lhe forem conferidas por lei ou decreto, tem, em sua área de atuação, as seguintes competências: 
I - as previstas nas alíneas “a”, “b”, “e” e “f” do inciso I do artigo 82 deste decreto; 
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II - coordenar, orientar, acompanhar e avaliar periodicamente as atividades da unidade, 
respondendo pelos resultados alcançados; 

III - manter as autoridades superiores permanentemente informadas sobre o andamento 
das atividades da unidade; 

IV - fazer observar a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações ou 
representando às autoridades superiores, conforme o caso. 

 
SEÇÃO V 
Do Coordenador da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores e dos 

Coordenadores das Coordenadorias 
 
Artigo 84 - O Coordenador da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores e os 

Coordenadores das Coordenadorias, além de outras que lhes forem conferidas por lei ou decreto, têm, 
em suas respectivas áreas de atuação, as seguintes competências: 

I - em relação às atividades gerais, as previstas no inciso I do artigo 82 deste decreto; 
II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas no artigo 29 do 

Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008; 
III - em relação à administração de material: 
a) as previstas: 
1. nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990, alterados pelo Decreto 

nº 33.701, de 22 de agosto de 1991, quanto a qualquer modalidade de licitação; 
2. no artigo 3º do Decreto nº 47.297, de 6 de novembro de 2002; 
b) assinar editais de concorrência; 
c) autorizar, mediante ato específico, autoridades subordinadas a requisitarem transporte 

de material por conta do Estado; 
IV - em relação à tecnologia da informação, indicar o gestor de banco de dados dos 

sistemas sob a responsabilidade de cada um. 
 
Artigo 85 - Ao Coordenador da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores 

compete, ainda, propor: 
I - normas procedimentais para orientar as atividades administrativas, didáticas e 

disciplinares da Escola; 
II - o planejamento, a execução e o monitoramento dos programas educacionais de 

responsabilidade da Escola; 
III - as alterações que se fizerem necessárias no Regimento Interno da Escola, aprovado 

mediante decreto específico, com vista ao aprimoramento e à atualização permanentes de suas 
disposições. 

 
Artigo 86 - Ao Coordenador de Orçamento e Finanças compete, ainda, em relação ao 

Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM-SP, no âmbito da 
Secretaria, normatizar e definir os níveis de acesso para consultas e registros. 

 
SEÇÃO VI 
Do Responsável pela Unidade de Atendimento aos Órgãos de Controle Externo 
 
Artigo 87 - O responsável pela Unidade de Atendimento aos Órgãos de Controle Externo, 

além de outras que lhe forem conferidas por lei ou decreto, tem, em sua área de atuação, as seguintes 
competências: 
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I - as previstas nos incisos II a IV do artigo 83 deste decreto; 
II - propor o programa de trabalho e as alterações que se fizerem necessárias. 
 
SEÇÃO VII 
Dos Diretores dos Departamentos e dos Dirigentes de Unidades de Nível Equivalente 
 
Artigo 88 - Os Diretores dos Departamentos, o Diretor do Grupo de Legislação Educacional, 

o Diretor do Grupo de Cooperação Técnica e Pesquisa, o Diretor do Centro de Referência em Educação 
“Mário Covas” e o Diretor da Central de Atendimento, além de outras que lhes forem conferidas por lei 
ou decreto, têm, em suas respectivas áreas de atuação, as seguintes competências: 

I - em relação às atividades gerais: 
a) as previstas nas alíneas “f” e “h” a “j” do inciso I do artigo 82 deste decreto; 
b) assistir a autoridade superior no desempenho de suas funções; 
II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas no artigo 31 do 

Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008. 
 
Artigo 89 - Ao Diretor do Departamento de Administração, ao Diretor do Departamento de 

Suprimentos e Licitações e ao Diretor do Departamento de Controle de Contratos e Convênios compete, 
ainda: 

I - 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; 

II - em relação à administração de material: 
a) exercer o previsto: 
1. nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990, alterados pelo Decreto 

nº 33.701, de 22 de agosto de 1991, exceto quanto à licitação na modalidade de concorrência; 
2. no artigo 3º do Decreto nº 47.297, de 6 de novembro de 2002, observado o disposto em 

seu parágrafo único; 
b) assinar editais de concorrência; 
c) autorizar, mediante ato específico, autoridades subordinadas a requisitarem transporte 

de material por conta do Estado. 
 
SEÇÃO VIII 
Dos Dirigentes Regionais de Ensino 
 
Artigo 90 - Os Dirigentes Regionais de Ensino, além de outras que lhes forem conferidas 

por lei ou decreto, têm, em suas respectivas áreas de atuação, as seguintes competências: 
I - em relação às atividades gerais: 
a) as previstas nas alíneas “f” e “h” a “j” do inciso I do artigo 82 deste decreto; 
b) assistir o Secretário e o responsável pela Subsecretaria de Articulação Regional no 

desempenho de suas funções; 
c) apresentar propostas: 
1. relativas aos recursos humanos, materiais e financeiros necessários à manutenção e à 

expansão do ensino; 
2. de criação ou extinção de unidades de ensino; 
3. de integração de escolas; 
4. de distribuição da rede física; 
5. de instalações de cursos autorizados; 
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d) apresentar ao Secretário, por meio do responsável pela Subsecretaria de Articulação 
Regional, relatório consolidado das condições do ensino das escolas, com informações apresentadas 
pelos Supervisores de Ensino, de acordo com o modelo e a periodicidade definidos; 

e) concluir os processos de verificação de vida escolar irregular; 
II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal: 
a) as previstas nos artigos 31 e 33 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008; 
b) submeter ao Secretário a designação e a dispensa de servidor para funções de: 
1. Assistente do Dirigente; 
2. direção dos Centros e dos Núcleos da Diretoria de Ensino; 
c) convocar servidores de unidades subordinadas para prestação de serviços na sede da 

Diretoria de Ensino, mediante autorização do Secretário; 
d) designar Supervisores de Ensino para, diante de necessidades específicas, exercer ou 

gerenciar atividades em unidades que integram a Diretoria de Ensino; 
e) propor a autorização, cessação ou prorrogação de afastamento de servidores, quando se 

tratar de: 
1. missão ou estudo de interesse do serviço público; 
2. participação em congressos ou outro certames culturais, técnicos ou científicos; 
3. participação em provas de competições desportivas, desde que haja requisição da 

autoridade competente; 
f) encaminhar solicitação de passagens aéreas para servidor, de acordo com a legislação 

pertinente; 
g) solicitar providências para instauração de inquérito policial; 
h) aprovar o quadro anual de estagiários das escolas, nos termos da legislação pertinente; 
i) zelar pelo cumprimento da legislação em vigor relativa a estagiários nas escolas; 
j) propor: 
1. cursos e outras atividades que visem ao aperfeiçoamento do pessoal docente, técnico e 

administrativo; 
2. convênios para melhor consecução dos objetivos fixados para o sistema escolar; 
III - em relação à administração de material: 
a) as previstas: 
1. nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990, alterados pelo Decreto 

nº 33.701, de 22 de agosto de 1991, exceto quanto à licitação na modalidade de concorrência; 
2. no artigo 3º do Decreto nº 47.297, de 6 de novembro de 2002, observado o disposto em 

seu parágrafo único; 
b) assinar editais de concorrência; 
c) autorizar, mediante ato específico, autoridades subordinadas a requisitarem transporte 

de material por conta do Estado. 
 
 
 
SEÇÃO IX 
Dos Diretores dos Centros de Níveis de Divisão Técnica e de Divisão, do Diretor da 

Secretaria Geral, do Departamento de Apoio Logístico, e dos Diretores dos Núcleos 
 
Artigo 91 - Aos Diretores dos Centros de níveis de Divisão Técnica e de Divisão, ao Diretor 

da Secretaria Geral, do Departamento de Apoio Logístico, e aos Diretores dos Núcleos, em suas 
respectivas áreas de atuação, além de outras competências que lhes forem conferidas por lei ou 
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decreto, cabe orientar e acompanhar o andamento das atividades das unidades e/ou dos servidores 
subordinados. 

 
Artigo 92 - Aos Diretores dos Centros de níveis de Divisão Técnica e de Divisão e ao Diretor 

da Secretaria Geral, do Departamento de Apoio Logístico, compete, ainda, em relação ao Sistema de 
Administração de Pessoal, exercer o previsto no artigo 34 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 
2008. 

 
Artigo 93 - Aos Diretores dos Centros adiante identificados, em suas respectivas áreas de 

atuação, compete, ainda: 
I - do Departamento de Administração: 
a) Diretor do Centro de Comunicações Administrativas, expedir certidões de peças de autos 

arquivados; 
b) Diretor do Centro de Patrimônio, autorizar a baixa de bens patrimoniais, na forma da lei; 
II - do Departamento de Suprimentos e Licitações: 
a) Diretor do Centro de Processamento de Licitações e Contratos, assinar convites e editais 

de tomada de preços; 
b) Diretor do Centro de Logística de Distribuição, aprovar a relação de materiais a serem 

mantidos em estoque e a de materiais a serem adquiridos; 
III - das Diretorias de Ensino, Diretores dos Centros de Administração, Finanças e 

Infraestrutura, exercer o previsto nos incisos I e II deste artigo. 
 
SEÇÃO X 
Dos Diretores de Escola 
 
Artigo 94 - Aos Diretores de Escola, além de suas competências definidas por lei ou 

decreto, cabe, nas respectivas áreas de atuação, o desempenho das atribuições que lhes são próprias 
como gestores escolares. 

 
SEÇÃO XI 
Dos Dirigentes das Unidades e dos Órgãos dos Sistemas de Administração Geral 
SUBSEÇÃO I 
Do Sistema de Administração de Pessoal 
 
Artigo 95 - O Coordenador de Gestão de Recursos Humanos, na qualidade de dirigente de 

órgão setorial do Sistema de Administração de Pessoal, tem as competências previstas no artigo 36 do 
Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008. 

 
Artigo 96 - O Diretor do Departamento de Administração de Pessoal e os Diretores dos 

Centros de Recursos Humanos, das Diretorias de Ensino, têm, em suas respectivas áreas de atuação, as 
competências previstas no artigo 37 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008, observado o 
disposto nos Decretos nº 53.221, de 8 de julho de 2008, e nº 54.623, de 31 de julho de 2009, alterado 
pelo Decreto nº 56.217, de 21 de setembro de 2010. 

 
SUBSEÇÃO II 
Dos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária 
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Artigo 97 - O Secretário da Educação, o Coordenador da Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento dos Professores e os Coordenadores das Coordenadorias, na qualidade de dirigentes 
de unidades orçamentárias, têm as competências previstas no artigo 13 do Decreto-Lei nº 233, de 28 
de abril de 1970. 

 
Artigo 98 - O Chefe de Gabinete, o Coordenador da Escola de Formação e Aperfeiçoamento 

dos Professores, os Coordenadores das Coordenadorias, o Diretor do Departamento de Administração, 
o Diretor do Departamento de Suprimentos e Licitações, o Diretor do Departamento de Controle de 
Contratos e Convênios e os Dirigentes Regionais de Ensino, na qualidade de dirigentes de unidades de 
despesa, têm as seguintes competências: 

I - as previstas no artigo 14 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970; 
II - autorizar: 
a) a alteração de contrato, inclusive a prorrogação de prazo; 
b) a rescisão administrativa ou amigável de contrato; 
III - atestar: 
a) a realização dos serviços contratados; 
b) a liquidação da despesa. 
 
Artigo 99 - O Diretor do Centro de Programação e Execução Financeira das Unidades 

Centrais tem, em sua área de atuação, as competências previstas nos artigos 15 e 17 do Decreto-Lei nº 
233, de 28 de abril de 1970. 

Parágrafo único - As competências previstas no inciso III do artigo 15 e no inciso I do artigo 
17 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970, serão exercidas em conjunto com o dirigente da 
unidade de despesa correspondente ou com o Diretor do Departamento de Finanças. 

 
Artigo 100 - Os Diretores dos Centros de Administração, Finanças e Infraestrutura têm, em 

suas respectivas áreas de atuação, as competências previstas no artigo 15 do Decreto-Lei nº 233, de 28 
de abril de 1970. 

Parágrafo único - As competências previstas no inciso III do artigo 15 do Decreto-Lei nº 
233, de 28 de abril de 1970, serão exercidas em conjunto com o respectivo Dirigente Regional de 
Ensino ou com o Diretor do Núcleo de Finanças correspondente. 

 
Artigo 101 - Os Diretores dos Núcleos de Finanças têm, em suas respectivas áreas de 

atuação, as competências previstas no artigo 17 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970. 
Parágrafo único - As competências previstas no inciso I do artigo 17 do Decreto-Lei nº 233, 

de 28 de abril de 1970, serão exercidas em conjunto com o respectivo Diretor do Centro de 
Administração, Finanças e Infraestrutura ou com o Dirigente Regional de Ensino correspondente. 

 
 
 
 
 
SUBSEÇÃO III 
Do Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados 
 
Artigo 102 - O Chefe de Gabinete é o dirigente da frota da Secretaria da Educação e, nessa 

qualidade, tem as competências previstas no artigo 16 do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977. 
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Artigo 103 - O Diretor do Departamento de Administração e os Dirigentes Regionais de 
Ensino, na qualidade de dirigentes de subfrota, têm, em suas respectivas áreas de atuação, as 
competências previstas no artigo 18 do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977. 

 
Artigo 104 - Os dirigentes dos órgãos detentores definidos no artigo 25 deste decreto e os 

dirigentes de outras unidades que vierem a ser designadas como depositárias de veículos oficiais têm, 
em suas respectivas áreas de atuação, as competências previstas no artigo 20 do Decreto nº 9.543, de 
1º de março de 1977. 

 
SEÇÃO XII 
Das Competências Comuns 
 
Artigo 105 - São competências comuns ao Chefe de Gabinete e aos demais dirigentes de 

unidades até o nível hierárquico de Divisão, bem como aos Dirigentes Regionais de Ensino, em suas 
respectivas áreas de atuação: 

I - em relação às atividades gerais: 
a) corresponder-se diretamente com autoridades administra-tivas do mesmo nível; 
b) determinar o arquivamento de processos e papéis em que inexistam providências a 

tomar ou cujos pedidos careçam de fundamento legal; 
c) decidir sobre recursos interpostos contra ato de autoridade imediatamente 

subordinada, desde que não esteja esgotada a instância administrativa; 
II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas no artigo 39 do 

Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008; 
III - em relação à administração de patrimônio, autorizar a transferência de bens móveis 

entre as unidades subordinadas. 
 
Artigo 106 - São competências comuns ao Chefe de Gabinete e aos demais dirigentes de 

unidades até o nível hierárquico de Serviço, aos Dirigentes Regionais de Ensino, aos Diretores de Escola 
e aos responsáveis por unidades de nível equivalente, em suas respectivas áreas de atuação: 

I - em relação às atividades gerais: 
a) cumprir e fazer cumprir as leis, os decretos, os regulamentos, as decisões, os prazos para 

desenvolvimento dos trabalhos e as ordens das autoridades superiores; 
b) encaminhar à autoridade superior o programa de trabalho e as alterações que se 

fizerem necessárias; 
c) submeter à autoridade superior assuntos de interesse das unidades; 
d) prestar orientação e transmitir a seus subordinados as diretrizes a serem adotadas no 

desenvolvimento dos trabalhos; 
e) dirimir ou providenciar a solução de dúvidas ou divergências que surgirem em matéria 

de serviço; 
f) dar ciência imediata ao superior hierárquico das irregularidades administrativas de 

maior gravidade, mencionando as providências adotadas e propondo as que não lhes são afetas; 
g) manter seus superiores imediatos permanentemente informados sobre o andamento 

das atividades das unidades ou dos servidores subordinados e prestar informações, quando 
requeridas; 

h) avaliar o desempenho das unidades ou dos servidores subordinados e responder pelos 
resultados alcançados, bem como pela adequação dos custos dos trabalhos executados; 

i) estimular o desenvolvimento profissional dos servidores subordinados; 
j) adotar ou sugerir, conforme o caso, medidas objetivando: 
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1. o aprimoramento de suas áreas; 
2. a simplificação de procedimentos e a agilização do processo decisório, relativamente a 

assuntos que tramitem pelas unidades; 
k) zelar: 
1. pela regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações ou 

representando às autoridades superiores; 
2. pelo ambiente propício ao desenvolvimento dos trabalhos; 
l) providenciar a instrução de processos e expedientes que devam ser submetidos à 

consideração superior, manifestando-se, conclusivamente, a respeito da matéria; 
m) indicar seus substitutos, obedecidos os requisitos de qualificação inerentes ao cargo, 

função-atividade ou função de serviço público; 
n) encaminhar papéis à unidade competente, para autuar e protocolar; 
o) apresentar relatórios sobre os serviços executados pelos servidores subordinados; 
p) praticar todo e qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições ou competências das 

unidades, das autoridades ou dos servidores subordinados; 
q) avocar, de modo geral ou em casos especiais, atribuições ou competências das unidades, 

das autoridades ou dos servidores subordinados; 
r) fiscalizar e avaliar os serviços executados por terceiros; 
s) visar extratos para publicação no Diário Oficial do Estado; 
t) contribuir para o desenvolvimento integrado das atividades da Secretaria; 
II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal: 
a) as previstas no artigo 38 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008; 
b) determinar a instauração de apurações preliminares, inclusive para casos de acidentes 

com veículos oficiais; 
III - em relação à administração de material e patrimônio: 
a) requisitar material permanente ou de consumo; 
b) zelar pelo uso adequado e conservação dos equipamentos e materiais e pela economia 

do material de consumo. 
 
Artigo 107 - As competências previstas neste capítulo, quando coincidentes, serão 

exercidas, de preferência, pelas autoridades de menor nível hierárquico. 
 
CAPÍTULO XI 
Dos Órgãos Colegiados 
SEÇÃO I 
Do Conselho Estadual de Educação - CEE 
 
Artigo 108 - O Conselho Estadual de Educação - CEE, criado pelo artigo 1º da Lei nº 7.940, 

de 7 de junho de 1963, tem sua organização regida pelas seguintes disposições legais e 
regulamentares: 

I - Lei nº 10.403, de 6 de julho de 1971, alterada pela Lei nº 10.238, de 12 de março de 
1999; 

II - Regimento Interno do Conselho, aprovado pelo Decreto nº 52.811, de 6 de outubro de 
1971; 

III - Decreto nº 9.887, de 14 de junho de 1977; 
IV - Decreto nº 17.329, de 14 de julho de 1981; 
V - Decreto nº 37.127, de 28 de julho de 1993. 
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SEÇÃO II 
Do Conselho Estadual de Alimentação Escolar de São Paulo - CEAE 
 
Artigo 109 - O Conselho Estadual de Alimentação Escolar de São Paulo - CEAE tem sua 

organização regida pelo Decreto nº 45.114, de 28 de agosto de 2000, alterado pelo Decreto nº 48.782, 
de 7 de julho de 2004, e pelo artigo 126 deste decreto. 

 
SEÇÃO III 
Do Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social 
 
Artigo 110 - O Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social a que se refere o 

inciso X do artigo 2º deste decreto, responsável pelo acompanhamento e controle social sobre a 
distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, tem 
sua organização regida pelo Decreto nº 51.672, de 19 de março de 2007, alterado pelos Decretos nº 
51.939, de 27 de junho de 2007, nº 52.221, de 4 de outubro de 2007, e nº 53.667, de 7 de novembro de 
2008. 

 
SEÇÃO IV 
Do Comitê de Políticas Educacionais 
 
Artigo 111 - O Comitê de Políticas Educacionais, responsável pela definição da política 

educacional e das estratégias a serem implementadas pelas unidades centrais, regionais e locais da 
Secretaria da Educação, é integrado pelos seguintes membros: 

I - o Secretário da Educação, que é seu Presidente; 
II - o Secretário Adjunto; 
III - o Chefe de Gabinete; 
IV - o responsável pela Subsecretaria de Articulação Regional; 
V - o Coordenador da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores; 
VI - o Coordenador de Gestão da Educação Básica; 
VII - o Coordenador de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional; 
VIII - o Coordenador de Infraestrutura e Serviços Escolares; 
IX - o Coordenador de Gestão de Recursos Humanos; 
X - o Coordenador de Orçamento e Finanças; 
XI - o Dirigente da Assessoria Técnica e de Planejamento, que é seu Secretário Executivo. 
§ 1º - O Presidente do Comitê será substituído em seus impedimentos pelo Secretário 

Adjunto. 
§ 2º - Os serviços de secretaria executiva do Comitê serão prestados pela Assessoria 

Técnica e de Planejamento, do Gabinete do Secretário. 
§ 3º - As funções de membro do Comitê não serão remuneradas, mas consideradas como 

serviço público relevante. 
§ 4º - O Comitê poderá convidar para participar de suas reuniões, sem direito de voto: 
1. representantes de 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 112 - O Comitê de Políticas Educacionais tem as seguintes atribuições: 
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I - analisar e opinar sobre: 
a) as diretrizes e ações para a Secretaria; 
b) as propostas do plano plurianual; 
c) o plano de trabalho anual a ser encaminhado ao Conselho Estadual de Educação - CEE; 
d) as prioridades da Secretaria na alocação de recursos para elaboração da proposta 

orçamentária anual; 
II - promover a integração das unidades da Secretaria em consonância com as diretrizes 

educacionais; 
III - estabelecer metas e acompanhar, de forma integrada, as políticas educacionais e de 

gestão da Secretaria; 
IV - estabelecer as prioridades na implementação de metas e atividades na Secretaria, 

explicitando a responsabilidade das unidades envolvidas; 
V - promover a articulação entre as unidades da Secretaria na implementação de políticas, 

programas e projetos educacionais, através da Assessoria Técnica e de Planejamento; 
VI - acompanhar a definição das estratégias e a execução das políticas educacionais, bem 

como avaliar seus resultados; 
VII - elaborar seu Regimento Interno. 
 
Artigo 113 - Ao Presidente do Comitê de Políticas Educacionais compete: 
I - dirigir os trabalhos do Comitê, bem como convocar e presidir suas reuniões; 
II - aprovar o Regimento Interno do Comitê. 
 
Artigo 114 - Ao Secretário Executivo do Comitê de Políticas Educacionais cabe, além do 

desempenho das funções que lhe são próprias, atuar na integração e na articulação entre as unidades 
centrais da Secretaria, e destas com as Diretorias de Ensino e as Escolas, na implementação de políticas 
e ações definidas. 

 
SEÇÃO V 
Do Grupo Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação - GSTIC 
 
Artigo 115 - O Grupo Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação - GSTIC é regido 

pelo Decreto nº 47.836, de 27 de maio de 2003, cabendo-lhe, ainda, exercer a governança corporativa 
de tecnologia da informação e comunicação, através do planejamento, da definição de políticas e 
diretrizes e do controle do orçamento da Secretaria da Educação em relação a essa área. 

 
 
 
 
 
 
SEÇÃO VI 
Do Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas 
 
Artigo 116 - O Grupo de Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas é regido 

pelo Decreto nº 56.149, de 31 de agosto de 2010. 
 
Artigo 117 - Ao responsável pela coordenação do Grupo Setorial de Planejamento, 

Orçamento e Finanças Públicas compete: 
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I - gerir os trabalhos do Grupo, bem como convocar e dirigir suas sessões; 
II - proferir, além do seu, o voto de desempate, quando for o caso; 
III - submeter as decisões do Grupo à apreciação superior; 
IV - apresentar periodicamente às autoridades superiores relatórios sobre a execução 

orçamentária da Secretaria. 
 
CAPÍTULO XII 
Dos Fundos de Desenvolvimento da Educação 
 
Artigo 118 - O Fundo de Desenvolvimento da Educação em São Paulo - FUNDESP é regido: 
I - pela Lei nº 906, de 18 de dezembro de 1975, com as alterações previstas nas Leis nº 

1.388, de 8 de setembro de 1977, e nº 4.021, de 22 de maio de 1984; 
II - pelo Decreto nº 7.714, de 22 de março de 1976, alterado pelos Decretos nº 9.592, de 18 

de março de 1977, e nº 10.848, de 1º de dezembro de 1977, e pelos artigos 124 e 125 deste decreto. 
 
Artigo 119 - O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, a que se refere o inciso IX do artigo 2º deste 
decreto, é previsto no artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 
Federal, consoante modificação introduzida pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 
2006, e instituído pela Lei federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007, regulamentada pelo Decreto 
federal nº 6.253, de 13 de novembro de 2007, e alterações posteriores. 

Parágrafo único - A gestão dos recursos originários do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB é 
regulamentada, no âmbito do Estado de São Paulo, pelo Decreto nº 51.672, de 19 de março de 2007, e 
alterações posteriores. 

 
 
CAPÍTULO XIII 
Das Unidades de Proteção e Defesa do Usuário do Serviço Público 
 
Artigo 120 - A Ouvidoria, observadas as disposições deste decreto e as do Decreto nº 

50.656, de 30 de março de 2006, alterado pelo Decreto nº 51.561, de 12 de fevereiro de 2007, é regida: 
I - pela Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, alterada pela Lei nº 12.806, de 1º de fevereiro 

de 2008; e 
II - pelo Decreto nº 44.074, de 1º de julho de 1999. 
§ 1º - O Ouvidor será designado pelo Secretário. 
§ 2º - A Ouvidoria manterá sigilo da fonte, sempre que esta solicitar. 
 
Artigo 121 - A Comissão de Ética é regida pela Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, e pelo 

Decreto nº 45.040, de 4 de julho de 2000, alterado pelos Decretos nº 46.101, de 14 de setembro de 
2001, e nº 52.197, de 26 de setembro de 2007, observadas as disposições deste decreto. 

Parágrafo único - Os membros da Comissão de Ética serão designados pelo Secretário. 
 
CAPÍTULO XIV 
Disposições Finais 
 
Artigo 122 - O Secretário da Educação poderá, mediante resolução: 
I - detalhar as atribuições e competências de que trata este decreto; 
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II - agrupar as Diretorias de Ensino em polos destinados a servirem como canais de 
comunicação em rede para veiculação de informações e orientações entre as unidades centrais e as 
unidades descentralizadas da Secretaria. 

Parágrafo único - Os polos de que trata o inciso II deste artigo não se caracterizam como 
unidades administrativas e terão seu funcionamento disciplinado mediante resolução do Secretário da 
Educação. 

 
Artigo 123 - As escolas estaduais são regidas pela legislação que lhes é própria, observadas 

as disposições deste decreto. 
 
Artigo 124 - Fica acrescentado ao artigo 1º do Decreto nº 7.714, de 22 de março de 1976, 

com nova redação dada pelo Decreto nº 10.848, de 1º de dezembro de 1977, o § 2º, com a seguinte 
redação: 

“§ 2º - O FUNDESP vincula-se à unidade de despesa Gabinete do Secretário e a 
movimentação de seus recursos será processada pelo Centro de Programação e Execução Financeira 
das Unidades Centrais, do Departamento de Finanças, da Coordenadoria de Orçamento e Finanças, 
atendidas as diretrizes e autorizações do Conselho de Orientação.”. 

 
Artigo 125 - O artigo 4º do Decreto nº 7.714, de 22 de março de 1976, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 
“Artigo 4º - O Conselho de Orientação é integrado pelos seguintes membros: 
I - o Secretário da Educação, que é seu Presidente; 
II - o responsável pela Subsecretaria de Articulação Regional; 
III - o Coordenador da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores; 
IV - o Coordenador de Gestão da Educação Básica; 
V - o Coordenador de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional; 
VI - o Coordenador de Infraestrutura e Serviços Escolares; 
VII - o Coordenador de Gestão de Recursos Humanos; 
VIII - o Coordenador de Orçamento e Finanças; 
IX - 1 (um) Assessor Técnico de Gabinete, designado pelo Secretário da Educação. 
§ 1º - A Assessoria Técnica e de Planejamento prestará os serviços de apoio técnico ao 

Conselho, cabendo-lhe, inclusive, elaborar o planejamento da aplicação dos recursos do FUNDESP. 
§ 2º - O Dirigente da Assessoria Técnica e de Planejamento participará das reuniões do 

Conselho, na qualidade de seu Secretário e para os fins do disposto no § 1º deste artigo. 
§ 3º - As funções de membro do Conselho não serão remuneradas, mas consideradas como 

serviço público relevante.”. (NR) 
 
Artigo 126 - O § 4º do artigo 5º do Decreto nº 45.114, de 28 de agosto de 2000, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
“§ 4º - Os serviços de apoio técnico ao Conselho serão executados pelo Centro de 

Supervisão e Controle do Programa de Alimentação Escolar, do Departamento de Alimentação e 
Assistência ao Aluno, da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares, da Secretaria da 
Educação.”. (NR) 

 
Artigo 127 - Fica acrescentado ao Decreto nº 54.297, de 5 de maio de 2009, o artigo 1º-A, 

com a seguinte redação: 

                                                           

() Vide Decreto nº 58.008, de 25.4.2012. 
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“Artigo 1º-A - São objetivos da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do 
Estado de São Paulo: 

I - a formação continuada e o desenvolvimento permanente dos integrantes do Quadro do 
Magistério e dos demais quadros de pessoal da Secretaria; 

II - o desenvolvimento de estudos e meios educacionais voltados ao apoio da educação 
continuada dos quadros de pessoal da Secretaria.”. 

 
Artigo 128 - O artigo 1º do Decreto nº 56.460, de 30 de novembro de 2010, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
“Artigo 1º - Fica aprovado, na forma do Anexo que faz parte integrante deste decreto, o 

Regimento Interno da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo 
“Paulo Renato Costa Souza”, criada pelo Decreto nº 54.297, de 5 de maio de 2009.”. (NR) 

 
Artigo 129 - Os dispositivos adiante relacionados do Regimento Interno da Escola de 

Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza”, 
aprovado pelo Decreto nº 56.460, de 30 de novembro de 2010, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

I - o artigo 1º: 
“Artigo 1º - A Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São 

Paulo “Paulo Renato Costa Souza” terá seu funcionamento regido pelo Decreto nº 54.297, de 5 de maio 
de 2009, pelo decreto de reorganização da Secretaria da Educação e pelo presente Regimento Interno.”; 
(NR) 

II - o inciso I do artigo 3º: 
“I - Conselho Diretor, integrado pelos seguintes membros: 
a) o Secretário da Educação, que é seu Presidente; 
b) o Coordenador da Escola, que é o substituto do Presidente do Conselho, em seus 

impedimentos legais; 
c) o Secretário Adjunto; 
d) o Chefe de Gabinete; 
e) o responsável pela Subsecretaria de Articulação Regional; 
f) o Dirigente da Assessoria Técnica e de Planejamento; 
g) os Coordenadores das Coordenadorias;”; (NR) 
III - o inciso II do artigo 33: 
“II - o responsável pela Secretaria Geral, nos atos escolares que ocorrerem fora do 

ambiente de sala de aula;”. (NR) 
 
Artigo 130 - Ficam extintos gradativamente, por ocasião do início de cada fase de 

implantação da estrutura prevista neste decreto, de acordo com a respectiva necessidade, os cargos 
vagos a seguir especificados: 

I - do Quadro da Secretaria da Educação: 
a) 156 (cento e cinquenta e seis) de Encarregado I; 
b) 7 (sete) de Chefe II; 
c) 186 (cento e oitenta e seis) de Chefe I; 
II - do Quadro de Apoio Escolar, da Secretaria da Educação, 4.843 (quatro mil, oitocentos e 

quarenta e três) de Agente de Serviços Escolares. 
Parágrafo único - A Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, da Secretaria da 

Educação, providenciará a edição, na data da publicação de cada resolução a que se refere o item 2 do § 
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1º do artigo 3º das Disposições Transitórias deste decreto, de relação de cargos de que trata este 
artigo, contendo nome do último ocupante, bem como motivo e data da vacância. 

 
Artigo 131 - As Secretarias de Planejamento e Desenvolvimento Regional e da Fazenda, em 

seus respectivos âmbitos de atuação, providenciarão, gradativamente, após a publicação de cada 
resolução a que se refere o item 2 do § 1º do artigo 3º das Disposições Transitórias deste decreto, os 
atos necessários ao cumprimento deste decreto. 

 
Artigo 132 - Este decreto e suas Disposições Transitórias entram em vigor na data de sua 

publicação, ficando, a partir de 31 de dezembro de 2011, revogadas as disposições em contrário, em 
especial: 

I - o Decreto nº 7.510, de 29 de janeiro de 1976; 
II - o Decreto nº 10.111, de 11 de agosto de 1977; 
III - o Decreto nº 16.995, de 13 de maio de 1981; 
IV - do Decreto nº 17.329, de 14 de julho de 1981: 
a) os artigos 1º a 5º; 
b) do artigo 6º: 
1. o inciso I; 
2. as alíneas “a” a “f” do inciso II; 
c) os artigos 7º a 46, 48 a 52, 54 a 60, 62 a 70, 74 a 88, 92 a 95 e 97 a 101; 
V - o Decreto nº 18.412, de 2 de fevereiro de 1982; 
VI - o Decreto nº 23.544, de 10 de junho de 1985; 
VII - o Decreto nº 26.583, de 5 de janeiro de 1987; 
VIII - o Decreto nº 26.694, de 2 de fevereiro de 1987; 
IX - o Decreto nº 26.969, de 27 de abril de 1987; 
X - o Decreto nº 26.978, de 5 de maio de 1987; 
XI - o Decreto nº 26.996, de 14 de maio de 1987; 
XII - o Decreto nº 27.075, de 12 de junho de 1987; 
XIII - o Decreto nº 28.088, de 13 de janeiro de 1988; 
XIV - o artigo 6º do Decreto nº 28.625, de 1º de agosto de 1988; 
XV - o Decreto nº 30.511, de 29 de setembro de 1989; 
XVI - o Decreto nº 30.534, de 2 de outubro de 1989; 
XVII - o inciso V do artigo 1º do Decreto nº 30.557, de 3 de outubro de 1989; 
XVIII - o Decreto nº 31.874, de 17 de julho de 1990; 
XIX - o Decreto nº 31.906, de 19 de julho de 1990; 
XX - o inciso II do artigo 1º do Decreto nº 32.142, de 14 de agosto de 1990; 
XXI - o Decreto nº 33.918, de 9 de outubro de 1991; 
XXII - o Decreto nº 39.902, de 1º de janeiro de 1995; 
XXIII - o Decreto nº 40.042, de 7 de abril de 1995; 
XXIV - o Decreto nº 43.948, de 9 de abril de 1999; 
XXV - o Decreto nº 44.749, de 9 de março de 2000; 
XXVI - o Decreto nº 45.639, de 24 de janeiro de 2001; 
XXVII - os artigos 2º e 3º do Decreto nº 46.576, de 1º de março de 2002; 
XXVIII - o Decreto nº 46.854, de 25 de junho de 2002; 
XXIX - o Decreto nº 47.126, de 24 de setembro de 2002; 
XXX - o Decreto nº 47.674, de 27 de fevereiro de 2003; 
XXXI - o Decreto nº 47.777, de 17 de abril de 2003; 
XXXII - o Decreto nº 48.494, de 13 de fevereiro de 2004; 
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XXXIII - o Decreto nº 48.583, de 2 de abril de 2004; 
XXXIV - o Decreto nº 49.304, de 28 de dezembro de 2004; 
XXXV - do Decreto nº 49.620, de 25 de maio de 2005: 
a) os artigos 2º a 4º; 
b) os Anexos I e II; 
XXXVI - o Decreto nº 50.463, de 6 de janeiro de 2006; 
XXXVII - do Decreto nº 50.918, de 29 de junho de 2006: 
a) os artigos 2º a 4º; 
b) o Anexo; 
XXXVIII - o Decreto nº 53.501, de 2 de outubro de 2008; 
XXXIX - o Decreto nº 54.949, de 21 de outubro de 2009; 
XL - o Decreto nº 55.717, de 19 de abril de 2010. 
Parágrafo único - As disposições do Decreto nº 17.329, de 14 de julho de 1981, não 

abrangidas pelo inciso IV deste artigo, a partir 31 de dezembro de 2011 permanecerão em vigor apenas 
no que se referir a unidades e autoridades do Conselho Estadual de Educação - CEE. 

 
CAPÍTULO XV 
Disposições Transitórias 
 
Artigo 1º - A Secretaria da Educação realizará estudos e apresentará proposta de 

compatibilização de seu quadro de pessoal com a nova estrutura estabelecida neste decreto. 
 
Artigo 2º - Até que seja efetuada a compatibilização a que se refere o artigo 1º destas 

disposições transitórias, o Secretário da Educação fica autorizado a utilizar os cargos atualmente 
pertencentes ou destinados às unidades extintas, nas reorganizadas ou criadas, de acordo com as 
atribuições a serem exercidas. 

 
Artigo 3º - A implantação da estrutura prevista neste decreto será feita gradativamente, até 

31 de dezembro de 2011. 
§ 1º - Para os fins deste artigo, o Secretário da Educação: 
1. definirá, mediante resolução, no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da data da 

publicação deste decreto, cronograma da implantação gradativa; 
2. determinará, mediante resoluções específicas, a execução de cada fase da implantação 

gradativa. 
§ 2º - Para evitar solução de continuidade dos serviços, as unidades reorganizadas ou 

extintas por este decreto continuarão respondendo por suas atribuições no período de transição, de 
acordo com as disposições pertinentes das resoluções a que se refere o item 2 do § 1º deste artigo. 

 
Palácio dos Bandeirantes, 18 de julho de 2011. 

 
GERALDO ALCKMIN 

Herman Jacobus Cornelis Voorwald 
Secretário da Educação 
Sidney Estanislau Beraldo 
Secretário-Chefe da Casa Civil 

 
Publicado na Casa Civil, aos 18 de julho de 2011. 
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ANEXO 

a que se refere o inciso X do artigo 4º do Decreto nº 57.141, de 18 de julho de 2011 
 
 
Diretoria de Ensino - Região 
1. Centro 
2. Centro Oeste 
3. Centro Sul 
4. Leste 1 
5. Leste 2 
6. Leste 3 
7. Leste 4 
8. Leste 5 
9. Norte 1 
10. Norte 2 
11. Sul 1 
12. Sul 2 
13. Sul 3 
14. Caieiras 
15. Carapicuíba 
16. Diadema 
17. Guarulhos Norte 
18. Guarulhos Sul 
19. Itapecerica da Serra 
20. Itapevi 
21. Itaquaquecetuba 
22. Mauá 
23. Mogi das Cruzes 
24. Osasco 
25. Santo Andre 
26. São Bernardo do Campo 
27. Suzano 
28. Taboão da Serra 
29. Adamantina 
30. Americana 
31. Andradina 
32. Apiaí 
33. Araçatuba 
34. Araraquara 
35. Assis 
36. Avaré 
37. Barretos 
38. Bauru 
39. Birigui 
40. Botucatu 
41. Bragança Paulista 
42. Campinas Leste 
43. Campinas Oeste 
44. Capivari 
45. Caraguatatuba 
46. Catanduva 
47. Fernandópolis 
48. Franca 
49. Guaratinguetá 
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50. Itapetininga 
51. Itapeva 
52. Itararé 
53. Itu 
54. Jaboticabal 
55. Jacareí 
56. Jales 
57. Jaú 
58. Jose Bonifácio 
59. Jundiaí 
60. Limeira 
61. Lins 
62. Marília 
63. Miracatu 
64. Mirante do Paranapanema 
65. Mogi Mirim 
66. Ourinhos 
67. Penápolis 
68. Pindamonhangaba 
69. Piracicaba 
70. Piraju 
71. Pirassununga 
72. Presidente Prudente 
73. Registro 
74. Ribeirão Preto 
75. Santo Anastácio 
76. Santos 
77. São Carlos 
78. São João da Boa Vista 
79. São Joaquim da Barra 
80. São Jose do Rio Preto 
81. São Jose dos Campos 
82. São Roque 
83. São Vicente 
84. Sertãozinho 
85. Sorocaba 
86. Sumaré 
87. Taquaritinga 
88. Taubaté 
89. Tupã 
90. Votorantim 
91. Votuporanga 

() DECRETO Nº 57.571, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2011 
Institui, junto à Secretaria da Educação, o Programa Educação - Compromisso de São Paulo e dá 

providências correlatas 
 
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 

legais, Considerando o êxito das políticas educacionais voltadas à educação pública estadual 
promovidas pelo Governo do Estado de São Paulo ao longo dos últimos anos, tais como a 
universalização do ensino fundamental de nove anos, a redução da defasagem idade-série dos alunos 
da educação básica, os resultados positivos alcançados pelas escolas da rede estadual no Índice de 

                                                           

( ) Com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 57.791/12. 
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Desenvolvimento da Educação Básica e no Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São 
Paulo; 

Considerando a necessidade de serem implementadas políticas educacionais voltadas à 
continuidade dos processos de melhoria da educação pública paulista, nos seus vários níveis e 
modalidades, em especial no que se refere à diminuição do abandono e da evasão de alunos do ensino 
médio; 

Considerando a importância da gestão educacional eficiente e eficaz, com ênfase na 
aprendizagem dos alunos da educação básica; 

Considerando a importância de se dar continuidade às políticas de valorização dos 
profissionais da educação pública estadual; e 

Considerando que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família e que 
deverá ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

Decreta: 
 
Artigo 1º - Fica instituído, junto à Secretaria da Educação, o Programa Educação - 

Compromisso de São Paulo, com a finalidade de promover amplamente a educação de qualidade na 
rede pública estadual de ensino e a valorização de seus profissionais. 

 
Artigo 2º - O Programa instituído pelo artigo 1º deste decreto será desenvolvido com 

base nas seguintes diretrizes:  
I - valorização da carreira do magistério e das demais carreiras dos demais profissionais 

da educação, com foco na aprendizagem do aluno, inclusive mediante o emprego de regimes especiais 
de trabalho, na forma da lei; 

II - melhoria da atratividade e da qualidade do ensino médio, por meio da organização 
de cursos ou valendo-se de instituições de ensino de referência, observada a legislação vigente;  

III - atendimento prioritário às unidades escolares cujos alunos apresentem resultados 
acadêmicos insatisfatórios, demonstrados por meio do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do 
Estado de São Paulo - SARESP, visando garantir-lhes igualdade de condições de acesso e permanência 
na escola; 

IV - emprego de tecnologias educacionais nos processos de ensino-aprendizagem; 
V - mobilização permanente dos profissionais da educação, alunos, famílias e sociedade 

em torno da meta comum de melhoria do processo de ensino-aprendizagem e valorização dos 
profissionais da educação escolar pública estadual. 

 
Artigo 3º - O Programa Educação - Compromisso de São Paulo conta com: 
I - Conselho Consultivo; 
II - Câmara Técnica de Acompanhamento. 
 
Artigo 4º - O Conselho Consultivo do Programa Educação - Compromisso de São Paulo, 

tem a seguinte composição: 
I - o Governador do Estado, que é seu Presidente; 
II - representantes da Secretaria da Educação: 
a) o Titular da Pasta; 
b) o Secretário Adjunto; 
c) o Chefe de Gabinete; 
d) indicados pelo Secretário da Educação: 
1. 1 (um) conselheiro do Conselho Estadual de Educação; 
2. até 6 (seis) servidores de órgãos da Secretaria; 
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III - até 10 (dez) representantes da sociedade civil, indicados pelo Secretário da 
Educação. 

§ 1º - O Conselho Consultivo do Programa Educação - Compromisso de São Paulo deverá 
reunir-se a cada bimestre, ou extraordinariamente, por solicitação do Secretário da Educação. 

§ 2º - O Conselho Consultivo do Programa Educação - Compromisso de São Paulo 
encaminhará ao Governador do Estado, a cada quadrimestre, relatório circunstanciado das ações realizadas 
e do andamento da implementação do Programa. 

 
Artigo 5º - A Câmara Técnica de Acompanhamento do Programa Educação - Compromisso 

de São Paulo será integrada por servidores da Secretaria da Educação, designados pelo Titular da Pasta. 
§ 1º - A Câmara Técnica de Acompanhamento de que trata o “caput” deste artigo deverá 

elaborar seu regimento interno disciplinando suas normas de funcionamento.  
§ 2º - O regimento interno a que se refere o § 1º será aprovado, mediante resolução, pelo 

Secretário da Educação. 
§ 3º - A Câmara Técnica de Acompanhamento prestará o apoio técnico e administrativo 

necessários ao Conselho Consultivo do Programa Educação – Compromisso de São Paulo. 
§ 4º - As funções de membro da Câmara Técnica de Acompanhamento não serão 

remuneradas, mas consideradas como serviço público relevante. 
 
Artigo 6º - A Câmara Técnica de Acompanhamento do Programa Educação - Compromisso 

de São Paulo deverá apresentar no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação deste 
decreto, Plano de Trabalho detalhado, contendo cronograma para a concretização das ações nele previstas. 

 
Artigo 7º - O Secretário da Educação poderá baixar normas complementares necessárias ao 

cumprimento do disposto neste decreto. 
 
Artigo 8º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 2 de dezembro de 2011 
 
GERALDO ALCKMIN 
 
Publicado na Casa Civil, aos 2 de dezembro de 2011. 

 

 
 
 
 

() DECRETO Nº 58.052, DE 16 DE MAIO DE 2012 
Regulamenta a Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações, e dá 

providências correlatas 
 
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 

legais, 

                                                           

( ) Com as alterações introduzidas pelos Decretos nºs 61.175/15,  61.559/15 e 61.836/16. 
Vide Decreto nº 61.035/15. 
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Considerando que é dever do Poder Público promover a gestão dos documentos 
públicos para assegurar o acesso às informações neles contidas, de acordo com o § 2º do artigo 216 da 
Constituição Federal e com o artigo 1º da Lei federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; 

Considerando que cabe ao Estado definir, em legislação própria, regras específicas para 
o cumprimento das determinações previstas na Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que 
regula o acesso a informações; 

Considerando as disposições das Leis estaduais nº 10.177, de 30 de dezembro de 1998, 
que regula o processo administrativo e nº 10.294, de 20 de abril de 1999, que dispõe sobre proteção e 
defesa do usuário de serviços públicos, e dos Decretos estaduais nº 22.789, de 19 de outubro de 1984, 
que institui o Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo - SAESP, nº 44.074, de 1º de julho de 1999, 
que regulamenta a composição e estabelece a competência das Ouvidorias, nº 54.276, de 27 de abril de 
2009, que reorganiza a Unidade do Arquivo Público do Estado, da Casa Civil, nº 55.479, de 25 de 
fevereiro de 2010, que institui na Casa Civil o Comitê Gestor do Sistema Informatizado Unificado de 
Gestão Arquivística de Documentos e Informações - SPdoc, alterado pelo de nº 56.260, de 6 de outubro 
de 2010, nº 55.559, de 12 de março de 2010, que institui o Portal do Governo Aberto SP e nº 57.500, de 
8 de novembro de 2011, que reorganiza a Corregedoria Geral da Administração e institui o Sistema 
Estadual de Controladoria; e 

Considerando, finalmente, a proposta apresentada pelo Grupo Técnico instituído pela 
Resolução CC-3, de 9 de janeiro de 2012, junto ao Comitê de Qualidade da Gestão Pública,  

Decreta: 
 
CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 
Artigo 1º - Este decreto define procedimentos a serem observados pelos órgãos e 

entidades da Administração Pública Estadual, e pelas entidades privadas sem fins lucrativos que 
recebam recursos públicos estaduais para a realização de atividades de interesse público, à vista das 
normas gerais estabelecidas na Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.  

 
Artigo 2º - O direito fundamental de acesso a documentos, dados e informações será 

assegurado mediante:  
I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; 
II - implementação da política estadual de arquivos e gestão de documentos; 
III - divulgação de informações de interesse público, independentemente de 

solicitações; 
IV - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; 
V - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; 
VI - desenvolvimento do controle social da administração pública. 
 
Artigo 3º - Para os efeitos deste decreto, consideram-se as seguintes definições: 
I - arquivos públicos: conjuntos de documentos produzidos, recebidos e acumulados por 

órgãos públicos, autarquias, fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, empresas públicas, 
sociedades de economia mista, entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos e 
organizações sociais, no exercício de suas funções e atividades; 

II - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, 
recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema; 

III - classificação de sigilo: atribuição, pela autoridade competente, de grau de sigilo a 
documentos, dados e informações;  
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IV - credencial de segurança: autorização por escrito concedida por autoridade 
competente, que habilita o agente público estadual no efetivo exercício de cargo, função, emprego ou 
atividade pública a ter acesso a documentos, dados e informações sigilosas; 

V - criptografia: processo de escrita à base de métodos lógicos e controlados por chaves, 
cifras ou códigos, de forma que somente os usuários autorizados possam reestabelecer sua forma 
original; 

VI - custódia: responsabilidade pela guarda de documentos, dados e informações;  
VII - dado público: sequência de símbolos ou valores, representado em algum meio, 

produzido ou sob a guarda governamental, em decorrência de um processo natural ou artificial, que 
não tenha seu acesso restrito por legislação específica; 

VIII - desclassificação: supressão da classificação de sigilo por ato da autoridade 
competente ou decurso de prazo, tornando irrestrito o acesso a documentos, dados e informações 
sigilosas; 

IX - documentos de arquivo: todos os registros de informação, em qualquer suporte, 
inclusive o magnético ou óptico, produzidos, recebidos ou acumulados por órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual, no exercício de suas funções e atividades; 

X - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por 
indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados; 

XI - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou 
formato; 

XII - gestão de documentos: conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes 
à sua produção, classificação, avaliação, tramitação, uso, arquivamento e reprodução, que assegura a 
racionalização e a eficiência dos arquivos; 

XIII - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e 
transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato; 

XIV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou 
identificável;  

XV - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso 
público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado; 

XVI - integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, 
trânsito e destino; 

XVII - marcação: aposição de marca assinalando o grau de sigilo de documentos, dados 
ou informações, ou sua condição de acesso irrestrito, após sua desclassificação; 

XVIII - metadados: são informações estruturadas e codificadas que descrevem e 
permitem gerenciar, compreender, preservar e acessar os documentos digitais ao longo do tempo e 
referem-se a: 

a) identificação e contexto documental (identificador único, instituição produtora, 
nomes, assunto, datas, local, código de classificação, tipologia documental, temporalidade, destinação, 
versão, documentos relacionados, idioma e indexação); 

b) segurança (grau de sigilo, informações sobre criptografia, assinatura digital e outras 
marcas digitais);  

c) contexto tecnológico (formato de arquivo, tamanho de arquivo, dependências de 
hardware e software, tipos de mídias, algoritmos de compressão) e localização física do documento;  

XIX - primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de 
detalhamento possível, sem modificações;  

XX - reclassificação: alteração, pela autoridade competente, da classificação de sigilo de 
documentos, dados e informações;  
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XXI - rol de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais: relação anual, a ser 
publicada pelas autoridades máximas de órgãos e entidades, de documentos, dados e informações 
classificadas, no período, como sigilosas ou pessoais, com identificação para referência futura; 

XXII - serviço ou atendimento presencial: aquele prestado na presença física do cidadão, 
principal beneficiário ou interessado no serviço; 

XXIII - serviço ou atendimento eletrônico: aquele prestado remotamente ou à distância, 
utilizando meios eletrônicos de comunicação; 

XXIV - tabela de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais: relação 
exaustiva de documentos, dados e informações com quaisquer restrição de acesso, com a indicação do 
grau de sigilo, decorrente de estudos e pesquisas promovidos pelas Comissões de Avaliação de 
Documentos e Acesso - CADA, e publicada pelas autoridades máximas dos órgãos e entidades;  

XXV - tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção, 
classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, 
armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação. 

 
CAPÍTULO II 
Do Acesso a Documentos, Dados e Informações 
SEÇÃO I 
Disposições Gerais 
Artigo 4º - É dever dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual: 
I - promover a gestão transparente de documentos, dados e informações, assegurando 

sua disponibilidade, autenticidade e integridade, para garantir o pleno direito de acesso; 
II - divulgar documentos, dados e informações de interesse coletivo ou geral, sob sua 

custódia, independentemente de solicitações; 
III - proteger os documentos, dados e informações sigilosas e pessoais, por meio de 

critérios técnicos e objetivos, o menos restritivo possível. 
 
SEÇÃO II 
Da Gestão de Documentos, Dados e Informações 
Artigo 5º - A Unidade do Arquivo Público do Estado, na condição de órgão central do 

Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo - SAESP, é a responsável pela formulação e implementação 
da política estadual de arquivos e gestão de documentos, a que se refere o artigo 2º, inciso II deste 
decreto, e deverá propor normas, procedimentos e requisitos técnicos complementares, visando o 
tratamento da informação.  

Parágrafo único - Integram a política estadual de arquivos e gestão de documentos: 
1. os serviços de protocolo e arquivo dos órgãos e entidades; 
2. as Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso - CADA, a que se refere o artigo 

11 deste decreto; 
3. o Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e 

Informações - SPdoc; 
4. os Serviços de Informações ao Cidadão - SIC. 
 
Artigo 6º - Para garantir efetividade à política de arquivos e gestão de documentos, os 

órgãos e entidades da Administração Pública Estadual deverão: 
I - providenciar a elaboração de planos de classificação e tabelas de temporalidade de 

documentos de suas atividades-fim, a que se referem, respectivamente, os artigos 10 a 18 e 19 a 23, do 
Decreto nº 48.897, de 27 de agosto de 2004; 
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II - cadastrar todos os seus documentos no Sistema Informatizado Unificado de Gestão 
Arquivística de Documentos e Informações – SPdoc 

Parágrafo único - As propostas de planos de classificação e de tabelas de temporalidade 
de documentos deverão ser apreciadas pelos órgãos jurídicos dos órgãos e entidades e encaminhadas à 
Unidade do Arquivo Público do Estado para aprovação, antes de sua oficialização. 

 
Artigo 7º - Ficam criados, em todos os órgãos e entidades da Administração Pública 

Estadual, os Serviços de Informações ao Cidadão - SIC, a que se refere o artigo 5º, inciso IV, deste 
decreto, diretamente subordinados aos seus titulares, em local com condições apropriadas, 
infraestrutura tecnológica e equipe capacitada para: 

I - realizar atendimento presencial e/ou eletrônico na sede e nas unidades 
subordinadas, prestando orientação ao público sobre os direitos do requerente, o funcionamento do 
Serviço de Informações ao Cidadão - SIC, a tramitação de documentos, bem como sobre os serviços 
prestados pelas respectivas unidades do órgão ou entidade; 

II - protocolar documentos e requerimentos de acesso a informações, bem como 
encaminhar os pedidos de informação aos setores produtores ou detentores de documentos, dados e 
informações; 

III - controlar o cumprimento de prazos por parte dos setores produtores ou detentores 
de documentos, dados e informações, previstos no artigo 15 deste decreto;  

IV - realizar o serviço de busca e fornecimento de documentos, dados e informações sob 
custódia do respectivo órgão ou entidade, ou fornecer ao requerente orientação sobre o local onde 
encontrá-los. 

§ 1º - As autoridades máximas dos órgãos e entidades da Administração Pública 
Estadual deverão designar, no prazo de 30 (trinta) dias, os responsáveis pelos Serviços de Informações 
ao Cidadão - SIC. 

§ 2º - Para o pleno desempenho de suas atribuições, os Serviços de Informações ao 
Cidadão - SIC deverão: 

1. manter intercâmbio permanente com os serviços de protocolo e arquivo; 
2. buscar informações junto aos gestores de sistemas informatizados e bases de dados, 

inclusive de portais e sítios institucionais; 
3. atuar de forma integrada com as Ouvidorias, instituídas pela Lei estadual nº 10.294, 

de 20 de abril de 1999, e organizadas pelo Decreto nº 44.074, de 1º de julho de 1999. 
§ 3º - Os Serviços de Informações ao Cidadão - SIC, independentemente do meio 

utilizado, deverão ser identificados com ampla visibilidade. 
 
Artigo 8º - A Casa Civil deverá providenciar a contratação de serviços para o 

desenvolvimento de "Sistema Integrado de Informações ao Cidadão", capaz de interoperar com o 
SPdoc, a ser utilizado por todos os órgãos e entidades nos seus respectivos Serviços de Informações ao 
Cidadão - SIC. 

 
Artigo 9º - A Unidade do Arquivo Público do Estado, da Casa Civil, deverá adotar as 

providências necessárias para a organização dos serviços da Central de Atendimento ao Cidadão - CAC, 
instituída pelo Decreto nº 54.276, de 27 de abril de 2009, com a finalidade de: 

I - coordenar a integração sistêmica dos Serviços de Informações ao Cidadão - SIC, 
instituídos nos órgãos e entidades; 

II - realizar a consolidação e sistematização de dados a que se refere o artigo 26 deste 
decreto, bem como a elaboração de estatísticas sobre as demandas de consulta e os perfis de usuários, 
visando o aprimoramento dos serviços. 
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Parágrafo único - Os Serviços de Informações ao Cidadão - SIC deverão fornecer, 
periodicamente, à Central de Atendimento ao Cidadão - CAC, dados atualizados dos atendimentos 
prestados. 

 
Artigo 10 - O acesso aos documentos, dados e informações compreende, entre outros, os 

direitos de obter: 
I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o 

local onde poderá ser encontrado ou obtido o documento, dado ou informação almejada;  
II - dado ou informação contida em registros ou documentos, produzidos ou 

acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos; 
III - documento, dado ou informação produzida ou custodiada por pessoa física ou 

entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse 
vínculo já tenha cessado; 

IV - dado ou informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; 
V - documento, dado ou informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, 

inclusive as relativas à sua política, organização e serviços; 
VI - documento, dado ou informação pertinente à administração do patrimônio público, 

utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; 
VII - documento, dado ou informação relativa: 
a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos 

órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos; 
b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas 

pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios 
anteriores. 

§ 1º - O acesso aos documentos, dados e informações previsto no caput deste artigo não 
compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou 
tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

§ 2º - Quando não for autorizado acesso integral ao documento, dado ou informação por 
ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato 
ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. 

§ 3º - O direito de acesso aos documentos, aos dados ou às informações neles contidas 
utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a 
edição do ato decisório respectivo. 

§ 4º - A negativa de acesso aos documentos, dados e informações objeto de pedido 
formulado aos órgãos e entidades referidas no artigo 1º deste decreto, quando não fundamentada, 
sujeitará o responsável a medidas disciplinares, nos termos do artigo 32 da Lei federal nº 12.527, de 18 
de novembro de 2011.  

§ 5º - Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à 
autoridade competente a imediata instauração de apuração preliminar para investigar o 
desaparecimento da respectiva documentação. 

§ 6º - Verificada a hipótese prevista no § 5º deste artigo, o responsável pela guarda da 
informação extraviada deverá, no prazo de 10 (dez) dias, justificar o fato e indicar testemunhas que 
comprovem sua alegação. 

 
SEÇÃO III 
Das Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso 
Artigo 11 - As Comissões de Avaliação de Documentos de Arquivo, a que se referem os 

Decretos nº 29.838, de 18 de abril de 1989, e nº 48.897, de 27 de agosto de 2004, instituídas nos 
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órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, passarão a ser denominadas Comissões de 
Avaliação de Documentos e Acesso - CADA. 

§ 1º - As Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso - CADA deverão ser 
vinculadas ao Gabinete da autoridade máxima do órgão ou entidade. 

§ 2º - As Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso - CADA serão integradas por 
servidores de nível superior das áreas jurídica, de administração geral, de administração financeira, de 
arquivo e protocolo, de tecnologia da informação e por representantes das áreas específicas da 
documentação a ser analisada. 

§ 3º - As Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso - CADA serão compostas por 
5 (cinco), 7 (sete) ou 9 (nove) membros, designados pela autoridade máxima do órgão ou entidade. 

 
Artigo 12 - São atribuições das Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso - CADA, 

além daquelas previstas para as Comissões de Avaliação de Documentos de Arquivo nos Decretos nº 
29.838, de 18 de abril de 1989, e nº 48.897, de 27 de agosto de 2004: 

I - orientar a gestão transparente dos documentos, dados e informações do órgão ou 
entidade, visando assegurar o amplo acesso e divulgação; 

II - realizar estudos, sob a orientação técnica da Unidade do Arquivo Público do Estado, 
órgão central do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo - SAESP, visando à identificação e 
elaboração de tabela de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais, de seu órgão ou 
entidade; 

III - encaminhar à autoridade máxima do órgão ou entidade a tabela mencionada no 
inciso II deste artigo, bem como as normas e procedimentos visando à proteção de documentos, dados 
e informações sigilosas e pessoais, para oitiva do órgão jurídico e posterior publicação; 

IV - orientar o órgão ou entidade sobre a correta aplicação dos critérios de restrição de 
acesso constantes das tabelas de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais;  

V - comunicar à Unidade do Arquivo Público do Estado a publicação de tabela de 
documentos, dados e informações sigilosas e pessoais, e suas eventuais alterações, para consolidação 
de dados, padronização de critérios e realização de estudos técnicos na área; 

VI - propor à autoridade máxima do órgão ou entidade a renovação, alteração de prazos, 
reclassificação ou desclassificação de documentos, dados e informações sigilosas; 

VII - manifestar-se sobre os prazos mínimos de restrição de acesso aos documentos, 
dados ou informações pessoais; 

VIII - atuar como instância consultiva da autoridade máxima do órgão ou entidade, 
sempre que provocada, sobre os recursos interpostos relativos às solicitações de acesso a documentos, 
dados e informações não atendidas ou indeferidas, nos termos do parágrafo único do artigo 19 deste 
decreto; 

IX - informar à autoridade máxima do órgão ou entidade a previsão de necessidades 
orçamentárias, bem como encaminhar relatórios periódicos sobre o andamento dos trabalhos.  

Parágrafo único - Para o perfeito cumprimento de suas atribuições as Comissões de 
Avaliação de Documentos e Acesso - CADA poderão convocar servidores que possam contribuir  com 
seus conhecimentos e experiências, bem como constituir subcomissões e grupos de trabalho. 

 
Artigo 13 - À Unidade do Arquivo Público do Estado, órgão central do Sistema de 

Arquivos do Estado de São Paulo - SAESP, responsável por propor a política de acesso aos documentos 
públicos, nos termos do artigo 6º, inciso XII, do Decreto nº 22.789, de 19 de outubro de 1984, caberá o 
reexame, a qualquer tempo, das tabelas de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais dos 
órgãos e entidades da Administração Pública Estadual. 
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SEÇÃO IV 
Do Pedido 
Artigo 14 - O pedido de informações deverá ser apresentado ao Serviço de Informações 

ao Cidadão - SIC do órgão ou entidade, por qualquer meio legítimo que contenha a identificação do 
interessado (nome, número de documento e endereço) e a especificação da informação requerida. 

 
Artigo 15 - O Serviço de Informações ao Cidadão - SIC do órgão ou entidade responsável 

pelas informações solicitadas deverá conceder o acesso imediato àquelas disponíveis.  
§ 1º - Na impossibilidade de conceder o acesso imediato, o Serviço de Informações ao 

Cidadão - SIC do órgão ou entidade, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, deverá:  
1. comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou 

obter a certidão; 
2. indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso 

pretendido; 
3. comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão 

ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o 
interessado da remessa de seu pedido de informação. 

§ 2º - O prazo referido no § 1º deste artigo poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) 
dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o interessado. 

§ 3º - Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da 
legislação aplicável, o Serviço de Informações ao Cidadão - SIC do órgão ou entidade poderá oferecer 
meios para que o próprio interessado possa pesquisar a informação de que necessitar. 

§ 4º - Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou 
parcialmente sigilosa, o interessado deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e 
condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua 
apreciação.  

§ 5º - A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso 
haja anuência do interessado. 

§ 6º - Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, 
eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao interessado, por 
escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, 
procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento 
direto, salvo se o interessado declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais 
procedimentos. 

 
Artigo 16 - O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas 

hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que 
poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos 
materiais utilizados, a ser fixado em ato normativo pelo Chefe do Executivo.  

Parágrafo único - Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput deste artigo 
todo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da 
família, declarada nos termos da Lei federal nº 7.115, de 29 de agosto de 1983. 

 
Artigo 17 - Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja 

manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com 
certificação de que esta confere com o original. 
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Parágrafo único - Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá 
solicitar que, a suas expensas e sob Grupo Técnico supervisão de servidor público, a reprodução seja 
feita por outro meio que não ponha em risco a conservação do documento original. 

 
Artigo 18 - É direito do interessado obter o inteiro teor de decisão de negativa de 

acesso, por certidão ou cópia. 
 
SEÇÃO V 
Dos Recursos 
Artigo 19 - No caso de indeferimento de acesso aos documentos, dados e informações 

ou às razões da negativa do acesso, bem como o não atendimento do pedido, poderá o interessado 
interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar de sua ciência. 

Parágrafo único - O recurso será dirigido à apreciação de pelo menos uma autoridade 
hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar, após eventual 
consulta à Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso - CADA, a que se referem os artigos 11 e 12 
deste decreto, e ao órgão jurídico, no prazo de 5 (cinco) dias.  

 
Artigo 20 – Negado o acesso ao documento, dado e informação pelos órgãos ou 

entidades da Administração Pública Estadual, o interessado poderá recorrer, no prazo de 10 (dez) dias, 
à Ouvidoria Geral do Estado, da Secretaria de Governo, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias se:”; 
(NR) 

I - o acesso ao documento, dado ou informação não classificada como sigilosa for 
negado; 

II - a decisão de negativa de acesso ao documento, dado ou informação, total ou 
parcialmente classificada como sigilosa, não indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicamente 
superior a quem possa ser dirigido o pedido de acesso ou desclassificação; 

III - os procedimentos de classificação de sigilo estabelecidos na Lei federal nº 12.527, 
de 18 de novembro de 2011, não tiverem sido observados; 

IV - estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos na Lei 
federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

 
§ 1º - O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Ouvidoria Geral do 

Estado depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior 
àquela que exarou a decisão impugnada, nos termos do parágrafo único do artigo 19 deste decreto. 
(NR) 

 § 2º - Verificada a procedência das razões do recurso, a Ouvidoria Geral do Estado 
determinará ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao 
disposto na Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e neste decreto. (NR) 

 
Artigo 21 – Negado o acesso ao documento, dado ou informação pela Ouvidoria Geral do 

Estado, o requerente poderá, no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência, interpor recurso à 
Comissão Estadual de Acesso à Informação, de que trata o artigo 76 deste decreto. (NR) 

 
Artigo 22 - Aplica-se, no que couber, a Lei estadual nº 10.177, de 30 de dezembro de 

1998, ao procedimento de que trata este Capítulo. 
 
CAPÍTULO III 
Da Divulgação de Documentos, Dados e Informações 
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Artigo 23 - É dever dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual 

promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de 
suas competências, de documentos, dados e informações de interesse coletivo ou geral por eles 
produzidas ou custodiadas. 

§ 1º - Na divulgação das informações a que se refere o caput deste artigo, deverão 
constar, no mínimo: 

1. registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das 
respectivas unidades e horários de atendimento ao público; 

2. registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; 
3. registros de receitas e despesas;  
4. informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos 

editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; 
5. relatórios, estudos e pesquisas; 
6. dados gerais para o acompanhamento da execução orçamentária, de programas, 

ações, projetos e obras de órgãos e entidades; 
7. respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.  
§ 2º - Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, os órgãos e entidades 

estaduais deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo 
obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet). 

§ 3º - Os sítios de que trata o § 2º deste artigo deverão atender, entre outros, aos 
seguintes requisitos: 

1. conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de 
forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; 

2. possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive 
abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;  

3. possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, 
estruturados e legíveis por máquina; 

4. divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;  
5. garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso; 
6. manter atualizadas as informações disponíveis para acesso; 
7. indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via 

eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; 
8. adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para 

pessoas com deficiência, nos termos do artigo 17 da Lei federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 
artigo 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto 
Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, e da Lei estadual n° 12.907, de 15 de abril de 2008.  

 
Artigo 24 - Os documentos que contenham informações que se enquadrem nos casos 

referidos no artigo anterior deverão estar cadastrados no Sistema Informatizado Unificado de Gestão 
Arquivística de Documentos e Informações - SPdoc. 

 
Artigo 25 - A autoridade máxima de cada órgão ou entidade estadual publicará, 

anualmente, em sítio próprio, bem como no Portal da Transparência e do Governo Aberto: 
I - rol de documentos, dados e informações que tenham sido desclassificadas nos 

últimos 12 (doze) meses; 
II - rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para 

referência futura; 
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III - relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, 
atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes. 

Parágrafo único - Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual deverão 
manter exemplar da publicação prevista no caput deste artigo para consulta pública em suas sedes, 
bem como o extrato com o rol de documentos, dados e informações classificadas, acompanhadas da 
data, do grau de sigilo e dos fundamentos da classificação. 

 
Artigo 26 - Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual deverão prestar no 

prazo de 60 (sessenta) dias, para compor o "Catálogo de Sistemas e Bases de Dados da Administração 
Pública do Estado de São Paulo - CSBD", as seguintes informações: 

I - tamanho e descrição do conteúdo das bases de dados; 
II - metadados; 
III - dicionário de dados com detalhamento de conteúdo; 
IV - arquitetura da base de dados; 
V - periodicidade de atualização; 
VI - software da base de dados; 
VII - existência ou não de sistema de consulta à base de dados e sua linguagem de 

programação;  
VIII - formas de consulta, acesso e obtenção à base de dados. 
§ 1º - Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual deverão indicar o setor 

responsável pelo fornecimento e atualização permanente de dados e informações que compõem o 
"Catálogo de Sistemas e Bases de Dados da Administração Pública do Estado de São Paulo - CSBD". 

§ 2º - O desenvolvimento do "Catálogo de Sistemas e Bases de Dados da Administração 
Pública do Estado de São Paulo - CSBD", coleta de informações, manutenção e atualização permanente 
ficará a cargo da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE. 

§ 3º - O “Catálogo de Sistemas e Bases de Dados da Administração Pública do Estado de 
São Paulo – CSBD”, bem como as bases de dados da Administração Pública Estadual deverão estar 
disponíveis no Portal Governo Aberto SP e no Portal da Transparência Estadual, nos termos da legislação 
pertinente, com todos os elementos necessários para permitir sua utilização por terceiros, como a 
arquitetura da base e o dicionário de dados. (NR) 

 
CAPÍTULO IV 
Das Restrições de Acesso a Documentos, Dados e Informações 
SEÇÃO I 
Disposições Gerais 
Artigo 27 - São consideradas passíveis de restrição de acesso, no âmbito da 

Administração Pública Estadual, duas categorias de documentos, dados e informações: 
I - Sigilosos: aqueles submetidos temporariamente à restrição de acesso público em 

razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado; 
II - Pessoais: aqueles relacionados à pessoa natural identificada ou identificável, 

relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias 
individuais. 

Parágrafo único - Cabe aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, por 
meio de suas respectivas Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso - CADA, a que se referem os 
artigos 11 e 12 deste decreto, promover os estudos necessários à elaboração de tabela com a 
identificação de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais, visando assegurar a sua 
proteção. 
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Artigo 28 - Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou 
administrativa de direitos fundamentais.  

Parágrafo único - Os documentos, dados e informações que versem sobre condutas que 
impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades 
públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso.  

 
Artigo 29 - O disposto neste decreto não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de 

segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de 
atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo 
com o poder público.  

 
SEÇÃO II 
Da Classificação, Reclassificação e Desclassificação de Documentos, Dados e 

Informações Sigilosas 
Artigo 30 - São considerados imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, 

portanto, passíveis de classificação de sigilo, os documentos, dados e informações cuja divulgação ou 
acesso irrestrito possam: 

I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional; 
II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais 

do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos 
internacionais; 

III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população; 
IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País; 
V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas; 
VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou 

tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional; 
VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou 

estrangeiras e seus familiares; 
VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização 

em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. 
 
Artigo 31 - Os documentos, dados e informações sigilosas em poder de órgãos e 

entidades da Administração Pública Estadual, observado o seu teor e em razão de sua 
imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderão ser classificados nos seguintes 
graus: 

I - ultrassecreto; 
II - secreto; 
III - reservado. 
§ 1º - Os prazos máximos de restrição de acesso aos documentos, dados e informações, 

conforme a classificação prevista no caput e incisos deste artigo, vigoram a partir da data de sua 
produção e são os seguintes: 

1. ultrassecreto: até 25 (vinte e cinco) anos; 
2. secreto: até 15 (quinze) anos; 
3. reservado: até 5 (cinco) anos. 
§ 2º - Os documentos, dados e informações que puderem colocar em risco a segurança 

do Governador e Vice-Governador do Estado e respectivos cônjuges e filhos(as) serão classificados 
como reservados e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em 
caso de reeleição. 
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§ 3º - Alternativamente aos prazos previstos no § 1º deste artigo, poderá ser 
estabelecida como termo final de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, desde que 
este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação. 

§ 4º - Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu 
termo final, o documento, dado ou informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso público.  

§ 5º - Para a classificação do documento, dado ou informação em determinado grau de 
sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação, e utilizado o critério menos restritivo 
possível, considerados: 

1. a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado; 
2. o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final. 
 
Artigo 32 - A classificação de sigilo de documentos, dados e informações no âmbito da 

Administração Pública Estadual deverá ser realizada mediante: 
I – revogado  
II - análise do caso concreto pela autoridade responsável ou agente público competente, 

e formalização da decisão de classificação, reclassificação ou desclassificação de sigilo, bem como de 
restrição de acesso à informação pessoal, que conterá, no mínimo, os seguintes elementos: 

a) assunto sobre o qual versa a informação; 
b) fundamento da classificação, reclassificação ou desclassificação de sigilo, observados 

os critérios estabelecidos no artigo 31 deste decreto, bem como da restrição de acesso à informação 
pessoal; 

c) indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina 
o seu termo final, conforme limites previstos no artigo 31 deste decreto, bem como a indicação do 
prazo mínimo de restrição de acesso à informação pessoal; 

d) identificação da autoridade que a classificou, reclassificou ou desclassificou. 
Parágrafo único - O prazo de restrição de acesso contar-se-á da data da produção do 

documento, dado ou informação. 
 
Artigo 33 - A classificação de sigilo de documentos, dados e informações no âmbito da 

Administração Pública Estadual, Direta e Indireta, a que se refere o inciso II do artigo 32 deste decreto, é 
de competência das seguintes autoridades: 

I - Governador do Estado; 
II - Vice-Governador do Estado; 
III - Secretários de Estado e Procurador Geral do Estado. 
§ 1º - É vedada a delegação da competência estabelecida neste artigo. 
§ 2º - A decisão da autoridade prevista no inciso III deste artigo que classificar 

documentos, dados e informações nos graus de sigilo reservado, secreto e ultrassecreto, deverá ser 
ratificada pela Comissão Estadual de Acesso à Informação. (NR) 

 
Artigo 34 - A classificação de documentos, dados e informações será reavaliada pela 

autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de 
ofício, nos termos e prazos previstos em regulamento, com vistas à sua desclassificação ou à redução 
do prazo de sigilo, observado o disposto no artigo 31 deste decreto. 

§ 1º - O regulamento a que se refere o caput deste artigo deverá considerar as 
peculiaridades das informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos. 

§ 2º - Na reavaliação a que se refere o caput deste artigo deverão ser examinadas a 
permanência dos motivos do sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da divulgação 
da informação. 
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§ 3º - Na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de 
restrição manterá como termo inicial a data da sua produção. 

 
SEÇÃO III 
Da Proteção de Documentos, Dados e Informações Pessoais 
Artigo 35 - O tratamento de documentos, dados e informações pessoais deve ser feito de 

forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como 
às liberdades e garantias individuais.  

§ 1º - Os documentos, dados e informações pessoais, a que se refere este artigo, 
relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem: 

1. terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo 
máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente 
autorizados e à pessoa a que elas se referirem; 

2. poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão 
legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. 

§ 2º - Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será 
responsabilizado por seu uso indevido.  

§ 3º - O consentimento referido no item 2 do § 1º deste artigo não será exigido quando 
as informações forem necessárias:  

1. à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente 
incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico; 

2. à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou 
geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem; 

3. ao cumprimento de ordem judicial; 
4. à defesa de direitos humanos; 
5. à proteção do interesse público e geral preponderante. 
§ 4º - A restrição de acesso aos documentos, dados e informações relativos à vida 

privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de 
apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações 
voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. 

§ 5º - Os documentos, dados e informações identificados como pessoais somente 
poderão ser fornecidos pessoalmente, com a identificação do interessado. 

 
 
 
SEÇÃO IV 
Da Proteção e do Controle de Documentos, Dados e Informações Sigilosos 
Artigo 36 - É dever da Administração Pública Estadual controlar o acesso e a divulgação 

de documentos, dados e informações sigilosos sob a custódia de seus órgãos e entidades, assegurando a 
sua proteção contra perda, alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação não autorizados.  

§ 1º - O acesso, a divulgação e o tratamento de documentos, dados e informações 
classificados como sigilosos ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que 
sejam devidamente credenciadas na forma dos artigos 62 a 65 deste decreto, sem prejuízo das 
atribuições dos agentes públicos autorizados por lei. 

§ 2º - O acesso aos documentos, dados e informações classificados como sigilosos ou 
identificados como pessoais, cria a obrigação para aquele que as obteve de resguardar restrição de 
acesso. 
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Artigo 37 - As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o 
pessoal a elas subordinado hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas e 
procedimentos de segurança para tratamento de documentos, dados e informações sigilosos e 
pessoais. 

Parágrafo único - A pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo 
com o poder público executar atividades de tratamento de documentos, dados e informações sigilosos 
e pessoais adotará as providências necessárias para que seus empregados, prepostos ou 
representantes observem as medidas e procedimentos de segurança das informações resultantes da 
aplicação deste decreto. 

 
Artigo 38 - O acesso a documentos, dados e informações sigilosos, originários de outros 

órgãos ou instituições privadas, custodiados para fins de instrução de procedimento, processo 
administrativo ou judicial, somente poderá ser realizado para outra finalidade se autorizado pelo 
agente credenciado do respectivo órgão, entidade ou instituição de origem. 

 
SUBSEÇÃO I 
Da Produção, do Registro, Expedição, Tramitação e Guarda 
Artigo 39 - A produção, manuseio, consulta, transmissão, manutenção e guarda de 

documentos, dados e informações sigilosos observarão medidas especiais de segurança.  
Artigo 40 - Os documentos sigilosos em sua expedição e tramitação obedecerão às 

seguintes prescrições: 
I - deverão ser registrados no momento de sua produção, prioritariamente em sistema 

informatizado de gestão arquivística de documentos; 
II - serão acondicionados em envelopes duplos;  
III - no envelope externo não constará qualquer indicação do grau de sigilo ou do teor 

do documento; 
IV - o envelope interno será fechado, lacrado e expedido mediante relação de remessa, 

que indicará, necessariamente, remetente, destinatário, número de registro e o grau de sigilo do 
documento; 

V - para os documentos sigilosos digitais deverão ser observadas as prescrições 
referentes à criptografia. 

 
Artigo 41 - A expedição, tramitação e entrega de documento ultrassecreto e secreto, 

deverão ser efetuadas pessoalmente, por agente público credenciado, sendo vedada a sua postagem. 
Parágrafo único - A comunicação de informação de natureza ultrassecreta e secreta, de 

outra forma que não a prescrita no caput deste artigo, só será permitida excepcionalmente e em casos 
extremos, que requeiram tramitação e solução imediatas, em atendimento ao princípio da 
oportunidade e considerados os interesses da segurança da sociedade e do Estado, utilizando-se o 
adequado meio de criptografia. 

 
Artigo 42 - A expedição de documento reservado poderá ser feita mediante serviço 

postal, com opção de registro, mensageiro oficialmente designado, sistema de encomendas ou, quando 
for o caso, mala diplomática. 

Parágrafo único - A comunicação dos documentos de que trata este artigo poderá ser 
feita por outros meios, desde que sejam usados recursos de criptografia compatíveis com o grau de 
sigilo do documento, conforme previsto nos artigos 51 a 56 deste decreto. 
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Artigo 43 - Cabe aos agentes públicos credenciados responsáveis pelo recebimento de 
documentos sigilosos: 

I - verificar a integridade na correspondência recebida e registrar indícios de violação 
ou de qualquer irregularidade, dando ciência do fato ao seu superior hierárquico e ao destinatário, o 
qual informará imediatamente ao remetente; 

II - proceder ao registro do documento e ao controle de sua tramitação. 
 
Artigo 44 - O envelope interno só será aberto pelo destinatário, seu representante 

autorizado ou autoridade competente hierarquicamente superior, observados os requisitos do artigo 
62 deste decreto. 

 
Artigo 45 - O destinatário de documento sigiloso comunicará imediatamente ao 

remetente qualquer indício de violação ou adulteração do documento. 
 
Artigo 46 - Os documentos, dados e informações sigilosos serão mantidos em condições 

especiais de segurança, na forma do regulamento interno de cada órgão ou entidade.  
Parágrafo único - Para a guarda de documentos secretos e ultrassecretos deverá ser 

utilizado cofre forte ou estrutura que ofereça segurança equivalente ou superior. 
 
Artigo 47 - Os agentes públicos responsáveis pela guarda ou custódia de documentos 

sigilosos os transmitirão a seus substitutos, devidamente conferidos, quando da passagem ou 
transferência de responsabilidade. 

 
SUBSEÇÃO II 
Da Marcação 
Artigo 48 - O grau de sigilo será indicado em todas as páginas do documento, nas capas 

e nas cópias, se houver, pelo produtor do documento, dado ou informação, após classificação, ou pelo 
agente classificador que juntar a ele documento ou informação com alguma restrição de acesso. 

§ 1º - Os documentos, dados ou informações cujas partes contenham diferentes níveis 
de restrição de acesso devem receber diferentes marcações, mas no seu todo, será tratado nos termos 
de seu grau de sigilo mais elevado. 

§ 2º - A marcação será feita em local que não comprometa a leitura e compreensão do 
conteúdo do documento e em local que possibilite sua reprodução em eventuais cópias. 

§ 3º - As páginas serão numeradas seguidamente, devendo a juntada ser precedida de 
termo próprio consignando o número total de folhas acrescidas ao documento. 

§ 4º - A marcação deverá ser necessariamente datada. 
 
Artigo 49 - A marcação em extratos de documentos, esboços, desenhos, fotografias, 

imagens digitais, multimídia, negativos, diapositivos, mapas, cartas e fotocartas obedecerá ao prescrito 
no artigo 48 deste decreto. 

§ 1º - Em fotografias e reproduções de negativos sem legenda, a indicação do grau de 
sigilo será no verso e nas respectivas embalagens. 

§ 2º - Em filmes cinematográficos, negativos em rolos contínuos e microfilmes, a 
categoria e o grau de sigilo serão indicados nas imagens de abertura e de encerramento de cada rolo, 
cuja embalagem será tecnicamente segura e exibirá a classificação do conteúdo. 

§ 3º - Os esboços, desenhos, fotografias, imagens digitais, multimídia, negativos, 
diapositivos, mapas, cartas e fotocartas de que trata esta seção, que não apresentem condições para a 
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indicação do grau de sigilo, serão guardados em embalagens que exibam a classificação correspondente 
à classificação do conteúdo. 

 
Artigo 50 - A marcação da reclassificação e da desclassificação de documentos, dados ou 

informações sigilosos obedecerá às mesmas regras da marcação da classificação. 
Parágrafo único - Havendo mais de uma marcação, prevalecerá a mais recente. 
 
SUBSEÇÃO III 
Da Criptografia 
Artigo 51 - Fica autorizado o uso de código, cifra ou sistema de criptografia no âmbito 

da Administração Pública Estadual e das instituições de caráter público para assegurar o sigilo de 
documentos, dados e informações. 

 
Artigo 52 - Para circularem fora de área ou instalação sigilosa, os documentos, dados e 

informações sigilosos, produzidos em suporte magnético ou óptico, deverão necessariamente estar 
criptografados. 

 
Artigo 53 - A aquisição e uso de aplicativos de criptografia no âmbito da Administração 

Pública Estadual sujeitar-se-ão às normas gerais baixadas pelo Comitê de Qualidade da Gestão Pública - 
CQGP. 

Parágrafo único - Os programas, aplicativos, sistemas e equipamentos de criptografia 
são considerados sigilosos e deverão, antecipadamente, ser submetidos à certificação de conformidade. 

 
Artigo 54 - Aplicam-se aos programas, aplicativos, sistemas e equipamentos de 

criptografia todas as medidas de segurança previstas neste decreto para os documentos, dados e 
informações sigilosos e também os seguintes procedimentos: 

I - realização de vistorias periódicas, com a finalidade de assegurar uma perfeita 
execução das operações criptográficas;  

II - elaboração de inventários completos e atualizados do material de criptografia 
existente; 

III - escolha de sistemas criptográficos adequados a cada destinatário, quando 
necessário; 

IV - comunicação, ao superior hierárquico ou à autoridade competente, de qualquer 
anormalidade relativa ao sigilo, à inviolabilidade, à integridade, à autenticidade, à legitimidade e à 
disponibilidade de documentos, dados e informações sigilosos criptografados; 

V - identificação e registro de indícios de violação ou interceptação ou de 
irregularidades na transmissão ou recebimento de documentos, dados e informações criptografados.  

§ 1º - A autoridade máxima do órgão ou entidade da Administração Pública Estadual 
responsável pela custódia de documentos, dados e informações sigilosos e detentor de material 
criptográfico designará um agente público responsável pela segurança criptográfica, devidamente 
credenciado, que deverá observar os procedimentos previstos no caput deste artigo. 

§ 2º - O agente público referido no § 1º deste artigo deverá providenciar as condições de 
segurança necessárias ao resguardo do sigilo de documentos, dados e informações durante sua 
produção, tramitação e guarda, em suporte magnético ou óptico, bem como a segurança dos 
equipamentos e sistemas utilizados. 

§ 3º - As cópias de segurança de documentos, dados e informações sigilosos deverão ser 
criptografados, observadas as disposições dos §§ 1º e 2º deste artigo. 
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Artigo 55 - Os equipamentos e sistemas utilizados para a produção e guarda de 
documentos, dados e informações sigilosos poderão estar ligados a redes de comunicação de dados 
desde que possuam sistemas de proteção e segurança adequados, nos termos das normas gerais 
baixadas pelo Comitê de Qualidade da Gestão Pública - CQGP. 

 
Artigo 56 - Cabe ao órgão responsável pela criptografia de documentos, dados e 

informações sigilosos providenciar a sua descriptação após a sua desclassificação. 
 
SUBSEÇÃO IV 
Da Preservação e Eliminação 
Artigo 57 - Aplicam-se aos documentos, dados e informações sigilosos os prazos de 

guarda estabelecidos na Tabela de Temporalidade de Documentos das Atividades-Meio, oficializada 
pelo Decreto nº 48.898, de 27 de agosto de 2004, e nas Tabelas de Temporalidade de Documentos das 
Atividades-Fim, oficializadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, ressalvado o 
disposto no artigo 59 deste decreto.  

 
Artigo 58 - Os documentos, dados e informações sigilosos considerados de guarda 

permanente, nos termos dos Decretos nº 48.897 e nº 48.898, ambos de 27 de agosto de 2004, somente 
poderão ser recolhidos à Unidade do Arquivo Público do Estado após a sua desclassificação. 

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no caput deste artigo, os documentos de 
guarda permanente de órgãos ou entidades extintos ou que cessaram suas atividades, em 
conformidade com o artigo 7, § 2º, da Lei federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e com o artigo 1º, § 
2º, do Decreto nº 48.897, de 27 de agosto de 2004. 

 
Artigo 59 - Decorridos os prazos previstos nas tabelas de temporalidade de 

documentos, os documentos, dados e informações sigilosos de guarda temporária somente poderão ser 
eliminados após 1 (um) ano, a contar da data de sua desclassificação, a fim de garantir o pleno acesso 
às informações neles contidas. 

 
Artigo 60 - A eliminação de documentos dados ou informações sigilosos em suporte 

magnético ou ótico que não possuam valor permanente deve ser feita, por método que sobrescreva as 
informações armazenadas, após sua desclassificação.  

Parágrafo único - Se não estiver ao alcance do órgão a eliminação que se refere o caput 
deste artigo, deverá ser providenciada a destruição física dos dispositivos de armazenamento.  

 
SUBSEÇÃO V 
Da Publicidade de Atos Administrativos 
Artigo 61 - A publicação de atos administrativos referentes a documentos, dados e 

informações sigilosos poderá ser efetuada mediante extratos, com autorização da autoridade 
classificadora ou hierarquicamente superior. 

§ 1º - Os extratos referidos no caput deste artigo limitar-se-ão ao seu respectivo 
número, ao ano de edição e à sua ementa, redigidos por agente público credenciado, de modo a não 
comprometer o sigilo. 

§ 2º - A publicação de atos administrativos que trate de documentos, dados e 
informações sigilosos para sua divulgação ou execução dependerá de autorização da autoridade 
classificadora ou autoridade competente hierarquicamente superior. 

 
SUBSEÇÃO VI 
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Da Credencial de Segurança 
Artigo 62 - O credenciamento e a necessidade de conhecer são condições indispensáveis 

para que o agente público estadual no efetivo exercício de cargo, função, emprego ou atividade tenha 
acesso a documentos, dados e informações sigilosos equivalentes ou inferiores ao de sua credencial de 
segurança. 

 
Artigo 63 - As credenciais de segurança referentes aos graus de sigilo previstos no 

artigo 31 deste decreto, serão classificadas nos graus de sigilo ultrassecreta, secreta ou reservada. 
 
Artigo 64 - A credencial de segurança referente à informação pessoal, prevista no artigo 

35 deste decreto, será identificada como personalíssima. 
 
Artigo 65 - A emissão da credencial de segurança compete às autoridades máximas de 

órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, podendo ser objeto de delegação.  
§ 1º - A credencial de segurança será concedida mediante termo de compromisso de 

preservação de sigilo, pelo qual os agentes públicos responsabilizam-se por não revelarem ou 
divulgarem documentos, dados ou informações sigilosos dos quais tiverem conhecimento direta ou 
indiretamente no exercício de cargo, função ou emprego público. 

§ 2º - Para a concessão de credencial de segurança serão avaliados, por meio de 
investigação, os requisitos profissionais, funcionais e pessoais dos propostos. 

§ 3º - A validade da credencial de segurança poderá ser limitada no tempo e no espaço.  
§ 4º - O compromisso referido no caput deste artigo persistirá enquanto durar o sigilo 

dos documentos a que tiveram acesso. 
 
SUBSEÇÃO VII 
Da Reprodução e Autenticação 
Artigo 66 - Os Serviços de Informações ao Cidadão – SIC dos órgãos e entidades da 

Administração Pública Estadual fornecerão, desde que haja autorização expressa das autoridades 
classificadoras ou das autoridades hierarquicamente superiores, reprodução total ou parcial de 
documentos, dados e informações sigilosos. 

§ 1º - A reprodução do todo ou de parte de documentos, dados e informações sigilosos 
terá o mesmo grau de sigilo dos documentos, dados e informações originais. 

§ 2º - A reprodução e autenticação de cópias de documentos, dados e informações 
sigilosos serão realizadas por agentes públicos credenciados. 

§ 3º - Serão fornecidas certidões de documentos sigilosos que não puderem ser 
reproduzidos integralmente, em razão das restrições legais ou do seu estado de conservação.  

§ 4º - A reprodução de documentos, dados e informações pessoais que possam 
comprometer a intimidade, a vida privada, a honra ou a imagem de terceiros poderá ocorrer desde que 
haja autorização nos termos item 2 do § 1º do artigo 35 deste decreto. 

 
Artigo 67 - O responsável pela preparação ou reprodução de documentos sigilosos 

deverá providenciar a eliminação de provas ou qualquer outro recurso, que possam dar origem à cópia 
não autorizada do todo ou parte. 

 
Artigo 68 - Sempre que a preparação, impressão ou, se for o caso, reprodução de 

documentos, dados e informações sigilosos forem efetuadas em tipografias, impressoras, oficinas 
gráficas, ou similares, essa operação deverá ser acompanhada por agente público credenciado, que será 
responsável pela garantia do sigilo durante a confecção do documento. 
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SUBSEÇÃO VIII 
Da Gestão de Contratos 
Artigo 69 - O contrato cuja execução implique o acesso por parte da contratada a 

documentos, dados ou informações sigilosos, obedecerá aos seguintes requisitos: 
I - assinatura de termo de compromisso de manutenção de sigilo; 
II - o contrato conterá cláusulas prevendo: 
a) obrigação de o contratado manter o sigilo relativo ao objeto contratado, bem como à 

sua execução; 
b) obrigação de o contratado adotar as medidas de segurança adequadas, no âmbito de 

suas atividades, para a manutenção do sigilo de documentos, dados e informações aos quais teve 
acesso; 

c) identificação, para fins de concessão de credencial de segurança, das pessoas que, em 
nome da contratada, terão acesso a documentos, dados e informações sigilosos.  

 
Artigo 70 - Os órgãos contratantes da Administração Pública Estadual fiscalizarão o 

cumprimento das medidas necessárias à proteção dos documentos, dados e informações de natureza 
sigilosa transferidos aos contratados ou decorrentes da execução do contrato. 

 
CAPÍTULO V 
Das Responsabilidades 
Artigo 71 - Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente 

público: 
I - recusar-se a fornecer documentos, dados e informações requeridas nos termos deste 

decreto, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma 
incorreta, incompleta ou imprecisa; 

II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou 
ocultar, total ou parcialmente, documento, dado ou informação que se encontre sob sua guarda ou a 
que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função 
pública; 

III - agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso a documento, dado e 
informação;  

IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido ao 
documento, dado e informação sigilosos ou pessoal; 

V - impor sigilo a documento, dado e informação para obter proveito pessoal ou de 
terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem; 

VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente documento, dado ou 
informação sigilosos para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; 

VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis 
violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado. 

§ 1º - Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, 
as condutas descritas no caput deste artigo serão apuradas e punidas na forma da legislação em vigor. 

§ 2º - Pelas condutas descritas no caput deste artigo, poderá o agente público 
responder, também, por improbidade administrativa, conforme o disposto na Lei federal nº 8.429, de 2 
de junho de 1992. 

 
Artigo 72 - O agente público que tiver acesso a documentos, dados ou informações 

sigilosos, nos termos deste decreto, é responsável pela preservação de seu sigilo, ficando sujeito às 
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sanções administrativas, civis e penais previstas na legislação, em caso de eventual divulgação não 
autorizada.  

 
Artigo 73 - Os agentes responsáveis pela custódia de documentos e informações 

sigilosos sujeitam-se às normas referentes ao sigilo profissional, em razão do ofício, e ao seu código de 
ética específico, sem prejuízo das sanções legais. 

 
Artigo 74 - A pessoa física ou entidade privada que detiver documentos, dados e 

informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o 
disposto na Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e neste decreto estará sujeita às 
seguintes sanções:  

I - advertência; 
II - multa; 
III - rescisão do vínculo com o poder público; 
IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

Estadual, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
§ 1º - As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas 

juntamente com a do inciso II, assegurado o direito de defesa do interessado, no respectivo processo, 
no prazo de 10 (dez) dias. 

§ 2º - A reabilitação referida no inciso V deste artigo será autorizada somente quando o 
interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no inciso IV. 

§ 3º - A aplicação da sanção prevista no inciso V deste artigo é de competência exclusiva 
da autoridade máxima do órgão ou entidade pública, facultada a defesa do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista. 

 
Artigo 75 - Os órgãos e entidades estaduais respondem diretamente pelos danos 

causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de documentos, dados e 
informações sigilosos ou pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo 
ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso.  

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou entidade privada 
que, em virtude de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou entidades estaduais, tenha acesso a 
documento, dado ou informação sigilosos ou pessoal e a submeta a tratamento indevido. 

 
CAPÍTULO VI 
Disposições Finais 
Artigo 76 - O tratamento de documento, dado ou informação sigilosos resultante de 

tratados, acordos ou atos internacionais atenderá às normas e recomendações constantes desses 
instrumentos. 

 
Artigo 77 - Aplica-se, no que couber, a Lei federal nº 9.507, de 12 de novembro de 1997, 

em relação à informação de pessoa, física ou jurídica, constante de registro ou banco de dados de 
entidades governamentais ou de caráter público. 

 
Artigo 78 – Cabe à Secretaria de Governo:(NR) 
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I - realizar campanha de abrangência estadual de fomento à cultura da transparência na 
Administração Pública Estadual e conscientização do direito fundamental de acesso à informação;  

II - promover treinamento de agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de 
práticas relacionadas à transparência na Administração Pública Estadual; 

III - formular e implementar política de segurança da informação, em consonância com 
as diretrizes da política estadual de arquivos e gestão de documentos; 

IV - propor e promover a regulamentação do credenciamento de segurança de pessoas 
físicas, empresas, órgãos e entidades da Administração Pública Estadual para tratamento de 
informações sigilosas e pessoais. 

 
Artigo 79 – A Ouvidoria Geral do Estado, será responsável pela fiscalização da aplicação 

da Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e deste decreto no âmbito da Administração Pública 
Estadual, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle interno. (NR) 

 
Artigo 80 - Este decreto e suas disposições transitórias entram em vigor na data de sua 

publicação.  
 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 
Artigo 1º - Fica instituído Grupo Técnico, junto ao Comitê de Qualidade da Gestão 

Pública - CQGP, visando a promover os estudos necessários à criação, composição, organização e 
funcionamento da Comissão Estadual de Acesso à Informação. 

Parágrafo único - O Presidente do Comitê de Qualidade da Gestão Pública designará, no 
prazo de 30 (trinta) dias, os membros integrantes do Grupo Técnico. 

 
Artigo 2º - Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual deverão proceder à 

reavaliação dos documentos, dados e informações classificados como ultrassecretos e secretos no 
prazo máximo de 2 (dois) anos, contado do termo inicial de vigência da Lei federal nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011. 

§ 1º - A restrição de acesso a documentos, dados e informações, em razão da reavaliação 
prevista no caput deste artigo, deverá observar os prazos e condições previstos na Lei federal nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011. 

§ 2º - No âmbito da administração pública estadual, a reavaliação prevista no caput 
deste artigo poderá ser revista, a qualquer tempo, pela Comissão Estadual de Acesso à Informação, 
observados os termos da Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e deste decreto. 

§ 3º - Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no caput deste artigo, 
será mantida a classificação dos documentos, dados e informações nos termos da legislação 
precedente. 

§ 4º - Os documentos, dados e informações classificados como secretos e ultrassecretos 
não reavaliados no prazo previsto no caput deste artigo serão considerados, automaticamente, de 
acesso público. 

 
Artigo 3º - No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da vigência deste decreto, a autoridade 

máxima de cada órgão ou entidade da Administração Pública Estadual designará subordinado para, no 
âmbito do respectivo órgão ou entidade, exercer as seguintes atribuições:  

I - planejar e propor, no prazo de 90 (noventa) dias, os recursos organizacionais, 
materiais e humanos, bem como as demais providências necessárias à instalação e funcionamento dos 
Serviços de Informações ao Cidadão - SIC, a que se refere o  artigo 7º deste decreto; 
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II - assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso a documentos, dados ou 
informações, de forma eficiente e adequada aos objetivos da Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro 
de 2011, e deste decreto; 

III - orientar e monitorar a implementação do disposto na Lei federal nº 12.527, de 18 
de novembro de 2011, e neste decreto, e apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento;  

IV - recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das 
normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto neste decreto;  

V - promover a capacitação, o aperfeiçoamento e a atualização de pessoal que 
desempenhe atividades inerentes à salvaguarda de documentos, dados e informações sigilosos e 
pessoais. 

 
Artigo 4º - As Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso - CADA deverão 

apresentar à autoridade máxima do órgão ou entidade, plano e cronograma de trabalho, no prazo de 30 
(trinta) dias, para o cumprimento das atribuições previstas no artigo 6º, incisos I e II, e artigo 32, inciso 
I, deste decreto.  

 
Palácio dos Bandeirantes, 16 de maio de 2012. 
 
GERALDO ALCKMIN 
 
Publicado na Casa Civil, aos 16 de maio de 2012. 

 
________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO Nº 62.216, DE 14 DE OUTUBRO DE 2016 
Regulamenta a Avaliação Especial de Desempenho para fins de estágio probatório dos ingressantes nos 

cargos de Diretor de Escola do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação, prevista na Lei 
Complementar nº 1.256, de 6 de janeiro de 2015, e dá providências correlatas 

 
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 

legais, 
Decreta: 
 
Artigo 1º - Fica regulamentada, na forma deste decreto, a Avaliação Especial de 

Desempenho para fins de estágio probatório para os ingressantes nos cargos de Diretor de Escola do 
Quadro do Magistério da Secretaria da Educação, prevista na Lei Complementar nº 1.256, de 6 de 
janeiro de 2015. 
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Artigo 2º - Durante o estágio probatório, que compreende o período dos primeiros 
1.095 (um mil e noventa e cinco) dias de efetivo exercício, o Diretor de Escola será submetido à 
Avaliação Especial de Desempenho e deverá frequentar o Curso Específico de Formação instituído pela 
Lei Complementar nº 1.207, de 5 de julho de 2013, como condição para aquisição de estabilidade. 

Parágrafo único – Para os efeitos do disposto no caput deste artigo, somente serão 
computados como tempo de efetivo exercício os dias efetivamente trabalhados e os de descanso deles 
decorrentes, de férias e os de frequência presencial no Curso Específico de Formação. 

 
Artigo 3º - A Avaliação Especial de Desempenho será constituída por um conjunto de 

ações planejadas e coordenadas, com vistas ao acompanhamento contínuo do desempenho do servidor 
durante o período de estágio probatório, verificando sua aptidão e capacidade para o exercício das 
atribuições inerentes ao cargo de Diretor de Escola, por intermédio dos seguintes indicadores: 

I – comprometimento com o trabalho e com a comunidade escolar: aferido com base no 
conhecimento e comprometimento com as políticas públicas educacionais, com a proposta pedagógica 
da unidade escolar, incluindo sua formulação, implementação e atualização, observando, outrossim, o 
Plano de Gestão da Escola; 

II – responsabilidade: relacionada ao cumprimento das atribuições do cargo, ao 
atendimento dos prazos e dos resultados dos trabalhos desenvolvidos, em especial, em equipe; 

III – capacidade de iniciativa e liderança: relacionada à proatividade e à habilidade de 
propor ações visando à melhoria de processos e atividades; 

IV – eficiência na gestão educacional: capacidade de contribuir para melhoria de 
resultados no ambiente escolar, executando as atribuições inerentes ao cargo com presteza, qualidade 
e economicidade na utilização de recursos e tempo e na organização dos espaços físicos; 

V – produtividade: relacionada à capacidade de administrar os processos e priorizá-los, 
conforme grau de relevância, e à dedicação quanto ao cumprimento de metas e qualidade do processo 
ensino e aprendizagem; 

VI – assiduidade: relacionada à frequência, à pontualidade e ao cumprimento da carga 
horária; 

VII – disciplina: relacionada ao cumprimento de obrigações e normas vigentes na 
organização e respeito à hierarquia funcional. 

Parágrafo único – O Plano de Gestão da Escola é o instrumento dinâmico, elaborado 
coletivamente pelos membros da equipe escolar, com vigência de quatro anos e atualização anual, que 
veicula conteúdo pedagógico e administrativo, consolidando medidas para o desenvolvimento dos 
integrantes da comunidade escolar e as metas de melhoria dos resultados educacionais, entre outras 
medidas consideradas necessárias à boa qualidade do ensino. 

 
Artigo 4º – Cabe ao Secretário da Educação: 
I – examinar e autorizar o pedido de afastamento formalizado pelo Diretor de Escola em 

estágio probatório, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.256, de 6 de 
janeiro de 2015; 

II – instituir as comissões de Avaliação Especial de Desempenho e do Curso Específico 
de Formação, observadas as disposições do artigo 2º da Lei Complementar nº 1.256, de 6 de janeiro de 
2015, e definir o membro que presidirá cada uma das duas comissões; 

III – expedir orientações gerais relativas à Avaliação Especial de Desempenho e do 
Curso Específico de Formação, em especial quanto à metodologia, parâmetros e pontuação de 
avaliação, procedimentos e demais atividades pertinentes; 
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IV – determinar a periodicidade da avaliação do desempenho do Diretor de Escola em 
estágio probatório, podendo se dar por ciclos não superiores a seis meses, contados a partir do início 
do exercício do servidor; 

V – confirmar no cargo de Diretor de Escola o servidor que, ao final do estágio 
probatório, apresentar desempenho satisfatório na Avaliação Especial de Desempenho e no Curso 
Específico de Formação; ou 

VI – exonerar do cargo de Diretor de Escola o servidor que, no decorrer do estágio 
probatório, não preencher os requisitos legais para sua confirmação. 

 
Artigo 5º - O procedimento de avaliação do Diretor de Escola em estágio probatório 

deverá contar com a participação: 
I – das chefias mediata e imediata do Diretor de Escola; 
II – da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria da Educação;  
III – da Coordenadoria de Gestão de Educação Básica da Secretaria da Educação; 
IV – da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo 

“Paulo Renato Costa Souza” – EFAP. 
Parágrafo único - Os órgãos indicados neste artigo deverão: 
1. propiciar condições para adaptação do servidor ao ambiente de trabalho, 

identificando dificuldades e atuando, nos limites de suas atribuições, para resolução de problemas; 
2. orientar o servidor no desenvolvimento das atribuições inerentes ao cargo, em 

especial quanto aos aspectos previstos no § 3º do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.256, de 6 de 
janeiro de 2015; e 

3. verificar o grau de adaptação ao cargo e a necessidade de submeter o servidor a 
programas especiais de formação. 

 
Artigo 6º - A responsabilidade pelo acompanhamento contínuo e pela avaliação de 

desempenho do Diretor de Escola em estágio probatório é do superior imediato, com a ciência do 
superior mediato. 

 
Artigo 7º - À Comissão de Avaliação Especial de Desempenho caberá, precipuamente: 
I – implementar a Avaliação Especial de Desempenho e expedir relatório 

circunstanciado sobre a conduta e o desempenho profissional do servidor; 
II – manifestar-se de forma fundamentada sobre a confirmação ou não do Diretor de 

Escola no cargo; 
III – apreciar e manifestar-se conclusivamente sobre os recursos interpostos pelo 

servidor. 
§ 1º - A Comissão de Avaliação Especial de Desempenho decidirá pela maioria absoluta 

de seus membros. 
§ 2º - Os membros da Comissão de Avaliação Especial de Desempenho ficam impedidos 

de exercer as competências previstas no caput deste artigo quando o servidor em estágio probatório 
for cônjuge, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau inclusive. 

§ 3º - Ocorrida a hipótese prevista no § 2° deste artigo, o Secretário da Educação 
designará membro substituto. 

 
Artigo 8º - Decorrido o período de estágio probatório, a Comissão de Avaliação Especial 

de Desempenho encaminhará, no prazo de 10 (dez) dias, com base no desempenho verificado durante 
a avaliação especial, parecer conclusivo quanto à confirmação ou não do Diretor de Escola. 
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§ 1º - O parecer a que se refere o caput deste artigo será acompanhado de Atestado de 
Conclusão do Curso Específico de Formação, expedido nos termos da resolução do Secretário da 
Educação, observado o disposto no artigo 2º da Lei Complementar nº 1.207, de 5 de julho de 2013. 

§ 2º - No caso de ser proposta a exoneração, a Comissão de Avaliação Especial de 
Desempenho dará ciência ao servidor e abrirá prazo de 10 (dez) dias para a sua manifestação. 

§ 3º - Após a manifestação do servidor interessado, apresentada nos termos do § 2° 
deste artigo, ou decorrido o prazo sem manifestação, a Comissão de Avaliação Especial de Desempenho 
elaborará novo parecer conclusivo, ratificando ou retificando o parecer anterior. 

§ 4º - O ato de confirmação ou de exoneração será publicado no Diário Oficial do Estado. 
 
Artigo 9º - O Diretor de Escola deverá ser cientificado de todos os trâmites e decisões 

relativas à avaliação especial de desempenho como garantia de transparência do processo. 
 
Artigo 10 – O Secretário da Educação poderá expedir normas complementares 

necessárias à integral execução do disposto neste decreto. 
 
Artigo 11 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 14 de outubro de 2016. 
 
GERALDO ALCKMIN 
 
Publicado na Secretaria de Governo, aos 14 de outubro de 2016. 
 
 

_______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUÇÃO SE Nº 27, DE 29 DE MARÇO DE 1996 
Dispõe sobre o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 

 
A Secretaria da Educação considerando: 
 
- a necessidade de estabelecer uma política de avaliação de rendimento escolar em nível 

estadual, de forma articulada com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica-SAEB/MEC; 
- a imprescindibilidade de recuperar o padrão de qualidade do ensino ministrado no 

Estado de São Paulo; 
- a importância em subsidiar o processo de tomada de decisões que objetivem melhoria 

da administração do sistema educacional através de resultados avaliativos cientificamente apurados; 
- a necessidade de informar a sociedade e a comunidade educacional sobre o 

desempenho do sistema de ensino; 
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- a necessidade das Delegacias de Ensino e Unidades Escolares obterem resultados 
imediatos para tomada de decisões, em seus níveis de atuação; resolve: 

 
Artigo 1º - Fica instituído o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de 

São Paulo, tendo como objetivos: 
I – desenvolver um sistema de avaliação de desempenho dos alunos do ensino 

fundamental e médio do Estado de São Paulo, que subsidie a Secretaria da Educação nas tomadas de 
decisão quanto à Política Educacional do Estado; 

II – verificar o desempenho dos alunos nas séries do ensino fundamental e médio, bem 
como nos diferentes componentes curriculares, de modo a fornecer ao sistema de ensino, às equipes 
técnico-pedagógicas das Delegacias de Ensino e às Unidades Escolares informações que subsidiem: 

a) a capacitação dos recursos humanos do magistério; 
b) a reorientação da proposta pedagógica desses níveis de ensino, de modo a aprimorá-

la; 
c) a viabilização da articulação dos resultados da avaliação com o planejamento escolar, 

a capacitação e o estabelecimento de metas para o projeto de cada escola, em especial a correção do 
fluxo escolar. 

 
Artigo 2º - O Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 

abrangerá todas as escolas da rede estadual e as redes municipal e particular que aderirem à proposta, 
contemplando, de forma gradativa e continua: 

I – todas as séries do ensino fundamental, nos seguintes componentes curriculares: 
Português (incluindo redação), Matemática, Ciências, História e Geografia; 

II – todas as séries do ensino médio nos seguintes componentes curriculares: Português 
(incluindo redação), Matemática, História, Geografia, Química, Física e Biologia. 

 
Artigo 3º - Competirá à Assessoria Técnica de Planejamento Educacional – ATPCE a 

coordenação geral do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, 
promovendo a integração das necessidades e demandas com a política educacional da Secretaria de 
Educação e a articulação entre os vários órgãos envolvidos. 

 
Artigo 4º - Caberá à Diretoria de Projetos Especiais da Fundação para o 

Desenvolvimento da Educação o gerenciamento do Sistema de Avaliação. 
 
Artigo 5º - A Assessoria de Planejamento e Controle Educacional baixará instruções que 

se fizerem necessárias para o cumprimento da presente resolução. 
 
Artigo 6º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

_______________________________ 
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() RESOLUÇÃO SE Nº 81, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011 
Estabelece diretrizes para a organização curricular do ensino fundamental e do ensino médio nas escolas 

estaduais 
 
O SECRETARIO DA EDUCAÇÃO, considerando a necessidade de adequar as matrizes 

curriculares da educação básica às diretrizes nacionais e às metas da política educacional, resolve: 
 
Artigo 1º - A organização curricular anual das escolas estaduais que oferecem ensino 

fundamental e ensino médio desenvolver-se-á em 200(duzentos) dias letivos, com a carga horária 
estabelecida pela presente resolução. 

 

                                                           

( ) Retificada em 22.12.2011 e 28.12.2011. Com as alterações introduzidas pelas Resoluções SE nºs 3/14 e 13/17. 
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“Artigo 2º - O ensino fundamental terá sua organização curricular estruturada na 
seguinte conformidade: 

I – nos anos iniciais, correspondendo ao ensino do 1º ao 5º ano; 
II – nos anos finais, correspondendo ao ensino do 6º ao 9º ano. 
Parágrafo único – Para efeito do regime de progressão continuada, os anos iniciais e finais 

do ensino fundamental serão organizados em 3 (três) ciclos de aprendizagem, na conformidade do que 
dispõe a Resolução SE n º 74, de 8 de novembro de 2013.” (NR); 

 
 “Artigo 3º - Nos anos iniciais do ensino fundamental, deverá ser assegurada:  
I – nas unidades escolares com até dois turnos diurnos, a  carga horária de 25 (vinte e 

cinco) aulas semanais, com duração de 50 (cinquenta) minutos cada, totalizando 1.000 (mil) aulas 
anuais; 

II - em unidades escolares com três turnos diurnos e calendário específico com semana de 
6 (seis) dias letivos, a carga horária de 24 (vinte e quatro) aulas semanais, com duração de 50 (cinquenta) 
minutos cada, totalizando 960 (novecentas e sessenta) aulas anuais. 

§ 1º - As aulas das disciplinas de Educação Física, de Arte e de Língua Estrangeira 
Moderna - Inglês deverão ser desenvolvidas com a carga horária de 2 (duas) aulas semanais em cada 
disciplina, na conformidade da Matriz Curricular – A, constante do Subanexo 1 do Anexo I desta resolução. 

§ 2º - As aulas das disciplinas, a que se refere o parágrafo anterior, serão ministradas, no 
horário regular de funcionamento da classe: 

1. por professor especialista em cada disciplina, tendo acompanhamento obrigatório do 
professor regente da classe e, quando existente, também do Aluno/Pesquisador do Projeto Bolsa 
Alfabetização; ou 

2. pelo professor regente da classe, quando comprovada a inexistência ou ausência do 
professor especialista. 

§ 3º - Os conceitos, saberes e conhecimentos referentes aos componentes curriculares que 
integram as áreas de Ciências da Natureza e de Ciências Humanas deverão ser trabalhados 
integralmente, por meio de projetos temáticos que serão objeto de orientação específica da 
Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB.” (NR). 

 
Artigo 4º - No segmento de ensino correspondente aos anos finais do ensino 

fundamental deverá ser assegurada a seguinte carga horária: 
I - no período diurno, em unidades escolares com até dois turnos diurnos: carga horária 

de 30 (trinta) aulas semanais, sendo 6 (seis) aulas diárias, com duração de 50 (cinquenta) minutos 
cada, totalizando 1.200 (mil e duzentas) aulas anuais, conforme disposto no Anexo II que integra esta 
resolução; 

II - no período diurno, em unidades escolares com três turnos diurnos, apresentando 
calendário específico e semana de 6 (seis) dias letivos: carga horária de 24 (vinte e quatro) aulas 
semanais, com duração de 50 (cinquenta) minutos cada, totalizando 960 (novecentas e sessenta) aulas 
anuais, na conformidade do Anexo III desta resolução;    

III - no período noturno: carga horária de 27 (vinte e sete) aulas semanais, com duração 
de 45 (quarenta e cinco) minutos cada, totalizando 1.080 (mil e oitenta) aulas anuais, sendo que as 
aulas da disciplina Educação Física deverão ser ministradas fora do período regular de aulas ou aos 
sábados, conforme dispõe o Anexo IV que integra esta resolução.  

 
Artigo 5º - O ensino médio, desenvolvido em três séries anuais, terá sua organização 

curricular estruturada como curso de sólida formação básica que abre, para o jovem, efetivas 
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oportunidades de consolidação das competências e conteúdos necessários ao prosseguimento dos 
estudos em nível superior e/ou à inserção no mundo do trabalho. 

Parágrafo único - O ensino médio terá sua matriz curricular organizada: 
1 - no período diurno: com carga horária de 30 (trinta) aulas semanais, sendo 6 (seis) 

aulas diárias, com duração de 50 (cinquenta) minutos cada, totalizando 1.200 (mil e duzentas) aulas 
anuais, conforme dispõe o Anexo V desta resolução; 

2 - no período noturno: com carga horária de 27 (vinte e sete) aulas semanais, sendo 5 
(cinco) aulas diárias, com duração de 45 (quarenta e cinco) minutos cada, totalizando 1.080 (mil e 
oitenta) aulas anuais, observando-se que as aulas da disciplina Educação Física deverão ser 
ministradas fora do período regular de aulas ou aos sábados, conforme dispõe o Anexo VI que integra 
esta resolução. 

“3 - no período diurno, em unidades escolares com três turnos diurnos, apresentando 
calendário específico e semana de 6 (seis) dias letivos: carga horária de 24 (vinte e quatro) aulas 
semanais, com duração de 50 ( cinquenta) minutos cada, totalizando 960 (novecentas e sessenta) aulas 
anuais.”; (NR) 

 
“Artigo 6º - Os cursos da modalidade de educação de jovens e adultos, no ensino 

fundamental e no ensino médio, observada a organização semestral que os caracteriza, adotarão as 
matrizes curriculares constantes dos Anexos II e IV, para o fundamental, e V e VI, para o médio, 
integrantes da presente resolução, exceto com relação às aulas de Ensino Religioso.” (NR) 
 

Artigo 7º - O Ensino Religioso, obrigatório à escola e facultativo ao aluno, será oferecido 
aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, se houver demanda, na conformidade do que dispõe a 
Resolução SE nº 21, de 29.1.2002.       

 
Artigo 8º - A Língua Espanhola, obrigatória à escola e facultativa ao aluno, será 

oferecida, fora do horário regular de aulas, a alunos da 1ª série do Ensino Médio, se houver demanda, 
de acordo com as disposições da Lei federal nº 11.161, de 5.8.2005 e da Resolução SE nº 5, de 
14.1.2010. 

 
Artigo 9º - As matrizes curriculares, constantes dos Anexos que integram esta resolução, 

deverão ser adotadas a partir do próximo ano letivo, em todos os anos e séries que compõem os 
ensinos fundamental e médio, respectivamente.  

 
Artigo 10 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 

as disposições em contrário, em especial a Resolução SE nº 98, de 23 de dezembro de 2008. 
 

 
 
 
 

                                         ANEXO  I 
Subanexo 1 

Matriz Curricular - A 
Ensino Fundamental - Anos Iniciais – 1º ao 5º ano 

 

BASE 
NACIONAL 

 
 DISCIPLINAS 

ANO 
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COMUM ÁREAS DO 
CONHECIMENTO 
 
 
 

1º  2º 3º 4º 5º 

% 
 

Nº DE 

AULAS 
%   

 
Nº DE 

AULAS 
% 
 

Nº DE 

AULAS 
% 
 

Nº DE 

AULAS 
% 
 

Nº DE 

AULAS 
LINGUAGENS E 

CÓDIGOS  
 

LÍNGUA PORTUGUESA 44% 11 44% 11 44% 11 36% 9 36% 9 

ARTE 8% 2 8% 2 8% 2 8% 2 8% 2 

EDUCAÇÃO FÍSICA 8% 2 8% 2 8% 2 8% 2 8% 2 

  
 
 

MATEMÁTICA 

32% 8 32% 8 32% 8 32% 8 32% 8 

 
CIÊNCIAS DA 

NATUREZA  

 
CIÊNCIAS FÍSICAS E 

BIOLÓGICAS 

- - - - - - 8% 2 8% 2 

 
 
CIÊNCIAS 

HUMANAS  

 
HISTORIA 

 
GEOGRAFIA 

PARTE 
DIVERSIFICADA 

 LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA - INGLÊS 

(EARLY BIRD) 

 
8% 

 
2 

 
8% 

 
2 

 
8% 

 
2 

 
 8%        

 
2  

 
8%  

 
 2 

 TOTAL GERAL 100% 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 25 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subanexo 2 
Matriz Curricular - B 

Ensino Fundamental - Anos Iniciais – 1º ao 5º ano 
 

BASE NACIONAL 
COMUM 

 
 
ÁREAS DO 
CONHECIMENTO 
 
 
 

DISCIPLINAS 

ANO 

1º  2º 3º 4º 5º 

% 
 

Nº DE 

AULAS 
% 
 

Nº DE 

AULAS 
% 
 

Nº DE 

AULAS 
% 
 

Nº DE 

AULAS 
% 
 

Nº DE 

AULAS 
 
LINGUAGENS E 

CÓDIGOS  

 
LÍNGUA PORTUGUESA 48% 12 48% 12 48% 12 40% 10 40% 10 
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ARTE 8% 2 8% 2 8% 2 8% 2 8% 2 

EDUCAÇÃO FÍSICA 8% 2 8% 2 8% 2 8% 2 8% 2 

  
 
 

 
MATEMÁTICA 32% 8 32% 8 32% 8 32% 8 32% 8 

 
CIÊNCIAS DA 

NATUREZA  

 
CIÊNCIAS FÍSICAS E 

BIOLÓGICAS 

 
4% 

 
1 4% 1 4% 1 12% 3 12% 3  

 
 
CIÊNCIAS HUMANAS  

 
HISTORIA 

 
GEOGRAFIA 

 
 

  
      

        

 TOTAL GERAL 100% 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 25 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO II 
Matriz Curricular Básica Para o Ensino Fundamental 

Ciclo II – 6º ao 9º ano 
Período Diurno 

 
Disciplinas Ano/aula 

6º ano 7º ano 8º ano 9º ano/8ª série 
 
 
 
 
Base 
 Nacional Comum 

Língua Portuguesa 6 6 6 6 
Arte 2 2 2 2 
Educação Física 2 2 2 2 
Matemática 6 6 6 5 
Ciências Físicas e Biológicas 4 4 4 4 
História 4 4 4 4 
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Geografia 4 4 4 4 
Ensino religioso* - - - 1 

Parte Diversificada Língua Estrangeira Moderna 2 2 2 2 
Total de Aulas 30 30 30 30 
*Ensino Religioso – Se não houver demanda acrescentar 1 (uma) aula para Matemática. 

 
 
 
 
 

ANEXO III 
Matriz Curricular Básica Para o Ensino Fundamental 

Ciclo II – 6º ao 9º ano 
Período Diurno Três Turnos 

 
Disciplinas Ano/aula 

6º ano 7º ano 8º ano 9º ano/8ª série 
 
 
 
 
Base 
 Nacional Comum 

Língua Portuguesa 5 5 5 4 
Arte 2 2 2 2 
Educação Física  2 2 2 2 
Matemática 5 5 5 5 
Ciências Físicas e Biológicas 3 3 2 3 
História 3 2 3 3 
Geografia 2 3 3 2 
Ensino Religioso* - - - 1 

Parte Diversificada Língua Estrangeira Moderna 2 2 2 2 
Total de Aulas 24 24 24 24 
* Ensino Religioso – Se não houver demanda acrescentar 1 aula para Língua Portuguesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
Matriz Curricular Básica Para o Ensino Fundamental 

Ciclo II – 6º ao 9º ano 
Período Noturno 

 
Disciplinas Ano/aula 

6º ano 7º ano 8º ano 9º ano/8ª série 
 
 
 
 
Base 
Nacional Comum 

Língua Portuguesa 6 6 6 6 
Arte 2 2 2 2 
Educação Física * 2 2 2 2 
Matemática 6 6 6 5 
Ciências Físicas e Biológicas 3 3 3 3 
História 3 3 3 3 
Geografia 3 3 3 3 
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Ensino Religioso** - - - 1 
Parte Diversificada Língua Estrangeira Moderna 2 2 2 2 
Total de Aulas 27 27 27 27 

*Educação Física deve ser oferecida no contraturno ou aos sábados. 
** Ensino Religioso – Se não houver demanda, acrescentar 1 (uma) aula para Matemática. 
 
 

ANEXO V 
Matriz Curricular – Ensino Médio 

Período Diurno 

 
 
 
 
 
 
 
Base 
Nacional Comum  

 
Área 

 
Disciplina 

SÉRIE 
1ª 2ª 3ª 

Linguagens e Códigos e suas Tecnologias Língua Portuguesa e Literatura 5 5 5 
Arte 2 2 2 
Educação Física 2 2 2 

Ciências da Natureza, Matemática e suas 
Tecnologias. 

Matemática 5 5 5 
Biologia 2 2 2 
Física 2 2 2 
Química 2 2 2 

 
Ciências Humanas e suas Tecnologias 

História 2 2 2 
Geografia 2 2 2 
Filosofia 2 2 2 
Sociologia 2 2 2 

Parte Diversificada Língua Estrangeira Moderna  2 2 2 
Total de Aulas 30 30 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI 
Matriz Curricular – Ensino Médio 

Período Noturno 

 
 
 
 
 
 
 
Base Comum Nacional 

 
Área 

 
Disciplina 

SÉRIE 
1ª 2ª 3ª 

Linguagens e Códigos e suas 
Tecnologias 

Língua Portuguesa e Literatura 4 4 4 
Arte 2 2 2 
Educação Física* 2 2 2 

Ciências da Natureza, 
Matemática e suas 
Tecnologias. 

Matemática 4 4 4 
Biologia 2 2 2 
Física 2 2 2 
Química 2 2 2 

 
Ciências Humanas e suas 

História 2 2 2 
Geografia 2 2 1 
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Tecnologias Filosofia 1 2 2 
Sociologia 2 1 2 

Parte Diversificada Língua Estrangeira Moderna 2 2 2 
Total de Aulas 27 27 27 
*A Educação Física deve ser oferecida no contra turno ou aos sábados. 

 
 
 

ANEXO VII 
Matriz Curricular – Ensino Médio – Três Turnos 

Período Diurno 
 
 
 
 
 
 
 
Base Comum Nacional 

 
Área 

 
Disciplina 

SÉRIE 
1ª 2ª 3ª 

Linguagens e Códigos e suas 
Tecnologias 

Língua Portuguesa e Literatura 3 3 4 
Arte 2 2 2 
Educação Física* 2 2 2 

Ciências da Natureza, 
Matemática e suas 
Tecnologias. 

Matemática 3 3 4 
Biologia 2 2 2 
Física 2 2 2 
Química 2 2 2 

 
Ciências Humanas e suas 
Tecnologias 

História 2 2 2 
Geografia 2 2 - 
Filosofia 1 1 1 
Sociologia 1 1 1 

Parte Diversificada Língua Estrangeira Moderna  2 2 2 

Total de Aulas 24 24 24 

 
Obs.: 
*As aulas de Educação Física poderão ser realizadas fora do período regular de aulas. 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

() RESOLUÇÃO SE Nº 73, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 
Dispõe sobre a reorganização do Ensino Fundamental em Regime de Progressão Continuada e sobre os 

Mecanismos de Apoio Escolar aos alunos dos Ensinos Fundamental e Médio das escolas estaduais 
 

O Secretário da Educação, à vista do que lhe representaram as Coordenadorias de 
Gestão da Educação Básica - CGEB e de Gestão de Recursos Humanos - CGRH e considerando que: 

- a melhoria da qualidade da educação básica somente se consolida com o 
desenvolvimento de um ensino que assegure efetiva aprendizagem ao aluno; 

- os resultados das avaliações externas, alcançados pelas escolas da rede pública 
estadual, confirmam as possibilidades de aumento da eficácia e eficiência do redimensionamento dos 

                                                           
() Com as alterações introduzidas pela Resolução SE nº 27/15. 
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ciclos do Ensino Fundamental, com flexibilização dos tempos de aprendizagem e diversificação dos 
mecanismos de apoio; 

- ao aluno devam ser garantidos meios e oportunidades diversas de se apropriar do 
currículo escolar, de forma contínua e exitosa, subsidiada por tempos de aprendizagem e mecanismos 
de apoio adequados, 

Resolve: 
 
Artigo 1º - O Ensino Fundamental, em Regime de Progressão Continuada, reorganizado 

em 3 (três) Ciclos de Aprendizagem, com duração de 3 (três) anos cada, oferecido nas escolas 
estaduais, tem seu funcionamento regido nos termos da presente resolução. 

Parágrafo único – A reorganização do ensino em três Ciclos de Aprendizagem, a que se 
refere o caput deste artigo, assegura condições pedagógicas que disponibilizam, a crianças e 
adolescentes, mais oportunidades e meios para serem eficazmente atendidos em suas necessidades, 
viabilizando-lhes tempos de aprendizagem adaptados a suas características individuais. 

 
Artigo 2º – Na reorganização do ensino, de que trata esta resolução, as equipes 

escolares procederão ao acompanhamento e avaliação contínuos do desempenho do aluno, com 
intervenção pedagógica imediata, sempre que necessário, e, quando for o caso, com encaminhamento 
do educando para estudos de reforço, recuperação e aprofundamento curricular, dentro e/ou fora do 
seu horário regular de aulas. 

 
Artigo 3º - A reorganização do ensino por Ciclos de Aprendizagem oferece à escola 

efetivas possibilidades de: 
I - assegurar condições de aprendizagem, segundo o critério de flexibilização do tempo 

necessário ao aprendizado, no desenvolvimento gradativo e articulado dos diferentes conteúdos que 
compõem o currículo do Ensino Fundamental; 

II - evidenciar a importância que a flexibilização do tempo representa para a 
organização do ensino e para a efetivação de aprendizagens contínuas e progressivas de todos os 
alunos, de forma geral, e de cada um, em particular; 

III - garantir ao aluno um ensino que, a partir de seus conhecimentos prévios, 
implemente novos conteúdos curriculares, visando às aprendizagens previstas para cada ano de cada 
Ciclo do Ensino Fundamental; 

IV - subsidiar gestores e professores no agrupamento de alunos, na constituição de 
classes e na organização dos processos de ensino, acompanhamento e avaliação contínua da 
aprendizagem; 

V - ressaltar a importância de intervenções pedagógicas, com ações de reforço, 
recuperação e aprofundamento curricular, como mecanismos indispensáveis à obtenção de bons 
resultados de aprendizagem; 

VI - fornecer a pais e/ou responsáveis parâmetros e orientações que viabilizem e 
estimulem o monitoramento do processo de aprendizagem do aluno. 

 
Artigo 4º - Os Ciclos de Aprendizagem, compreendidos como espaços temporais 

interdependentes e articulados entre si, definem-se ao longo dos nove anos do Ensino Fundamental, na 
seguinte conformidade: 

I - Ciclo de Alfabetização, do 1º ao 3º ano; 
II - Ciclo Intermediário, do 4º ao 6º ano; 
III - Ciclo Final, do 7º ao 9º ano. 
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Artigo 5º - O Ciclo de Alfabetização (1º ao 3º ano) tem como finalidade propiciar aos 
alunos a alfabetização, o letramento das diversas formas de expressão e de iniciação ao aprendizado de 
Matemática, Ciências, História e Geografia, de modo a capacitá-los até o final deste Ciclo, a fazer uso da 
leitura, da linguagem escrita e das diversas linguagens utilizadas nas diferentes situações de vida, 
dentro e fora do ambiente escolar. 

§ 1º – Ao final do 3º ano, o aluno que não se apropriar das competências e habilidades 
previstas para o Ciclo de Alfabetização, de que trata o caput deste artigo, deverá permanecer por mais 
um ano neste Ciclo, em uma classe de recuperação intensiva. 

§ 2º - O aluno a que se refere o parágrafo anterior, ao término de quatro anos de estudos 
no Ciclo de Alfabetização, deverá continuar sua aprendizagem no Ciclo Intermediário. 

 
Artigo 6º - O Ciclo Intermediário (4º ao 6º ano) tem como finalidade assegurar aos 

alunos a continuidade e o aprofundamento das competências leitora e escritora, com ênfase na 
organização e produção escrita, em consonância com a norma padrão, nas diferentes áreas de 
conhecimento. 

§ 1º – No 4º e no 5º anos do Ciclo Intermediário, o ensino será desenvolvido, 
predominantemente, por professor regente de classe e, a partir do 6º ano, por professores especialistas 
nas diferentes disciplinas do currículo. 

§ 2º – Caberá à equipe gestora e aos professores que atuam no Ciclo Intermediário 
promover condições pedagógicas que assegurem aprendizagens necessárias à transição do ensino 
desenvolvido por professor regente de classe e do desenvolvido por docentes especialistas em 
disciplinas do currículo. 

§ 3º – Ao final do 6º ano, o aluno que não se apropriar das competências e habilidades 
previstas para o Ciclo Intermediário, de que trata o caput deste artigo, deverá permanecer por mais um 
ano neste Ciclo, em uma classe de recuperação intensiva. 

§ 4º - O aluno a que se refere o parágrafo anterior, ao término de quatro anos de estudos 
no Ciclo Intermediário, deverá continuar sua aprendizagem no Ciclo Final. 

 
Artigo 7º - O Ciclo Final (do 7º ao 9º ano) tem como finalidade assegurar a consolidação 

das aprendizagens previstas para este Ciclo, contemplando todo o currículo escolar estabelecido para o 
Ensino Fundamental. 

§ 1º - Os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, promovidos em regime de 
progressão parcial, com pendência em até 3 (três) disciplinas, poderão iniciar a 1ª série do Ensino 
Médio, desde que tenham condições de se apropriar, concomitantemente, dos conteúdos das 
disciplinas pendentes do Ensino Fundamental e das disciplinas da 1ª série do Ensino Médio, 
observadas as condições de viabilidade das alternativas existentes na unidade escolar. 

§ 2º - Ao final do 9º ano, o aluno que não se apropriar das competências e habilidades 
previstas para o Ciclo Final, na forma a que se refere o caput deste artigo, deverá permanecer por mais 
um ano neste Ciclo, em uma classe de recuperação intensiva. 

§ 3º - O aluno a que se refere o parágrafo anterior, ao término de quatro anos de estudos 
no Ciclo Final, deverá concluir o Ensino Fundamental. 

 
Artigo 8º - O processo de consolidação de aprendizagens no Ensino Fundamental, em 

Regime de Progressão Continuada, a que se refere o caput do artigo 7º desta resolução, deverá 
assegurar o acompanhamento e avaliação contínuos e sistemáticos do ensino e do desempenho do 
aluno, a fim de apontar a necessidade, ou não, de intervenções pedagógicas, na forma de estudos de 
reforço e/ou recuperação, dentro ou fora do horário regular de aulas do aluno. 
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Parágrafo único - O acompanhamento e a avaliação das aprendizagens de cada aluno 
devem ser concomitantes ao processo de ensino e aprendizagem, e sistematizados periodicamente por 
professores e gestores que integram os Conselhos de Classe/Ano/Série e Ciclo, realizados, 
respectivamente, ao final do bimestre, do ano/série e do ciclo. 

 
Artigo 9º - Cabe à equipe escolar identificar os alunos do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio que necessitem de mecanismos de apoio no processo de ensino e aprendizagem, para 
concluir seus estudos dentro do tempo regular legalmente previsto. 

Parágrafo único - Os mecanismos de apoio utilizados no processo de ensino e 
aprendizagem, a que se refere o caput deste artigo, distinguem-se pelos momentos em que são 
oferecidos e pelas metodologias utilizadas em seu desenvolvimento, caracterizando-se basicamente 
como estudos de Recuperação Contínua e de Recuperação Intensiva, assim definidos: 

1 - Recuperação Contínua: ação de intervenção imediata, a ocorrer durante as aulas 
regulares do Ensino Fundamental e Médio, voltada para as dificuldades específicas do aluno, 
abrangendo não só os conceitos, mas também as habilidades, procedimentos e atitudes, sendo 
desenvolvida pelo próprio professor da classe ou da disciplina, conforme o caso, com apoio 
complementar, quando necessário, na seguinte conformidade: 

a) nas classes de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, com apoio e assistência direta 
dos alunos pesquisadores do Programa Bolsa Alfabetização; 

b) nas classes de 3º, 4º, 5º e 6º anos do Ensino Fundamental, com apoio complementar 
do Professor Auxiliar - PA; e 

c) nas classes de 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e de séries do Ensino Médio 
com apoio complementar dos docentes do Projeto Apoio à Aprendizagem - PAA, conforme dispuser a 
legislação pertinente; 

2 – Recuperação Intensiva: a oportunidade de estudos que possibilita ao aluno integrar 
classe cujo professor desenvolverá atividades de ensino específicas e diferenciadas, que permitirão ao 
aluno trabalhar os conceitos básicos necessários a seu prosseguimento nos estudos. 

 
Artigo 10 - O Professor Auxiliar, a que se refere o item 1 do parágrafo único do artigo 9º 

desta resolução, tem como função precípua apoiar o professor da classe no desenvolvimento de 
atividades de ensino e de aprendizagem, em especial, as de recuperação contínua, oferecidas a alunos 
do 3º, 4º, 5º e 6º ano do Ensino Fundamental, visando à superação de dificuldades e necessidades 
identificadas em seu percurso escolar, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. 

§ 1º - A atuação do docente como Professor Auxiliar dar-se-á, ouvido o professor da 
classe e/ou da disciplina de Língua Portuguesa ou de Matemática, simultaneamente às atividades 
desenvolvidas no horário regular das aulas correspondentes, mediante atendimento por grupo de, no 
mínimo, 5 (cinco) alunos. 

§ 2º - O Professor Auxiliar poderá atuar somente em classes que totalizem, no mínimo, 
25 (vinte e cinco) alunos. 

§3º - Excepcionalmente, o Professor Auxiliar poderá atuar em classe regular de, no 
mínimo, 20 (vinte) alunos, desde que nela se inclua matrícula de aluno do público-alvo da Educação 
Especial, cuja necessidade tenha sido avaliada pela Equipe de Educação Especial da Diretoria de 
Ensino, excetuando-se dessa possibilidade as Classes Regidas por Professor Especializado e as Salas de 
Recursos. 

 
Artigo 11 – Cada classe de 3º, 4º, 5º ou 6º ano do Ensino Fundamental, contará com o 

Professor Auxiliar em 3 (três) aulas semanais para cada uma das disciplinas (Língua Portuguesa e 
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Matemática), podendo, conforme a necessidade, totalizar 6 (seis) aulas semanais (três e três), 
atendendo ao que indicar o diagnóstico efetuado pelo docente da classe ou da disciplina. 

 
“Artigo 12 - As aulas relativas às atividades do Professor Auxiliar serão atribuídas a 

docentes devidamente habilitados/qualificados em Língua Portuguesa ou em Matemática e a docentes 
portadores de licenciatura plena em Pedagogia, inscritos no processo anual de atribuição de classes e 
aulas, observado o campo de atuação e na seguinte ordem de prioridade das situações funcionais:” 
(NR) 

I - docente titular de cargo, que se encontre na situação de adido, sem descaracterizar 
essa condição, ou a título de carga suplementar de trabalho; 

II - docente ocupante de função-atividade, na composição ou complementação de sua 
carga horária de trabalho. 

§ 1º - Para os docentes, a que se referem os incisos deste artigo, somente poderá haver 
atribuição, como Professor Auxiliar, na comprovada inexistência de aulas que lhes possam ser 
atribuídas, no processo regular de atribuição, em nível de unidade escolar e também de Diretoria de 
Ensino. 

§ 2º - O docente exercerá as atribuições de Professor Auxiliar em classes do 3º, 4º, 5º ou 
6º ano do Ensino Fundamental, observado o limite máximo de 12 (doze) aulas semanais, pelo tempo 
que se fizer necessário à superação das dificuldades dos alunos, fazendo jus, de acordo com a legislação 
pertinente, à quantidade de horas de trabalho pedagógico correspondente à carga horária atribuída. 

§ 3° - O Professor Auxiliar não poderá ser substituído e perderá a carga horária 
atribuída, quando iniciar qualquer tipo de licença ou afastamento. 

§ 4° - Excepcionalmente, nos casos de licença-saúde, licença-acidente de trabalho, 
licença à gestante e licença-adoção, o/a docente permanecerá com a carga horária relativa ao Professor 
Auxiliar, apenas para fins de pagamento e enquanto perdurar a licença, sendo as aulas correspondentes 
liberadas, de imediato, para atribuição a outro docente, que venha efetivamente a ministrá-las. 

 
Artigo 13 - A Recuperação Intensiva, caracterizada como mecanismo de recuperação 

pedagógica centrada na promoção da aprendizagem do aluno, mediante atividades de ensino 
diferenciadas e superação das defasagens de aprendizagem diagnosticadas, a que se refere o item 2 do 
parágrafo único do artigo 9º desta resolução, será estruturada em dois tipos de classes, cuja instalação 
deverá observar, obrigatoriamente, a seguinte ordem de prioridade: 

I - classe de Recuperação Intensiva de Ciclo - RC, organizada com o limite mínimo de 10 
(dez) e máximo de 20 (vinte) alunos, destinada exclusivamente a alunos egressos dos anos finais de 
cada ciclo, cujo desempenho escolar lhes tenha determinado a permanência, por mais um ano letivo, no 
3º, 6º ou 9º anos do Ensino Fundamental; 

II - classe de Recuperação Contínua e Intensiva - RCI, constituída, em média, com 20 
(vinte) alunos e destinada a alunos egressos dos anos finais de cada ciclo, cujo desempenho escolar 
lhes tenha determinado a permanência, por mais um ano letivo, no 3º, 6º ou 9º anos do Ensino 
Fundamental, sendo que, nessa classe, a média de 20 (vinte) alunos poderá ser completada com alunos 
egressos do 2º, 5º e 8º anos do Ensino Fundamental que, mesmo cursando ano subsequente, ainda 
necessitem de atendimentos de reforço e estudos de recuperação. 

§ 1º - As classes de Recuperação Contínua e Intensiva - RCI, de que trata o inciso II deste 
artigo, somente poderão ser instaladas, nas seguintes situações: 

1 - após total atendimento ao limite máximo da organização de classes de Recuperação 
Intensiva de Ciclo – RC; 

2 – de comprovada inexistência de, no mínimo, de 10(dez) alunos para instalação de 
uma classe de Recuperação Intensiva de Ciclo- RC. 
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§ 2º - Quando o total de concluintes do ciclo, que deverá permanecer por mais um ano 
letivo, for igual ou inferior a 3( três) alunos , ou no caso de a unidade escolar não mais dispor de salas 
ociosas para instalação de classe de recuperação intensiva, os alunos  deverão ser encaminhados à 
composição de classes regulares correspondentes ao ano final dos respectivos ciclos.  

§ 3º - A organização das classes de recuperação intensiva, RC e RCI, de que tratam os 
incisos deste artigo, deverá resultar de indicação feita pelos professores, no último Conselho de 
Classe/Ano, realizado ao final do ano letivo anterior, ocasião em que também poderão ser indicados os 
docentes da escola com possibilidade de assumir as referidas classes no ano letivo subsequente. 

 
Artigo 14 - A equipe gestora, em reunião do Conselho de Classe/Ano, ouvidos os 

professores da classe ou das disciplinas, ao deliberar sobre a recuperação intensiva, deverá, na 
formação das classes, de que trata o disposto no artigo 13 desta resolução, identificar, 
preliminarmente, diante do total de classes regularmente constituídas, o número de salas ociosas 
existentes, por turno/período, na unidade escolar, que poderão vir a atender a necessidade de 
formação e a ordem de prioridade estabelecida no referido artigo. 

§ 1º – A formação de classes de recuperação intensiva, observada a identificação 
preliminar a que se refere o caput deste artigo, deverá ser submetida à autorização do Dirigente 
Regional de Ensino, mediante parecer do Supervisor de Ensino da unidade escolar. 

§ 2º - Excepcionalmente, classes de recuperação intensiva, com número de alunos 
inferior ao previsto nos incisos do artigo 13 desta resolução, poderão ter sua constituição autorizada 
pelo Dirigente Regional de Ensino, mediante solicitação devidamente justificada do Diretor de Escola, 
acompanhada de parecer conclusivo do Supervisor de Ensino da unidade escolar.  

 
Artigo 15 - A atribuição de classes e de aulas de recuperação intensiva observará as 

normas e critérios relativos ao processo anual de atribuição de classes e aulas. 
Parágrafo único - As classes e as aulas de recuperação intensiva poderão constituir e 

ampliar a jornada de trabalho do docente titular de cargo, e também, se for o caso, compor sua carga 
suplementar. 

 
Artigo 16 – Caberá às Coordenadorias de Gestão da Educação Básica e de Gestão de 

Recursos Humanos, na conformidade das respectivas áreas de competência, baixar instruções que se 
façam necessárias ao cumprimento do que dispõe a presente resolução. 

 
Artigo 17 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 

as disposições em contrário, em especial a Resolução SE nº 53, de 2 de outubro de 2014. 
 
 
 RESOLUÇÃO SE Nº 51, DE  1º DE NOVEMBRO DE 2017 

Dispõe sobre o cumprimento do disposto na Deliberação CEE nº 138/2016, quanto ao processo de 
autorização de funcionamento e supervisão de estabelecimentos de ensino e cursos da rede privada de 

ensino presencial, nos diferentes níveis e modalidades, integrantes do Sistema Estadual de Ensino de São Paulo 
 
O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, com fundamento no disposto nas alíneas “c”, item 1, e 

“e”, do inciso II do artigo 80, do Decreto nº 57.141, de 18.7.2011, bem como no disposto na Deliberação 
CEE nº 138/16, e considerando: 
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- as diretrizes e bases da educação nacional que, com as alterações que lhe foram 
introduzidas nos últimos anos, conferiram maior abrangência ao processo de autorização e 
funcionamento de estabelecimentos de ensino e cursos; 

 
- a importância da aplicação das normas fixadas pelo Conselho Estadual de Educação - 

CEE, órgão próprio do Sistema Estadual de Ensino de São Paulo, proposta na Indicação CEE nº 
141/2016, que regulam esse processo; 

 
- as instituições de ensino de educação básica presencial, mantidas pela iniciativa 

privada, integrantes do Sistema Estadual de Ensino de São Paulo; 
 
- o papel da Pasta da Educação, na implementação das diretrizes fixadas pelo CEE, 

mediante delegação de competências e atribuições a titulares de órgãos centrais e regionais que 
compõem sua estrutura organizacional, 

 
Resolve: 
 
Artigo 1º - Fica delegada ao Dirigente Regional de Ensino, observadas as exigências e as 

diretrizes legais estabelecidas pelos Conselhos Nacional e Estadual de Educação, competência para 
autorizar e encerrar, mediante pedido do representante legal da mantenedora, o funcionamento de 
estabelecimentos de ensino e cursos da rede privada de ensino presencial nos diferentes níveis e 
modalidades. 

Parágrafo único – Em caso de indeferimento do pedido de autorização, cabe recurso ao 
Coordenador da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB, no prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar da publicação do ato de indeferimento, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 12 da 
Deliberação CEE nº 138/2016. 

 
Artigo 2º - Fica delegada ao Coordenador da Coordenadoria de Gestão da Educação 

Básica - CGEB competência para instaurar sindicância e cassar a autorização de funcionamento de 
cursos e estabelecimentos de ensino particulares da educação básica presencial, nos diferentes níveis e 
modalidades, após processo de sindicância, nos termos da Deliberação CEE nº 138/2016, sob 
responsabilidade da Comissão de Supervisores de Ensino, designada mediante portaria da autoridade 
competente. 

§ 1º - O ato de cassação da autorização de funcionamento, referido no caput deste 
artigo, será publicado após manifestação da Consultoria Jurídica da Pasta, que examinará as 
formalidades processuais. 

§ 2º - Caberá interposição de recurso ao Secretário de Estado da Educação, no prazo de 
15 (quinze) dias, a contar da publicação do ato de cassação, em conformidade com o disposto na Lei nº 
10.177, de 30.12.1998. 

 
Artigo 3º - A Assistência Técnica do Coordenador da CGEB, no uso das atribuições 

previstas no artigo 78 do Decreto nº 57.141/2011, deverá: 
I – assistir o Coordenador da CGEB e demais autoridades da Secretaria da Educação 

quanto aos procedimentos operacionais necessários ao processo de acompanhamento, monitoramento 
e avaliação de cursos e estabelecimentos de ensino particulares da educação básica, nos diferentes 
níveis e modalidades presenciais; 

II – orientar as comissões de sindicância indicando os procedimentos pertinentes e 
adequados a cada situação; 
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III – acompanhar o andamento dos processos de sindicância em escolas da rede privada 
de ensino; 

IV – colaborar com o Centro de Vida Escolar – CVESC, do Departamento de 
Planejamento e Gestão da Rede Escolar e Matrícula - DEGREM, da CGEB, no que concerne: 

a) à regularização da vida escolar de alunos e à propositura de medidas saneadoras; 
b) às orientações à Comissão de Verificação de Vida Escolar – CVVE, da Diretoria de 

Ensino, após a publicação do ato de cassação do estabelecimento de ensino, para regularização e 
convalidação da vida escolar dos alunos e ex-alunos. 

 
Artigo 4º - Os procedimentos necessários à operacionalização do contido na Deliberação 

CEE nº 138/2016 constam da Instrução anexa, que integra a presente resolução. 
 
Artigo 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, em especial a Resolução SE nº 29, de 13.3.2012. 
 
 

INSTRUÇÃO 
 

I – PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E CURSOS PRESENCIAIS DA REDE PRIVADA DE ENSINO 
 
1. Cabe à Entidade Mantenedora: 
a) protocolar na Diretoria de Ensino requerimento firmado por seu representante legal, encaminhado ao 
Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino de sua circunscrição, onde será autuado, desde que: 
a.1. conste do requerimento a especificação do(s) nível(eis) de ensino, curso(s) e a data prevista para início das 
aulas; 
a.2. a documentação esteja completa e a autuação seja feita com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias, 
contados, retroativamente, da data prevista para o início das aulas. 
b) juntar ao requerimento: 
b.1. Proposta Pedagógica; 
b.2. Regimento Escolar, em duas vias, elaborado nos termos da Deliberação CEE nº 10/97, Indicação CEE nº 9/97, 
Indicação CEE nº 13/97. 
b.3. Relatório acompanhado da documentação indicada no artigo 6º da Deliberação CEE nº 138/2016, 
observando-se que: 
b.3.1. o documento comprobatório da ocupação legal do imóvel deve ser firmado  pelo  representante legal da 
entidade mantenedora; 
b.3.2. a planta do prédio deverá estar de acordo com as normas do município em que se situa o estabelecimento 
de ensino; 
b.3.3. o contrato social, ou estatuto, deve ter registro em Cartório de Títulos e Documentos, para comprovação da 
natureza jurídica da entidade mantenedora; 
b.3.4. a cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deve estar acompanhada de cópia do Cadastro de 
Pessoa Física – CPF dos responsáveis; 
b.4. Plano de Curso, em duas vias, e Parecer Técnico emitido por especialistas das instituições credenciadas pelo 
CEE, para os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, atendendo ao disposto no § 2º do artigo 14 
da Deliberação CEE nº 138/2016; 
c) proceder às correções e aos ajustamentos quando solicitados, em atendimento ao disposto no artigo 11 da 
Deliberação CEE nº 138/2016; 
d) interpor recurso ao Coordenador da CGEB, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da publicação do 
indeferimento do pedido, autorização de funcionamento de estabelecimento de ensino e ou de cursos no caso de 
interesse da mantenedora; 
2– Cabe ao Dirigente Regional de Ensino: 
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a) indicar responsável para verificação da documentação apresentada, conforme previsto na Deliberação CEE nº 
138/2016, para posterior autuação, desde que esteja completa; 
b) expedir portaria designando Comissão de Supervisores de Ensino para os procedimentos, segundo a 
Deliberação CEE nº 138/2016; 
c) expedir e providenciar a publicação dos atos de aprovação do Regimento Escolar e de homologação do Plano 
de Curso, no caso de autorização de cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio; 
d) providenciar o ato administrativo de publicação do deferimento ou indeferimento da autorização de 
funcionamento do estabelecimento de ensino e ou dos cursos, diante do parecer conclusivo dos trabalhos da 
Comissão de Supervisores de Ensino; 
e) dar ciência ao interessado: 
 e.1. de que o prazo de 120 (cento e vinte) dias para decisão final será contado a partir do protocolamento do 
pedido; 
e.2. da publicação do deferimento ou indeferimento da autorização solicitada; 
e.3. de que o início das atividades só poderá ocorrer após publicação  do ato autorizatório publicado  no Diário 
Oficial. 
3. Cabe à Comissão de Supervisores de Ensino:  
3.1.  quanto ao Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Infantil, conforme o caso; 
a) proceder à análise da documentação especificada nos artigos 3º e 6º da Deliberação CEE nº 138/2016; 
b) analisar a compatibilidade entre a Proposta Pedagógica e o Regimento Escolar e, se favorável, propor ao 
Dirigente Regional de Ensino a aprovação do Regimento Escolar; 
c) proceder à vistoria do prédio, das instalações, dos equipamentos e materiais; 
d) propor a devolução do processo ao mantenedor para correções e ajustes, se for o caso, a serem feitos no prazo 
de 60 (sessenta) dias, conforme dispõe o § 1º do artigo 11 da Deliberação CEE nº 138/2016; 
e) realizar nova vistoria, quando se tratar de providências quanto ao prédio, às instalações e aos equipamentos; 
f) emitir parecer conclusivo e encaminhar o processo ao Dirigente Regional de Ensino para decisão final; 
3.2. quanto à Educação Profissional Técnica de Nível Médio: 
a)  cumprir o disposto nas alíneas do item 3.1; 
b) propor ao Dirigente Regional de Ensino a homologação do Plano de Curso, desde que haja coerência desse 
documento com o Regimento Escolar, à vista do Parecer Técnico; 
c) estipular prazos para o atendimento, se for o caso, às recomendações apontadas no Parecer Técnico, desde que 
aceitas pela Comissão. 
 
II - PROCEDIMENTOS RELATIVOS À ALTERAÇÃO DA ENTIDADE MANTENEDORA 
1. Cabe ao mantenedor, no caso de: 
1.1. transferência da entidade mantenedora: 
a) encaminhar ofício ao Dirigente Regional de Ensino informando a transferência, de acordo com o artigo 15 da 
Deliberação CEE nº 138/16, e anexando a seguinte documentação: 
a.1. cópia do contrato social ou estatuto, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos ou na Junta 
Comercial; 
a.2. cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ acompanhada da cópia do  Cadastro de Pessoa Física - 
CPF dos responsáveis;  
a.3. Termo de Responsabilidade conforme consta no inciso IX do artigo 6º da Deliberação CEE nº 138/2016; 
a.4.  cópia da alteração regimental, em 2 (duas) vias,  para aprovação; 
1.2. alteração no contrato social ou no estatuto: 
a) encaminhar ofício ao Dirigente Regional de Ensino informando a alteração, anexando a seguinte 
documentação: 
a.1. cópia do contrato social ou estatuto que deve estar devidamente registrado no Cartório de Títulos e 
Documentos ou na Junta Comercial; 
a.2. cópia do  Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ e do  Cadastro de Pessoa Física - CPF dos responsáveis; 
a.3. cópia da alteração regimental, em 2 (duas) vias,  para aprovação; 
2. Cabe ao Dirigente Regional de Ensino expedir portaria e providenciar a publicação do solicitado, após análise e 
parecer do Supervisor de Ensino da unidade escolar. 
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III - PROCEDIMENTOS RELATIVOS A MUDANÇA DE ENDEREÇO, FUNCIONAMENTO EM MAIS DE UM ENDEREÇO, 
UTILIZAÇÃO DE PRÉDIO CONTIGUO OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO JÁ AUTORIZADO 
 
1. Cabe à entidade mantenedora protocolar:  
a) requerimento firmado pelo representante legal encaminhado ao Dirigente Regional de Ensino, explicitando os 
motivos e a data prevista para a mudança, com 60 (sessenta) dias de antecedência, contados retroativamente a 
essa data; 
b) comprovação do atendimento às exigências previstas nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e IX do artigo 6º da 
Deliberação CEE nº 138/2016, seja no caso de mudança da escola como um todo para outro prédio, de utilização 
de prédio contíguo ou de ampliação; 
c) pedido de alteração regimental encaminhado ao Dirigente Regional de Ensino.  
2. Cabe ao Dirigente Regional de Ensino: 
a) providenciar o protocolo e a autuação do processo devidamente instruído; 
b) expedir portaria designando Comissão de Supervisores de Ensino para os procedimentos relativos à vistoria 
do prédio, dos materiais, dos equipamentos e instalações e da análise da documentação e emissão de parecer 
conclusivo pelo deferimento ou indeferimento; 
c) providenciar a publicação da portaria do ato de autorização ou indeferimento. 
 
IV – PROCEDIMENTOS RELATIVOS À MUDANÇA DE DENOMINAÇÃO 
 
1– Cabe à entidade mantenedora:  
1.a. encaminhar ofício ao Dirigente Regional de Ensino comunicando a mudança de denominação do 
estabelecimento de ensino, com citação dos atos legais relativos à escola; 
1.b. anexar ao ofício duas vias das alterações do Regimento Escolar para análise.  
2 – Cabe ao Dirigente Regional de Ensino: 
a) encaminhar o expediente ao Supervisor de Ensino da unidade escolar para análise e parecer; 
b) providenciar a publicação da portaria de alteração de denominação e de aprovação das alterações regimentais, 
após parecer do Supervisor de Ensino da unidade escolar. 
3 – Cabe ao Supervisor de Ensino: 
a) analisar a alteração do Regimento Escolar, segundo as normas do CEE; 
b) emitir parecer e encaminhar o expediente ao Dirigente Regional de Ensino para publicação dos respectivos 
atos. 
 
V– PROCEDIMENTOS RELATIVOS À SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DAS ATIVIDADES 
 
1. Cabe à entidade mantenedora: 
a) encaminhar o pedido ao Dirigente Regional de Ensino, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias 
contados, retroativamente, da data prevista para a suspensão das atividades; 
b) atender às disposições do artigo 19 da Deliberação CEE nº 138/2016: 
b.1.  anexando o plano de atendimento aos alunos em continuidade de seus estudos; 
b.2. expedindo todos os documentos relativos à vida escolar e, no caso de alunos concluintes de curso(s), 
cumprindo todos os procedimentos relativos à autenticidade dos atos escolares dos alunos; 
b.3. apresentar declaração de responsabilidade referente à guarda do acervo da instituição, especificando o local 
para atendimento aos interessados; 
2 - Cabe ao Dirigente Regional de Ensino: 
a) encaminhar o expediente ao Supervisor de Ensino da unidade escolar, para a verificação da regularidade da 
vida escolar e da entidade mantenedora;  
b) providenciar a publicação do ato de suspensão temporária, mencionando o local da guarda do acervo escolar, 
mediante o parecer conclusivo favorável do Supervisor de Ensino; 
c) determinar diligência, em atendimento às exigências legais, mediante parecer conclusivo desfavorável do 
Supervisor de Ensino, no caso de serem constatadas eventuais irregularidades de natureza grave;  
d) encaminhar pedido de instauração de sindicância, na conformidade do artigo 2º desta resolução, após 
conclusão da diligência, como prevista na alínea anterior. 
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VI – PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES 
 
1.Cabe à entidade mantenedora: 
a) atender às disposições do artigo 20 da Deliberação CEE nº 138/2016; 
b) protocolar na Diretoria de Ensino o pedido de encerramento das atividades escolares com antecedência de 60 
(sessenta) dias contados, retroativamente, da data prevista para o término do funcionamento do estabelecimento 
de ensino, em cumprimento do disposto no artigo 20 da Deliberação CEE nº 138/2016; 
 c) entregar, na Diretoria de Ensino, o acervo relativo à vida escolar de alunos, atos autorizatórios do 
estabelecimento de ensino, Termos de Visita e documentos com conteúdo relativo ao percurso escolar dos alunos 
matriculados; 
2. Cabe ao Dirigente Regional de Ensino: 
a) encaminhar o processo ao Supervisor de Ensino da unidade escolar para verificar se o pedido está 
devidamente instruído e se há regularidade na documentação escolar; 
b) expedir ato administrativo de encerramento de atividades do estabelecimento de ensino e ou cursos, caso 
defira o pedido ou emita despacho denegatório à vista das informações do Supervisor de Ensino; 
c) providenciar a publicação do ato de encerramento de atividades, desde que tenham sido atendidas todas as 
exigências pela entidade mantenedora; 
d) determinar ao Núcleo de Vida Escolar–NVE do Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar – 
CIE, providências para o recebimento do acervo escolar, em ação articulada com a Supervisão de Ensino. 
 
VII - PROCEDIMENTOS RELATIVOS A DILIGÊNCIA E SINDICÂNCIA 
 
1. quanto à diligência:  
compete ao Dirigente Regional de Ensino designar comissão de Supervisores de Ensino para efetuar diligência 
para apuração de eventuais irregularidades cometidas pela instituição de ensino e/ou entidade mantenedora, 
quando esgotadas as possibilidades de correção. 
2. quanto à sindicância: 
2.1. compete ao Coordenador da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica-CGEB a instauração de sindicância 
à vista da proposta do Dirigente Regional de Ensino, conforme disposto no artigo 21 da Deliberação CEE nº 
138/2016; 
2.2. as normas e procedimentos relativos à sindicância serão disponibilizados pela Assistência Técnica do 
Coordenador da CGEB, responsável pela rede privada de ensino, aos integrantes da Comissão de Supervisores de 
Ensino.  
 
VIII – PROCEDIMENTOS RELATIVOS ÀS ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE DE SUPERVISÃO DE ENSINO  
 
O Supervisor de Ensino no exercício de suas atribuições, quanto  à ação administrativa e pedagógica e em 
cumprimento do previsto no artigo 72 do Decreto nº 57.141/2011, deverá acompanhar, orientar, avaliar e 
fiscalizar as escolas da rede privada de ensino: 
1. atendendo às determinações do Dirigente Regional de Ensino em relação ao cumprimento da Deliberação CEE 
nº 138/2016 e às referidas nos itens anteriores; 
2. elaborando relatório, decorrente de mudança no setor da supervisão, com base nos termos de visita expedidos 
no decorrer do período supervisionado, visando a indicar a situação da escola e a necessidade de 
acompanhamento para saneamento de eventuais falhas ou irregularidades; 
3. orientando na correção de falhas ou irregularidades, em cumprimento das normas legais, após verificação 
detalhada dos aspectos administrativos e pedagógicos; 
4. representando à autoridade competente quando as orientações dadas aos representantes das escolas e/ou das 
entidades mantenedoras não forem atendidas, conforme disposto no artigo 72, VI “d”, do Decreto nº 
57.141/2011. 
 
IX – PROCEDIMENTOS RELATIVOS AOS PROCESSOS E EXPEDIENTES DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E 
CURSOS DA REDE PRIVADA DE ENSINO 
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Os documentos, processos e expedientes das escolas da rede privada de ensino devem ser mantidos atualizados 
no arquivo da Diretoria de Ensino, bem como as publicações do Diário Oficial do Estado, relativas aos atos 
administrativos da instituição de ensino. 
 
X - PROCEDIMENTOS RELATIVOS À INSTITUIÇÃO NÃO PERTENCENTES AO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO 
 
No caso de conhecimento de reclamação ou denúncia de irregularidades praticadas por representante(s) de  
instituição não autorizada pela Secretaria de Estado da Educação, observar o contido na Indicação CEE nº 
136/15, republicada em 8-5-15: 
“Recomenda-se aos órgãos de supervisão e às autoridades de ensino em geral que, quando forem comunicadas 
sobre possíveis irregularidades cometidas por escolas, empresas, escritórios que não pertencem ao sistema 
estadual de ensino do Estado de São Paulo, orientem os reclamantes a procurarem as autoridades competentes, 
entre elas, os serviços de defesa do consumidor (Procon, Decon), a Delegacia de Polícia local, o Ministério Público 
e a Prefeitura Municipal, para a denúncia”.  
 
 

____________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

() DELIBERAÇÃO CEE Nº 9/97 
Institui, no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, o regime de progressão continuada no ensino 

fundamental 
 
 
O Conselho Estadual de Educação, com fundamento no artigo 32 da Lei federal nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, n o artigo 2º da Lei estadual nº 10.403, de 6 de julho de 1971, e na 
Indicação CEE nº 8/97, 

Delibera: 
Artigo 1º - Fica instituído no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo o regime de 

progressão continuada, no ensino fundamental, com duração de oito anos. 
§ 1º - O regime de que trata este artigo pode ser organizado em um ou mais ciclos. 

                                                           

( ) Homologada pela Resolução SE de 4.8.97. 
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§ 2º - No caso de opção por mais de um ciclo, devem ser adotadas providências para que 
a transição de um ciclo para outro se faça de forma a garantir a progressão continuada. 

§ 3º - O regime de progressão continuada deve garantir a avaliação do processo de 
ensino -aprendizagem, o qual deve ser objeto de recuperação contínua e paralela, a partir de resultados 
periódicos parciais e, se necessário, no final de cada período letivo. 

Artigo 2º - A idade referencial para matrícula inicial no ensino fundamental será a de 
sete anos. 

§ 1º - O mesmo referencial será adaptado para matrícula nas etapas subsequentes à 
inicial. 

§ 2º - A matrícula do aluno transferido ou oriundo de fora do sistema estadual de ensino 
será feita tendo como referência a idade, bem como a avaliação de competências, com fundamento nos 
conteúdos mínimos obrigatórios, nas diretrizes curriculares nacionais e na base nacional comum do 
currículo, realizada por professor designado pela direção da escola, a qual indicará a necessidade de 
eventuais estudos de aceleração ou de adaptação, mantida preferencialmente a matrícula no período 
adequado, em função da idade. 

§ 3º - A avaliação de competências poderá indicar, ainda, a necessidade de educação 
especial, que deverá ser obrigatoriamente proporcionada pelas redes públicas de ensino fundamental. 

Artigo 3º - O projeto educacional de implantação do regime de progressão continuada 
deverá especificar, entre outros aspectos, mecanismos que assegurem: 

I - avaliação institucional interna e externa; 
II - avaliações da aprendizagem ao longo do processo, conduzindo a uma avaliação 

contínua e cumulativa da aprendizagem do aluno, de modo a permitir a apreciação de seu desempenho 
em todo o ciclo; 

III - atividades de reforço e de recuperação paralelas e contínuas ao longo do processo e, 
se necessárias, ao final de ciclo ou nível; 

IV - meios alternativos de adaptação, de reforço, de reclassificação, de avanço, de 
reconhecimento, de aproveitamento e de aceleração de estudos; 

V - indicadores de desempenho; 
VI - controle da freqüência dos alunos; 
VII - contínua melhoria do ensino; 
VIII - forma de implantação, implementação e avaliação do projeto; 
IX - dispositivos regimentais adequados; 
X - articulação com as famílias no acompanhamento do aluno ao longo do processo, 

fornecendo -lhes informações sistemáticas sobre frequência e aproveitamento escolar. 
§ 1º - Os projetos educacionais da Secretaria Estadual de Educação e das instituições de 

ensino que contem com supervisão delegada serão apreciados pelo Conselho Estadual de Educação. 
§ 2º - Os projetos educacionais dos estabelecimentos particulares de ensino serão 

apreciados pela respectiva Delegacia de Ensino. 
§ 3º - Os estabelecimentos de ensino de municípios que tenham organizado seu sistema 

de ensino terão seu projeto educacional apreciado pelo respectivo Conselho de Educação, devendo os 
demais encaminhar seus projetos à apreciação da respectiva Delegacia de Ensino do Estado. 

 
Artigo 4º - Com o fim de garantir a frequência mínima de 75% por parte de todos os 

alunos, as escolas de ensino fundamental devem, além daquelas a serem adotadas no âmbito do 
próprio estabelecimento de ensino, tomar as seguintes providências: 

I - alertar e manter informados os pais quanto às suas responsabilidades no tocante à 
educação dos filhos, inclusive no que se refere à frequência dos mesmos; 
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II - tomar as providências cabíveis, no âmbito da escola, junto aos alunos faltosos e 
respectivos professores; 

III - encaminhar a relação dos alunos que excederem o limite de 25% de faltas às 
respectivas Delegacias de Ensino, para que estas solicitem a devida colaboração do Ministério Público, 
dos Conselhos Tutelares e do CONDECA. 

 
Artigo 5º - Cabe à supervisão de ensino do sistema orientar e acompanhar a elaboração 

e a execução da proposta educacional dos estabelecimentos de ensino, verificando periodicamente os 
casos especiais previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 2º. 

 
Artigo 6º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua homologação e publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
O Conselho Estadual de Educação aprova, por unanimidade, a presente Deliberação. 

 
  
 ANEXO: 
 

INDICAÇÃO CEE Nº 8/97 – CP - Aprovada em 30.7.97 
ASSUNTO: Regime de progressão continuada 
INTERESSADO: Conselho Estadual de Educação - CEE 
RELATORES: Conselheiros: Francisco Aparecido Cordão e Nacim Walter Chieco 
PROCESSO CEE Nº 119/97 
 

I - RELATÓRIO 
Estamos todos, ainda, analisando as possíveis mudanças e impactos no sistema 

educacional brasileiro em decorrência da nova Lei de diretrizes e bases da educação nacional (LDB), 
promulgada sob o nº 9.394 em 20 de dezembro de 1996. Trata -se de uma lei geral com relativo grau 
de complexidade, pois, além de fixar princípios gerais, dispõe sobre aspectos da estrutura e do 
funcionamento da educação escolar no Brasil. Interpenetram -se, portanto, no mesmo texto legal 
elementos da substância e aspectos do processo educacional. Como qualquer norma legal, a nova LDB 
está impregnada dos atuais anseios e aspirações da sociedade. O objetivo da nova lei é regular relações 
na área da educação. Nesse sentido, pode-se dizer que, em relação à situação atual, apresenta três tipos 
de dispositivos: 

- os que estão sendo simplesmente reafirmados, eventualmente com pequenas 
alterações, constantes de leis anteriores; 

- os reguladores de situações de fato ainda não regulamentadas; 
- os referentes a inovações, alguns de aplicação obrigatória outros de caráter facultativo. 
Entre as inovações preconizadas na LDB, destacam -se as que se referem a ciclos e a 

regime de progressão continuada, respectivamente nos parágrafos 1º e 2º do artigo 32, na seção que 
trata do ensino fundamental no capítulo dedicado à educação básica, que dispõem: 

§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. 
§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no 

ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de 
ensino -aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema.(g.n.) 

Não se trata, obviamente, de novidade na educação brasileira. As redes públicas de 
ensino do Estado de São Paulo e do Município de São Paulo têm uma significativa e positiva experiência 
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de organização do ensino fundamental em ciclos. A nova LDB reconhece legalmente e estimula essa 
forma de organização que tem relação direta com as questões da avaliação do rendimento escolar e da 
produtividade dos sistemas de ensino. Trata -se, na verdade, de uma estratégia que contribui para a 
viabilização da universalização da educação básica, da garantia de acesso e permanência das crianças 
em idade própria na escola, da regularização do fluxo dos alunos no que se refere à relação idade/série 
e da melhoria geral da qualidade do ensino. 

A experiência recente demonstra que é perfeitamente viável uma mudança mais 
profunda e radical na concepção da avaliação da aprendizagem. A exemplo de outros países, parece que 
já contamos com condições objetivas para a introdução de mecanismo de progressão continuada dos 
alunos ao longo dos oito anos do ensino fundamental. O atual ciclo básico, formado pelos dois anos 
iniciais do ensino fundamental, já adotado na rede estadual e a estruturação de todo o ensino 
fundamental em ciclos experimentada pela Prefeitura de São Paulo constituem sinais evidentes de que 
tal mecanismo tem condições de ser assimilado e implantado em todo o sistema de ensino do Estado de 
São Paulo. É óbvio que, com o objetivo de assegurar a qualidade desejada de ensino, é essencial que se 
realizem contínuas avaliações parciais da aprendizagem e recuperações paralelas durante todos os 
períodos letivos, e ao final do ensino fundamental para fins de certificação. Trata -se de uma mudança 
profunda, inovadora e absolutamente urgente e necessária. 

Um ponto de resistência a uma mudança dessa magnitude poderia ser creditado aos 
profissionais da educação e às famílias diretamente envolvidas. 

Mas, as experiências já apontadas da organização em ciclos, demonstram que, 
atualmente, não é tão presente e forte esse tipo de resistência. De fato, professores, supervisores, 
administradores e demais especialistas da educação têm demonstrado um elevado grau de 
compreensão e maturidade quanto aos graves problemas educacionais que nos afligem, entre eles o da 
repetência e a consequente defasagem idade/série escolar. Este assunto tem sido objeto de 
manifestações por parte de várias entidades ligadas ao magistério. 

A APASE (Sindicato de Supervisores de Ensino do Magistério Oficial no Estado de São 
Paulo), em documento de 28 de julho de 1997, encaminhado a este Colegiado, manifesta-se sobre o 
assunto nos seguintes termos: 

“No nosso entender, o ‘nó’ da educação está na avaliação ou na verificação do rendimento 
escolar. A avaliação contínua e cumulativa é o ideal a atingir e, a nosso ver, não seria producente 
colocarmos obstáculos que impeçam a consecução desse ideal. 

Consideramos que o regimento e a proposta pedagógica da escola, de natureza estrutural, 
devem contemplar todas as formas possíveis de garantia 

de sucesso aos alunos, através de aprendizagem eficiente e inibidora de retenções. O 
cumprimento pelos sistemas de ensino, em especial pelos estabelecimentos, da nova LDB, já possibilitará a 
consecução desse objetivo, se a recuperação contínua e cumulativa for efetivada periodicamente. 

No Estado de São Paulo e no Município de São Paulo já foram dados passos tímidos com 
relação à criação dos ciclos. Ampliar os ciclos para duas etapas no ensino fundamental (1ª a 4ª e 5ª a 8ª 
séries) é nossa sugestão. 

No final de cada ciclo a avaliação é necessária. No entanto, que essa avaliação no final de 
cada ciclo não seja a oportunidade esperada de punição e penalização do aluno, bem como, de 
restabelecimento de antigos mecanismos de exclusão, como por exemplo os exames de admissão”. 

O que Sérgio da Costa Ribeiro denominou, com muita propriedade, “pedagogia da 
repetência” não é compatível com a almejada democratização e universalização do ensino fundamental. 
É preciso erradicar de vez essa perversa distorção da educação brasileira, ou sej a, é preciso substituir 
uma concepção de avaliação escolar punitiva e excludente por uma concepção de avaliação de 
progresso e de desenvolvimento da aprendizagem. A experiência dos ciclos, tanto na rede estadual 
quanto na rede municipal de São Paulo, tem demonstrado que a progressão continuada contribui 
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positivamente para a melhoria do processo de ensino e para a obtenção de melhores resultados de 
aprendizagem. 

Uma mudança dessa natureza deve trazer, sem dúvida alguma, benefícios tanto do 
ponto de vista pedagógico como econômico. Por um lado, o sistema escolar deixará de contribuir para o 
rebaixamento da auto -estima de elevado contingente de alunos reprovados. Reprovações muitas vezes 
reincidentes na mesma criança ou jovem, com graves consequências para a formação da pessoa, do 
trabalhador e do cidadão. Por outro lado, a eliminação da retenção escolar e decorrente redução da 
evasão deve representar uma sensível otimização dos recursos para um maior e melhor atendimento 
de toda a população. A repetência constitui um pernicioso “ralo” por onde são desperdiçados preciosos 
recursos financeiros da educação. O custo correspondente a um ano de escolaridade de um aluno 
reprovado é simplesmente um dinheiro perdido. Desperdício financeiro que, sem dúvida, afeta os 
investimentos em educação, seja na base física (prédios, salas de aula e equipamentos), seja, 
principalmente, nos salários dos trabalhadores do ensino. 

Sem falar do custo material e psicológico por parte do próprio aluno e de sua família. 
Ainda da perspectiva de política educacional e social, é sabido que o Brasil precisa, com 

a maior rapidez possível, elevar os níveis médios de escolaridade dos seus trabalhadores. A educação 
básica e a qualificação profissional constituem requisitos fundamentais para o crescimento econômico, 
para a competitividade internacional e, como meta principal, para a melhoria da qualidade de vida da 
população. Significa dizer que é preciso alterar, com urgência, o perfil do desempenho da educação 
brasileira representado, graficamente, pela tradicional pirâmide com uma larga base, correspondente à 
entrada no ensino fundamental, e um progressivo e acentuado estreitamento ao longo dos anos de 
escolaridade regular. É preciso fazer com que o número de entrada se aproxime o máximo possível do 
d e saída no ensino fundamental, garantindo-se, assim, o princípio contido no inciso I do artigo 3º da 
LDB: “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”. Somente assim estaremos 
viabilizando o que dispõe a nossa Constituição Federal no seu artigo 208: 

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
I - ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita 

para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria; 
Essa disposição recebe respaldo financeiro com a vinculação constitucional de recursos 

e é reafirmada no artigo 60, do Ato das disposições constitucionais transitórias, com o objetivo de 
assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração condigna do magistério. 

É sabido, também, que a escala temporal de mudanças mais profundas em educação tem 
como referência mínima uma década. Aliás, essa é a referência utilizada na LDB no artigo 87 ao instituir 
a Década da Educação. As mudanças, portanto, precisam ser iniciadas imediatamente para que os 
resultados venham a ser mais palpáveis, pelo menos, ao final da primeira década do próximo milênio. 

A adoção do regime de progressão continuada em ciclo único no ensino fundamental 
pode vir a representar a inovação mais relevante e positiva na história recente da educação no Estado 
de São Paulo. Trata -se de uma mudança radical. Em lugar de se procurar os culpados da não 
aprendizagem nos próprios alunos, ou em suas famílias, ou nos professores, define -se uma via de 
solução que não sej a a pessoal, mas sim a institucional. A escola deve ser chamada a assumir 
institucionalmente suas responsabilidades pela não aprendizagem dos alunos, em cooperação com 
outras instituições da sociedade, como, por exemplo, o Ministério Público, os Conselhos Tutelares e o 
CONDECA - Conselho Estadual (ou Nacional, ou Municipal) dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
Por isso mesmo essa mudança precisará ser muito bem planejada e discutida quanto a sua forma de 
implantação com toda a comunidade, tanto a educacional quanto a usuária dos serviços educativos. 
Todos precisarão estar conscientes de que, no fundo, será uma revisão da concepção e prática atuais do 
ensino fundamental e da avaliação do rendimento escolar nesse nível de ensino. O ensino fundamental, 
de acordo com a Constituição Federal e a LDB, é obrigatório, gratuito e constitui direito público 
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subjetivo. Deve ser assegurado pelo Poder Público a quem cumpre oferecê-lo a toda a população, 
proporcionando as condições necessárias para a sua integralização, sem qualquer embaraço ou 
obstáculo, ao longo de oito anos ininterruptos. A avaliação deixa de ser um procedimento decisório 
quanto à aprovação ou reprovação do aluno. A avaliação é o fato pedagógico pelo qual se verifica 
continuamente o progresso da aprendizagem e se decide, se necessário, quanto aos meios alternativos 
de recuperação ou reforço. A reprovação, como vem ocorrendo até hoje no ensino fundamental, 
constitui um flagrante desrespeito à pessoa humana, à cidadania e a um direito fundamental de uma 
sociedade democrática. É preciso varrer da nossa realidade a “pedagogia da repetência” e da exclusão e 
instaurar definitivamente uma pedagogia da promoção humana e da inclusão. O conceito de 
reprovação deve ser substituído pelo conceito de aprendizagem progressiva e contínua. 

Cumpre assinalar que essa mudança está em perfeita sintonia com o espírito geral da 
nova LDB assentado em dois grandes eixos: a flexibilidade e a avaliação. A flexibilidade está muito clara 
nas amplas e ilimitadas possibilidades de organização da educação básica nos termos do artigo 23. 
Flexíveis, também, são os mecanismos de classificação e reclassificação de alunos, até mesmo 
“independentemente de escolarização anterior” (§1º do artigo 23 e alínea “c” do inciso II do artigo 24). 
Pode -se deduzir que a referência básica para a classificação de um aluno, por exemplo na hipótese de 
transferência, passa a ser a idade. É óbvio que outros mecanismos de avaliação do nível de competência 
efetiva do aluno e, se necessário, de atendimento especial para adaptação ou recuperação, devem estar 
associados à referência básica da faixa etária. O que importa realmente é que a conclusão do ensino 
fundamental torne -se uma regra para todos os jovens aos 14 ou 15 anos de idade, o que significa 
concretizar a política educacional de proporcionar educação fundamental em oito anos a toda a 
população paulista na idade própria. Essa mesma política deve estar permanentemente articulada ao 
compromisso com a contínua melhoria da qualidade do ensino. 

O outro eixo da LDB é a avaliação e está presente em inúmeros dispositivos da Lei. 
Refere -se, fundamentalmente, à avaliação externa de cursos, de instituições de ensino e de sistemas. 
Tanto o Governo federal como o estadual, através dos respectivos órgãos responsáveis, têm 
implementado projetos nessa área. Os resultados começam a se fazer sentir, na medida em que são 
promovidos ajustes e melhorias nos pontos em que foram detectadas deficiências. A rigor, a avaliação 
externa, como do SARESP (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) e do 
SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), sendo permanente e bem estruturada, conduzida 
com total isenção pelo Poder Público, proporciona à população transparência necessária quanto à 
qualidade dos serviços educacionais. A avaliação institucional, interna e externa, deve ser instituída em 
caráter permanente e deve constituir valioso instrumento para a constante melhoria do ensino no 
regime de progressão continuada em ciclo único no ensino fundamental. 

O processo de avaliação em sala de aula deve receber cuidados específicos por parte de 
professores, diretores, coordenadores pedagógicos e supervisores de ensino, pois esta avaliação 
contínua em processo é o eixo que sustenta a eficácia da progressão continuada nas escolas. A equipe 
escolar deverá ter claros os padrões mínimos de aprendizagem esperada para os seus alunos. Além 
disso, a proposta deverá também prever e assegurar participação das famílias no acompanhamento do 
aluno, dentro do regime de progressão continuada, fornecendo-lhes informações sistemáticas sobre 
sua frequência e aproveitamento, conforme determinam os incisos VI e VII do artigo 12 da LDB. 

É importante registrar que a mudança pretendida conta com a adesão e apoio de amplos 
setores da comunidade educacional. Não há que se iludir, entretanto, de que não haverá resistências 
sob a alegação apressada e sem fundamento de que se estará implantando a promoção automática, ou a 
abolição da reprovação, com consequente rebaixamento da qualidade do ensino. 

Para minimizar os efeitos perturbadores desse tipo de reação será necessária, antes de 
mais nada, a formulação de um projeto muito bem estruturado, com ampla participação da 
comunidade e amplo esclarecimento a toda a população. 
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À vista dos dados da atual real idade educacional, da experiência positiva dos ciclos e 
das novas disposições legais na área da educação, cabe ao Conselho Estadual de Educação, como órgão 
responsável pela formulação de políticas e diretrizes para o sistema de ensino do Estado de São Paul o, 
propor e articular esforços e ações para a implantação do regime de progressão continuada em ciclo 
único no ensino fundamental. 

A Secretaria de Estado da Educação (SEE), como órgão responsável pela execução das 
políticas de educação básica e pelo papel de oferta de ensino fundamental em articulação com os 
Municípios, deve estudar e elaborar projeto para a adoção e implantação da citada proposta na rede 
pública estadual. Um projeto da SEE com esse teor transcende e, ao mesmo tempo, não deve cercear os 
projetos pedagógicos específicos de cada escola. Seguramente, a SEE atuará como indutora e 
estimuladora de mudanças semelhantes nas redes municipais e na rede privada de ensino. 

O ciclo único de oito anos pode ser desmembrado, segundo as necessidades e 
conveniências de cada Município ou escola, em ciclos parciais, como por exemplo da 1ª à 4ª série e da 
5ª à 8ª do ensino fundamental, em consonância com o projeto em curso de reorganização da rede 
pública estadual. 

Com as devidas cautelas, porém, para que na transição de um ciclo parcial para o 
seguinte não se instale um novo “gargalo” ou ponto de exclusão. 

Para tanto, ante o exposto, cabe instituir, no sistema de ensino do Estado de São Paulo, o 
regime de progressão continuada em ciclo único no ensino fundamental na rede pública estadual. 
Poderá ser contemplada a hipótese de adoção de ciclos parciais, sem descaracterizar o regime de 
progressão continuada ou de progressão parcial, segundo necessidades e conveniências de cada 
Município ou escola. 

Considerando que, de acordo com o preceito constitucional expresso no artigo 205 da 
Constituição Federal e reafirmado no artigo 2º da LDB, a educação é dever compartilhado pela família e 
pelo Estado, recomenda -se que, quanto à frequência, sempre que necessário, as escolas tomem, em 
primeiro lugar, providências junto aos alunos faltosos e respectivos professores, bem como junto aos 
pais ou responsáveis. Em seguida, nos casos não solucionados, a escola deverá recorrer às instâncias 
superiores, que deverão tomar outras medidas legais previstas no “Estatuto da Criança e do 
Adolescente”. As escolas deverão encaminhar periodicamente às Delegacias de Ensino relação dos 
alunos que estejam excedendo o limite de 25% de faltas, para que estas solicitem a colaboração do 
Ministério Público, dos Conselhos Tutelares e do CONDECA, visando restabelecer e regularizar a 
frequência. Antes, porém, é fundamental que as escolas alertem as famílias quanto a suas 
responsabilidades em relação à educação de seus filhos, em especial quanto à observância dos limites 
de frequência no ensino fundamental. 

No seu âmbito a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo deverá desenvolver 
ações objetivando a elaboração de projeto para implantação do regime de progressão continuada, 
devendo nele especificar a forma de implantação e, entre outros aspectos, os mecanismos que 
assegurem: 

• avaliação institucional interna e externa; 
• avaliações da aprendizagem ao longo do processo, conduzindo a uma avaliação 

contínua e cumulativa da aprendizagem do aluno, de modo a permitir a apreciação de seu desempenho 
em todo o ciclo; 

• atividades de reforço e de recuperação paralelas e contínuas ao longo do processo e, 
se necessárias, ao final de ciclo ou nível; 

• meios alternativos de adaptação, de reforço, de reclassificação, de avanço, de 
reconhecimento, de aproveitamento e de aceleração de estudos; 

• indicadores de desempenho; 
• controle da frequência dos alunos; 
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• contínua melhoria do ensino. 
• dispositivos regimentais adequados; 
• forma de implantação, implementação e avaliação do projeto; 
• articulação com as famílias no acompanhamento do aluno ao longo do processo, 

fornecendo-lhes informações sistemáticas sobre frequência e aproveitamento escolar. 
Os estabelecimentos municipais e os estabelecimentos particulares de ensino, 

vinculados ao sistema estadual, para adoção do regime de progressão continuada, deverão submeter 
seus projetos de implantação desse regime à apreciação da respectiva Delegacia de Ensino. As 
instituições e os estabelecimentos de ensino que contem com supervisão delegada da Secretaria da 
Educação encaminharão seus projetos ao Conselho Estadual de Educação. 

Os Municípios que contem com sistema de ensino devidamente organizado poderão, se 
assim desejarem, seguir a orientação da presente Indicação. 

 
II – CONCLUSÃO 
À vista do exposto, submetemos ao Conselho Pleno o anexo projeto de Deliberação. 
 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
O Conselho Estadual de Educação aprova, por unanimidade, a presente Indicação. 
O Conselheiro Francisco Antonio Poli votou favoravelmente, nos termos de sua 

Declaração de Voto. 
 

DECLARAÇÃO DE VOTO 
 
Voto favoravelmente à presente Indicação por entender que a mesma reflete e atende as preocupações da nova 

Lei de Diretrizes e Bases, permitindo a adoção do regime de progressão continuada pelos estabelecimentos que utilizam a 
progressão regular por série. Ressalta, ainda, essa Indicação, a possibilidade de estes mesmos estabelecimentos adotarem formas 
de progressão parcial com avaliações ao longo das séries e dos ciclos, e não apenas no final dos mesmos. 

Meu voto é favorável, ainda, e principalmente, por tratar -se de uma indicação que reconhece a complexidade 
e a amplitude da alteração proposta e que, por isso mesmo, recomenda o amplo debate na rede e com a comunidade, antes da sua 
efetiva implantação. Recomenda, até mesmo, a formulação de um projeto com ampla participação da comunidade, e amplo 
esclarecimento a toda a população. 

 
Francisco Antonio Poli 

(*) DELIBERAÇÃO CEE Nº 10/97 
Fixa normas para elaboração do Regimento dos Estabelecimentos de Ensino Fundamental e Médio 

 
O Conselho Estadual de Educação, com fundamento na Lei federal nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, à vista da Indicação CEE nº 09/97, aprovada na Sessão Plenária realizada em 30 de 
julho de 1997, 

Delibera: 
 
Artigo 1º - Os Regimentos Escolares dos estabelecimentos de Ensino Fundamental e 

Médio, a serem elaborados para vigência a partir de 1998, em atendimento à Lei federal nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, devem obedecer às orientações constantes da Indicação anexa. 

 
Artigo 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua homologação e publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 
 

                                                           
(*) Homologada pela Resolução SE  de 3.9.97. 
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DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a presente 

Deliberação. 
 

ANEXO 
 

INDICAÇÃO CEE Nº 9/97 - CE - Aprovada em 30.7.97 
ASSUNTO: Diretrizes para elaboração de Regimento das escolas no Estado de São Paulo 
INTERESSADO: Conselho Estadual de Educação 
RELATORES: Conselheiros: Arthur Fonseca Filho e Pedro Salomão José Kassab 
PROCESSO CEE Nº 119/97 
 
I - RELATÓRIO 

 
O Conselho Estadual de Educação, desde janeiro de 1997, tem se dedicado 

intensamente à análise da Lei 9.394/96 e ao estudo dos procedimentos orientadores que dela devem 
decorrer. Esta Indicação e incluso Projeto de Deliberação, ora submetidos ao plenário, resultam desses 
trabalhos, dos subsídios colhidos ao longo dos mesmos e, portanto, das manifestações havidas na 
Câmaras, Comissões Permanentes e Comissões Especiais. 

 
1 - Introdução 

 
Este documento tem a finalidade de auxiliar a reestruturação de sistemas de ensino e 

escolas, no Estado de São Paulo, tendo em vista a nova LDB - Lei nº 9.394, de 20/12/96 - bem como 
apresentar o significado e alcance de algumas expressões no contexto da mesma lei e, ainda, ampliar a 
compreensão das diretrizes e normas que irão fundamentar a Educação Básica, a partir de 1998, no 
Estado de São Paulo. 

A análise e a exegese da lei são ainda mais importantes ao se perceber que é um texto 
redigido com poucas prescrições, poucas regras e muitos princípios, deixando, em última análise, à 
escola a competência para elaborar sua proposta pedagógica e seu regimento, como expressão efetiva 
de sua autonomia pedagógica, administrativa e de gestão, respeitadas as normas e diretrizes do 
respectivo sistema. 

Essa autonomia se expressa, desde já, pelo fato de que os sistemas não baixarão normas 
prescritivas, com modelos de propostas pedagógicas e regimentos, mas antes cuidarão de apresentar 
diretrizes com caráter de princípios norteadores. 

Por outro lado, é conveniente alertar que os regimentos não devem ser redigidos com a 
minudência que era comum na legislação anterior. Aquelas medidas que podem sofrer alterações de 
exercício para exercício, ou de ano letivo para ano letivo, num processo dinâmico de aperfeiçoamento, 
estarão mais apropriadamente incluídas num plano escolar anual. O regimento e a proposta 
pedagógica são mais estáveis, menos sujeitos a mudanças, enquanto o plano escolar é mais dinâmico e, 
portanto, mais flexível. 

Por oportuno, convém esclarecer: o sistema estadual de ensino compreende escolas 
públicas e particulares, que devem seguir as diretrizes do Conselho Estadual de Educação, órgão 
normativo do sistema. Quanto às escolas mantidas pelo Estado, a Secretaria da Educação pode adotar 
normas complementares de maneira a permitir que possam reservar sua individualidade, para atender 
às características locais, dando cumprimento ao disposto no artigo 12 da Lei. A ação supervisora nestas 
escolas tem peculiaridades que se acrescentam às que existem nos demais estabelecimentos do 



 

201 

 

 

sistema. Estes últimos organizam seus regimentos de acordo com as diretrizes do Conselho Estadual de 
Educação. 

O presente texto está separado em temas, que dizem respeito a diversos aspectos, a 
serem observados na organização da proposta pedagógica e na feitura do regimento escolar, tratando 
especificamente do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Outras indicações e deliberações, 
oportunamente, cuidarão da Educação Infantil, do Ensino Superior e de aspectos específicos do Ensino 
Fundamental e Médio, quando necessário. 

 
2 - Educação Básica - Disposições Gerais 

 
Neste item, serão analisados os dispositivos incluídos na Seção I - Das Disposições 

Gerais, do Capítulo II, que trata da Educação Básica. Ao mesmo tempo, sempre que necessário, far-se-á 
referência a dispositivos incluídos em outros capítulos da Lei. 

 
2.1 - Duração 

O Ensino Fundamental terá a duração mínima de oito anos e o Ensino Médio terá a 
duração mínima de três anos, excetuadas as situações previstas na própria Lei.  

A legislação anterior previa que o 2º grau, hoje Ensino Médio, pudesse ser organizado 
no regime de matrícula por disciplina, com duração mínima de dois anos e máxima de cinco, para os 
cursos de três anos, e mínimo de três e máximo de seis para os cursos de quatro anos. Com a nova 
legislação, a duração mínima é de três anos e a máxima fica a cargo da proposta pedagógica da escola. 
Em razão disso, as escolas que vêm adotando o regime de matrícula por disciplina, se continuarem a 
fazê-lo, devem passar a observar, a partir de 1998, o mínimo de três anos para o Ensino Médio. 

A Lei prevê, também, que “a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, 
distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado 
aos exames finais, quando houver” (inciso I do artigo 24). A Lei menciona, em diversas outras 
passagens, expressões como “horas-aula” (artigo 12, inciso III; artigo 13, inciso V), “horas 
letivas”(inciso VI do artigo 24), “horas de trabalho efetivo” (artigo 34). 

Significam as mesmas coisas essas expressões ou diferem, de forma a se considerar a 
palavra “hora”, como hora-relógio, distinta das demais? O problema não é novo. Já surgiu quando da 
implantação da Lei 5.692/71 e o CFE, no Parecer 792/73, de 05/06/73, concluiu: “o recreio faz parte 
da atividade educativa e, como tal, se inclui no tempo de trabalho escolar efetivo..”, e quanto à sua 
duração, “... parece razoável que se adote como referência o limite de um sexto das atividades (10 
minutos para 60, ou 20 para 120, ou 30 para 180, por exemplo)”. 

Esse entendimento parece consentâneo com o disposto no artigo 34. A “jornada” de 
quatro horas de trabalho no Ensino Fundamental não corresponde exclusivamente às atividades 
realizadas na tradicional sala de aula. São ainda atividades escolares aquelas realizadas em outros 
recintos, para trabalhos teóricos e práticos, leituras, pesquisas e trabalhos em grupo, concursos e 
competições, conhecimento da natureza e das múltiplas atividades humanas, desenvolvimento cultural, 
artístico, recreio e tudo mais que é necessário à plenitude da ação formadora, desde que obrigatórias e 
incluídas na proposta pedagógica, com a freqüência do aluno controlada e efetiva orientação da escola, 
por meio de pessoal habilitado e competente. Essas atividades, no seu conjunto, integram os 200 dias 
de efetivo trabalho escolar e as 800 horas, mínimos fixados pela Lei. 

Em atenção à possibilidade de organização diferente de séries anuais, em que não exista 
a jornada diária de quatro horas e os componentes curriculares sejam escriturados e contabilizados um 
a um, ou para adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região e até para viabilização do 
ensino noturno ( § 1º do artigo 34), considera-se “hora”, “horas-aula”, “horas-letivas”, “horas de efetivo 
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trabalho escolar”, com o mesmo significado. No caso do ensino noturno, a proposta pedagógica deve 
contemplar solução própria para a viabilidade desse segmento.  

 
2.2 - Critérios de Organização 

Educação é processo paulatino que inclui a busca da mudança de comportamentos, 
hábitos e atitudes do educando.  

Esse processo, necessariamente vagaroso, depende de atos deliberadamente 
organizados a serem executados de certa forma, tendo em vista concepções pedagógicas determinadas. 
As experiências pedagógicas que levam a aprendizagens educacionalmente desejáveis não podem, no 
entanto, acontecer aleatoriamente, ao sabor do transcorrer dos dias e aulas. É necessário organizá-las 
para máxima eficácia. Embora a Lei não mencione, há dois critérios principais a observar: a seqüência e 
a integração.  

Seqüência diz respeito ao desenvolvimento das aprendizagens no tempo, isto é, ao que 
se deve ensinar antes, o que pode e deve vir depois. A integração diz respeito às aprendizagens que 
devem ocorrer concomitantemente, isto é, aquelas que apresentarão melhores resultados se forem 
propiciadas aos alunos de forma interligada. Conforme a concepção, a ser definida na proposta 
pedagógica, seqüência ou integração terão prevalência. É claro que tais critérios não têm valor de per 
si, como se acredita numa visão mecanicista da aprendizagem, mas apenas significados aproximativos.  

No que diz respeito à terminologia, as expressões matéria e disciplina podem ser, 
provisoriamente, entendidas como sinônimas.  

O princípio geral de organização escolar está previsto no artigo 23: 
“A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, 

ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na 
competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse 
do processo de aprendizagem assim o recomendar”. 

Essas diferentes formas de organização, limitadas apenas pela criatividade dos 
educadores, ficam condicionadas ao interesse do processo de aprendizagem contido na proposta 
pedagógica. Orientação específica a respeito será emitida oportunamente por este Colegiado.  

No que se refere à organização curricular, a atual legislação é bastante flexível, evitando 
impor a forma usual denominada blocos seriados anuais. O Conselho recomenda que a implantação de 
nova organização seja feita de maneira progressiva, a partir das turmas iniciais, e acompanhada de um 
plano de implantação e de avaliação que permita corrigir rumos. A flexibilidade de organização da 
escola é uma possibilidade prevista em lei e não uma imposição da mesma. De qualquer forma, a 
organização de uma escola com base em grupos não seriados implica grande complexidade de controle 
do curso realizado, embora não seja descartada a possibilidade de sua utilização.  

 
2.3 - Classificação e Reclassificação de Alunos 

A possibilidade de classificar e reclassificar os alunos é um dos dispositivos mais 
revolucionários da atual LDB. Uma das críticas que o sistema educacional brasileiro sempre recebeu foi 
a de inexistência de entradas e saídas laterais. Agora, com a nova LDB, as possibilidades de entrada 
lateral são muitas e devem ser resolvidas nas escolas. 

O § 1º do artigo 23 fala em reclassificar os alunos. O inciso II do artigo 24 fala em 
classificar os alunos. São, portanto, coisas distintas. 

Com base na idade, na competência ou em outro critério (caput do artigo 23), a escola 
“poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos 
situados no País e no Exterior, tendo como base as normas curriculares gerais” (o grifo não é do 
original). 
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Não fosse o “inclusive”, grifado no texto, a reclassificação só poderia recair sobre alunos 
que viessem por transferência de quaisquer outros estabelecimentos do País ou do Exterior, visto que a 
correspondência entre escolas diferentes nunca é linear. Com o “inclusive” do texto, fica claro que à 
escola cabe o direito de reclassificar seus próprios alunos. Há que se tomar a cautela de incluir no 
Regimento Escolar as regras para isso. Idade e competência são fatores relevantes para a 
reclassificação mas é possível estabelecer outros critérios. 

A “classificação” está prevista no inciso II do artigo 24 e se realiza “em qualquer série 
ou etapa, exceto a primeira do Ensino Fundamental...”, ocorrendo: a) por promoção, para alunos da 
própria escola, com aproveitamento da série ou etapa anterior, e isso decorre automaticamente das 
normas previstas no Regimento Escolar; b) por transferência, para candidatos de outras escolas; c) 
mediante avaliação feita pela escola, independentemente de escolarização anterior. Aos casos de 
transferência pode-se aplicar a reclassificação.  

Nunca é demais repetir que todos os procedimentos de classificação e reclassificação 
devem ser coerentes com a proposta pedagógica e constar do regimento escolar, para que possam 
produzir efeitos legais. 

Já não há motivo para constarem de guias de transferência expressões como “tem 
direito à matrícula em tal série”, ou equivalentes. Cabe no entanto à escola de origem oferecer 
informações as mais detalhadas possíveis sobre o aluno, de maneira a permitir, à escola que o recebe, o 
pleno conhecimento de sua vida escolar, para fins de classificação. 

A principal inovação é a admissibilidade à série adequada, independente de 
escolarização anterior, que se faz por avaliação da escola. Os procedimentos de classificação e 
reclassificação devem estar de acordo com a proposta pedagógica e constar do regimento. 

Embora se trate de opção da escola, este Conselho, na sua função de órgão normativo do 
sistema, entende serem necessários certos cuidados: a) a admissão, sem escolarização anterior 
correspondente, deve ser requerida no início do período letivo e, só excepcionalmente, diante de fatos 
relevantes, em outra época; b) o interessado deve indicar a série em que pretende matrícula, observada 
a correlação com a idade; c) recomenda-se prova sobre as matérias da base nacional comum dos 
currículos, com o conteúdo da série imediatamente anterior à pretendida; d) incluir obrigatoriamente 
na prova uma redação em língua portuguesa; e) avaliação por comissão de três professores ou 
especialistas, e Conselho de Classe, do grau de desenvolvimento e maturidade do candidato para cursar 
a série pretendida. 

O sistema, ao só permitir o ingresso até a série correlata com a idade, resguarda o 
interesse do candidato. De qualquer forma, ficará aberta ao interessado a possibilidade de obter 
reclassificação para série mais adiantada, nos termos do artigo 23, § 1º, quando demonstre cabalmente 
grau de desenvolvimento e maturidade para tanto. 

 
2.4 - Criação de Classes ou Turmas Especiais 

O artigo 24, inciso IV, permite a criação de classes ou turmas com alunos de séries 
distintas, desde que com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de artes, 
línguas estrangeiras ou outros componentes curriculares. A organização dessas turmas especiais deve 
ajustar-se à proposta pedagógica e constar do regimento escolar. 

 
2.5 - Verificação do Rendimento Escolar 

A atual LDB inova, em relação à anterior, por tratar a freqüência e a avaliação do 
rendimento escolar em planos distintos. A verificação do rendimento escolar está prevista no inciso V 
do artigo 24. 

Prevê-se, na alínea “a”, que deve haver avaliação “contínua e cumulativa do 
desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 
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resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais”. Não há, nesse trecho, mudança 
significativa em relação à Lei 5.692/71. 

Nas alíneas “b” a “e”, algumas regras forçam a mudança do sentido que se atribuía à 
avaliação; não mais uma avaliação com vistas a promover ou reter alunos, mas uma avaliação que 
permita: “b) possibilidade de aceleração de estudos, para alunos com atraso escolar” e “c) 
possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado”. Abre-se 
aqui a possibilidade de ajustar a realidade do fato pedagógico à realidade dos alunos. Com o uso 
inteligente do instituto da reclassificação, mais a possibilidade de se organizarem cursos em períodos 
alternados ou paralelos, e com a criação de grupos não-seriados, previstos no artigo 23, a escola poderá 
criar condições para que alunos com atraso escolar possam acelerar seus estudos ou, ainda, avançar 
nos cursos e séries através de verificação de aprendizado. 

Podem também ser aproveitados estudos concluídos com êxito (alínea “c” do inciso V, 
do artigo 24). Tal aproveitamento pode ocorrer no processo de classificação ou reclassificação. Um 
exemplo: aluno reprovado em quatro de sete componentes, numa escola que utiliza o regime de blocos 
seriados, pode ter aproveitados os estudos das três disciplinas em que foi aprovado. 

Nunca é demais frisar que a atividade de avaliação, realizada pelo professor, deve 
permitir a identificação daqueles alunos que não atingiram com proficiência os objetivos do curso e 
devem ser submetidos a um processo de reorientação da aprendizagem: uma recuperação que se dá, 
não num momento especial, situado num tempo definido, mas mediante reorientação que se inicia tão 
logo o diagnóstico tenha sido realizado, conforme a alínea “e” especifica: “...estudos de recuperação, de 
preferência paralelos ao período letivo”. 

Um sistema de verificação do rendimento escolar assenta-se sobre a avaliação do 
aproveitamento, realizada pelos professores. Avaliar é a tarefa de emitir um juízo de valor sobre uma 
dimensão bem definida, segundo escala apropriada. Por isso, não se pode furtar à elaboração de uma 
escala com os conceitos e as grandezas a serem avaliados e expressos por símbolos, que podem ser 
algarismos, letras, menções ou expressões verbais. 

Provas ou exames finais podem ser admitidos mas os dias utilizados para isso não 
devem ser contabilizados como dias de efetivo trabalho escolar. Provas ou exames finais são os 
aplicados depois do encerramento do período regular de aulas e não se confundem com as provas 
realizadas pelos professores durante o processo de aprendizagem. De qualquer forma, se previstos, 
exames ou provas finais não devem prevalecer sobre os resultados obtidos ao longo do ano letivo 
(artigo 24, inciso V, alínea “a”). 

Todo o sistema de verificação do rendimento escolar, inclusive as condições de 
promoção e retenção, avanços, aceleração de estudos e aproveitamento de estudos concluídos com 
êxito, deve constar da proposta pedagógica da escola e do Regimento Escolar. 

 
2.6 - Freqüência 

A freqüência não influi na apuração do rendimento escolar. Está a cargo da escola a 
apuração da freqüência, nos termos do seu regimento, exigindo-se, todavia, para aprovação “a 
freqüência mínima de setenta e cinco por cento do total de horas letivas” (artigo 24, inciso VI). 

Funcionando com “jornada” de trabalho, com horário certo para início e término das 
aulas, não há óbice para que o controle de freqüência se faça pelo total das horas letivas em seu 
conjunto. 

Todavia, nos casos em que a escola, usando de suas prerrogativas, utilize fórmulas 
alternativas de organização, é administrativamente impossível, ou quase, apurar-se a freqüência pelo 
total de horas letivas. Mais ainda: mesmo que se possa, do ponto de vista técnico, realizar esse controle 
(a apuração pelo total de horas letivas), essa forma permitiria que o aluno não assistisse uma só aula de 
determinado componente e, ainda assim, não fosse reprovado por falta de freqüência. 
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Em razão disso entende-se que a exigência de freqüência às aulas, respeitados os 75% 
de freqüência sobre o total estabelecido pela Lei, deve estar de acordo com a proposta pedagógica da 
escola, que poderá determinar essa exigência percentual também sobre as aulas específicas de cada 
componente curricular. 

 
2.7 - Progressão Parcial  

Na legislação anterior, era admitida a dependência em até dois componentes 
curriculares, a partir da 7ª série do 1º grau, desde que preservada a seqüência dos estudos. A Lei atual 
não menciona dependência mas introduz um dispositivo que, de alguma forma, a substitui: é o que a lei 
chamou progressão parcial. Está disposto no inciso III, do artigo 24: 

“nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento 
escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a seqüência do 
currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino” (o grifo não é do original). 

A progressão parcial não pode ser aplicada aos alunos que tenham sido retidos na série, 
em regime de blocos seriados, em razão da falta de freqüência de 75% do total de horas letivas, visto 
que a retenção se dá no bloco e não tem sentido falar-se em progressão parcial de todo o bloco. Nada 
impede, no entanto, que casos muito especiais, de alunos com bom desempenho em todos os 
componentes (o que não é fácil, já que freqüência é meio para o aproveitamento), sejam examinados 
pela escola à luz do instituto da reclassificação. 

 
2.8 - Currículos  

Os currículos do Ensino Fundamental e Médio terão uma base nacional comum, fixada 
pelo Conselho Nacional de Educação, que será complementada por uma parte diversificada, da 
responsabilidade de cada sistema de ensino e cada estabelecimento escolar, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 

Como o Conselho Nacional de Educação ainda não fixou os conteúdos mínimos para o 
Ensino Fundamental, a base nacional comum do currículo e as diretrizes curriculares nacionais, os 
sistemas estaduais e os estabelecimentos escolares não poderão ainda definir seus novos currículos. 
Tão logo isso ocorra, este Conselho baixará as normas competentes para que as escolas possam defini-
los. Se a situação perdurar até 30/10/97, as escolas poderão utilizar, para 1998, os critérios adotados 
na Resolução CFE 6/86 e Deliberação CEE 29/82, bem como as orientações e conceitos do Parecer CFE 
853/71. 

 
2.9 - Matérias Obrigatórias 

O texto legal já trata da obrigatoriedade de diversas matérias, independentemente da 
base nacional comum a ser fixada. São os componentes: artes (artigo 26, § 2º), educação física (artigo 
26, § 3º) e língua estrangeira moderna (artigo 26, § 5º), a par dos que estão referidos no § 1º do artigo 
26: “Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua 
portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e 
política, especialmente do Brasil.” 

Artes será componente obrigatório dos diversos níveis do Ensino Básico, isto é, 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Não há obrigatoriedade de o componente ser 
incluído em todas as séries, mas não deve faltar em nenhum dos níveis. Sua incidência, maior ou 
menor, deve estar de acordo com a proposta pedagógica da escola: esse componente poderá ser 
ministrado com organização diversa do bloco seriado, se este for adotado. 

Educação física é componente obrigatório da Educação Básica para todos os alunos, 
desvinculado do conceito de séries e de conformidade com a proposta pedagógica da escola, devendo 
ajustar-se às faixas etárias e às condições da população escolar. Para o ensino noturno, a escola poderá 
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ou não oferecer educação física e, ainda que o faça, ao aluno será facultado optar por não freqüentar tal 
atividade; a escola, ainda que opte por incluir educação física nos cursos noturnos, não poderá 
contabilizá-la nas oitocentas horas referidas na Lei. Além disso, é sempre oportuno alertar: educação 
física não deve levar à retenção, já que, no ano seguinte, o aluno estaria, de qualquer forma, obrigado a 
freqüentá-la com os mesmos colegas ou, por reclassificação, seria incluído em turma mais ajustada à 
sua faixa etária e desenvolvimento físico. Cumpre ressaltar que, com a redação do § 3º do artigo 26, a 
educação física deixa de sofrer conseqüências da parafernália normativa constante das legislações 
anteriores. Agora, o que preside o funcionamento das atividades de educação física é “a proposta 
pedagógica da escola” (in verbis). As propostas pedagógicas devem ser formuladas de sorte que não 
imponham pena pedagogicamente inadequada ao aluno. 

Uma língua estrangeira moderna, pelo menos, será incluída obrigatoriamente a partir 
da 5ª série do Ensino Fundamental. A escolha da língua estrangeira a ser obrigatoriamente incluída 
ficará a cargo da comunidade escolar e dentro das possibilidades da instituição. Por oportuno, sugere-
se a leitura da bem fundada Indicação CEE 6/96, republicada no DOE de 24/7/96, como fonte segura 
de informação a respeito de ensino de línguas estrangeiras. 

 
3 - Ensino Fundamental 

 
Aplicam-se ao Ensino Fundamental as regras constantes das disposições gerais, da 

Seção I do Capítulo II, e, além disso, as prescrições estabelecidas na Seção II, do Capítulo II. A duração 
mínima do Ensino Fundamental é de 8(oito) anos, (artigo 32, caput). Os objetivos e disposições 
constantes dos incisos I a IV do artigo 32 devem ser contemplados na proposta pedagógica da escola. 

A Lei consagra a possibilidade de divisão do Ensino Fundamental em ciclos. Esta prática 
já vem sendo adotada pela Secretaria Estadual de Educação, com o ciclo básico, e pela Secretaria 
Municipal de Educação de São Paulo, com a divisão em três ciclos (básico, intermediário e final). 

Recomenda-se, diante das atuais disposições legais, que tal possibilidade seja 
adequadamente utilizada, particularmente quanto à perspectiva de caracterização de dois ciclos 
correspondentes às duas metades do Ensino Fundamental. 

As escolas e os sistemas de ensino não necessitam, obrigatoriamente, manter os dois 
momentos. Os sistemas municipais de ensino, por exemplo, podem organizar-se de forma a ministrar 
apenas o primeiro ciclo, correndo o segundo ciclo sob a responsabilidade do Estado, desde que 
cumpridas as obrigações e prioridades constitucionais e legais, ou de modo que estas sejam 
adequadamente assumidas.  

A matrícula no início do Ensino Fundamental estará aberta às crianças que completem 
7 (sete) anos até o último dia do ano respectivo. Nas escolas oficiais, terão direito assegurado à 
matrícula os que tenham completado 7(sete) anos até a data de início do ano letivo. Restando vagas, a 
Escola ou a rede de ensino decidirá quanto à idade-limite. 

Quando a rede municipal se responsabilizar apenas pela Educação Infantil, deve 
articular-se com o funcionamento da rede estadual, a fim de evitar solução de continuidade no 
processo de escolarização do aluno. 

 
3.1 - Regime de Progressão Continuada 

Este assunto é objeto de orientação específica, contida na Indicação e Deliberação que 
cuidam do mesmo. 

 
3.2 - Língua Portuguesa 



 

207 

 

 

O Ensino Fundamental será ministrado obrigatoriamente em língua portuguesa, 
assegurando-se às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios 
de aprendizagem. 

As escolas que funcionam no sistema bilíngüe, devidamente autorizadas, podem 
continuar a fazê-lo, até que o Conselho Estadual de Educação trate do assunto em documento 
específico. 

 
3.3 - Ensino Religioso 

Já se afirmou neste documento, que no corpo da Lei 9.394/96, as expressões matéria e 
disciplina são utilizadas sem qualquer distinção. Assim, o ensino religioso, mencionado no artigo 33, 
poderá receber o tratamento metodológico que o estabelecimento ou rede de ensino entender mais 
adequado. 

 
4 - Ensino Médio 

 
O Ensino Médio é tratado na Seção IV do Capítulo II da nova LDB. Sua estruturação está 

ligada à referida Seção e às diretrizes gerais indicadas na Seção I do Capítulo II. 
 

4.1 - Etapa Final da Educação Básica 
Ensino Médio, com a duração mínima de três anos e 2.400 horas, será ministrado como 

etapa final da educação básica, para os que tenham concluído o Ensino Fundamental, e habilitará ao 
prosseguimento de estudos. 

 
4.2 - Currículo 

O currículo do Ensino Médio terá a base nacional comum e uma parte diversificada, do 
sistema e da escola. O Conselho Nacional de Educação ainda não fixou a base nacional comum e, se não 
o fizer até o dia 30/10/97, as escolas poderão organizar seus currículos, para 1998, com base nos atos 
existentes até agora. 

O novo currículo incluirá uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, 
escolhida pela comunidade escolar, e, optativamente, uma segunda, dentro das disponibilidades da 
instituição (artigo 36, inciso III). 

Os conteúdos incluirão, onde couber, conhecimentos de Filosofia e de Sociologia, 
necessários ao exercício da cidadania. Não serão necessariamente outras duas disciplinas a se juntarem 
ao rol das demais, mas temas específicos destinados ao fim em vista. 

 
4.3 - Educação Profissional 

O Ensino Médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o 
exercício de profissões técnicas. Preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação 
profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de Ensino Médio ou em 
cooperação com instituições especializadas em educação profissional. 

O Ensino Médio será articulado com a educação profissional, de acordo com o Capítulo 
III do Título V da LDB, Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997, e Parecer nº 05/97 da Câmara de 
Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. 

As escolas que oferecem a Habilitação Específica para o Magistério, nos termos da 
Deliberação 30/87, poderão continuar a fazê-lo. A Lei prevê que a formação de professor para o Ensino 
Básico será feita em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, mas admite como 
formação mínima, para o exercício do magistério na Educação Infantil e nas quatro primeiras séries do 
Ensino Fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal, conforme o artigo 62. Em 
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razão disso, a Habilitação Específica para o Magistério, que vem sendo oferecida, passará a denominar-
se Curso Normal. 

Até que Indicação e Deliberação específicas tratem do assunto, as escolas que mantêm 
curso de formação para o magistério deverão continuar observando a Deliberação CEE 30/87, com os 
devidos ajustes aos dispositivos da nova LDB.  

 
5 - Tópicos Mínimos a Constarem dos Regimentos Escolares 

 
O Regimento Escolar, no seu conjunto, deve ser um texto destituído de minúcias e 

particularidades conjunturais, mas precisa conter um mínimo de preceitos que, refletindo as medidas 
do estabelecimento para realização de sua proposta pedagógica, regulamentem as relações entre os 
participantes do processo educativo. 

 
São os seguintes os tópicos mínimos: 
 
I - Identificação do estabelecimento, com indicação do ato administrativo que 

autorizou seu funcionamento. 
II - Fins e objetivos do estabelecimento. 
III - Organização Administrativa e Técnica. As instituições de ensino devem atentar 

para o conceito de gestão democrática do ensino, nos termos do artigo 3º, inciso VIII, e artigo 14, 
ambos da Lei 9.394/96. 

IV - Organização da Vida Escolar. Níveis e modalidades de educação e ensino; fins e 
objetivos dos cursos; mínimos de duração e carga horária; critérios de organização curricular; critérios 
para composição dos currículos, atendidas a base nacional comum e a parte diversificada; verificação 
do rendimento escolar, formas de avaliação, recuperação, promoção, retenção, classificação e 
reclassificação; sistema de controle de freqüência; matrícula e transferência; estágios; expedição de 
históricos escolares, declarações de conclusão de série, certificados de conclusão de cursos e diplomas. 

 
V - Direitos e Deveres dos Participantes do Processo Educativo. Princípios que 

regem as relações entre os participantes do processo educativo; princípios referentes a deveres e 
direitos dos alunos, professores e pais, as sanções e vias recursais cabíveis. 

A adequação dos regimentos das escolas às disposições da nova LDB, num primeiro 
momento, pode-se ater apenas às questões obrigatórias pela própria Lei. A adoção de novas aberturas 
facultadas pela lei poderá ser postergada para um momento em que a escola tenha mais amadurecida 
sua nova proposta pedagógica e em que o conjunto de normas e diretrizes, em nível de sistemas 
articulados, esteja mais consolidado. 

 
6 - Do Encaminhamento e Aprovação do Regimento Escolar 

 
Uma vez elaborado, o Regimento Escolar terá o seguinte encaminhamento, com vistas à 

sua aprovação: 
a) Escolas estaduais. Se a Secretaria do Estado da Educação preparar disposições 

regimentais comuns, as mesmas serão encaminhadas ao Conselho Estadual de Educação. Se houver 
opção por regimento individualizado para a escola, ou por regimento que tenha uma parte comum mas 
que preserve as peculiaridades individuais das escolas, o Conselho Estadual de Educação delegará 
competência aos órgãos próprios da Secretaria do Estado da Educação para que procedam à análise e 
aprovação. 
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b) Instituições criadas por leis específicas, para ministrar Educação Básica e 
Educação Profissional, encaminharão seus regimentos ao Conselho Estadual de Educação. 

c) Escolas municipais. A competência é do Sistema Municipal de Ensino e, quando de 
sua inexistência, o encaminhamento será feito às respectivas Delegacias Estaduais de Ensino. 

d) Escolas particulares. Encaminhamento às Delegacias de Ensino a que se achem 
jurisdicionadas. 

Deve-se observar ainda: a) o encaminhamento do Regimento Escolar, para fins de 
aprovação, far-se-á em duas vias, até 30 de novembro de 1997; b) o Regimento vigorará em caráter 
provisório, no que não colidir com dispositivos expressos na Lei 9.394/96, enquanto não houver 
pronunciamento dos órgãos competentes; c) no caso de ser denegada a aprovação do Regimento ou de 
alterações regimentais, caberá recurso ao Conselho Estadual de Educação, no prazo de até dez dias, 
contados a partir da ciência do interessado, havendo efeito suspensivo da decisão denegadora. 
 
II - CONCLUSÃO 

 
Diante do exposto, propõe-se ao Plenário a aprovação da presente Indicação e do anexo 

projeto de Deliberação. 
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 

 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a presente 

Indicação. 
 

_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
() DELIBERAÇÃO CEE Nº 59/06 

Estabelece condições especiais de atividades escolares de aprendizagem e avaliação, para discentes cujo 
estado de saúde as recomende 

 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, nos termos 

do Artº 2º, Inciso I, da Lei Estadual nº 10403, de 06 de julho de 1971 e considerando o que consta na 
Indicação CEE nº 60/2006, aprovada na Sessão Plenária de 16/8/2006, referente às condições 
especiais das atividades escolares de aprendizagem e avaliação, para alunos cuja saúde não lhes 
permita o cumprimento das obrigações regimentais, 

 
Delibera: 
 

                                                           

( ) Homologada pela Resolução SE de 6.9.06. 
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Art. 1º - Aplica-se esta Deliberação a quaisquer casos de alterações de saúde que 
impeçam a atividade escolar normal do discente, pelas limitações que impõem ao mesmo ou pelos 
riscos que podem ocorrer, para ele próprio, para outros discentes e para os que têm atribuições em 
instituição educacional ou que a ela comparecem. 

§ 1º - O disposto neste artigo se aplica a afecções perenes, às de existência contínua e às 
de longa duração e, também, àquelas de manifestações descontínuas e intermitentes, assim como às 
não repetitivas e às de cunho circunstancial, estendendo-se, sempre que pertinente, aos estados que se 
relacionem com gravidez, parto e puerpério. 

§ 2º - O discente ou, sendo incapaz, seus responsáveis legais, juntará ao requerimento 
de condições especiais para as atividades escolares o atestado comprobatório do motivo da solicitação, 
emitido exclusivamente pelo médico responsável pelo tratamento. 

§ 3º - A instituição educacional procederá de modo que o discente e seus familiares, 
notadamente seus responsáveis legais, quando incapaz, tenham plena compreensão de que se trata de 
colaboração entre a família e a instituição, em que todos têm sua parte a cumprir, de modo a se 
fortalecer, no educando, a convicção de que deve ser o primeiro a zelar por sua saúde e, para isso, é 
requisito indispensável o cuidadoso acatamento das prescrições de seu médico. 

 
Art. 2º - A decisão de deferimento do requerimento das condições especiais a que se 

refere esta Deliberação, é de competência da direção da instituição educacional que, verificada a 
existência de requisitos e de condições necessárias à continuidade dos estudos, incluirá no despacho 
concedente a indicação dos procedimentos pedagógicos a serem adotados no caso. 

Parágrafo único. Nos casos de discentes de ensino superior ou de cursos técnicos e 
profissionalizantes em geral, a orientação dada pela instituição dedicará especial atenção à adequada 
formação das respectivas aptidões, habilidades e competências, de modo a não haver prejuízo de sua 
qualidade, que lhes impeça o exercício das respectivas responsabilidades. 

 
Art. 3º - A direção da instituição educacional, docentes e funcionários que, por força de 

suas atribuições, venham a ter conhecimento do caso de exceção, devem zelar pela confidencialidade 
do diagnóstico e dos dados e informações médicas que lhe sejam inerentes, bem como pela privacidade 
e respeito ao discente e de seus familiares. 

 
Art. 4º - A direção da instituição educacional, observado o disposto no artigo 3º desta 

Deliberação, manterá completa e atualizada a documentação comprobatória de cada caso, à disposição 
das autoridades educacionais competentes, as quais estarão igualmente vinculadas à confidencialidade 
e à preservação da privacidade. 

 
Art. 5º - Em caso de recurso de natureza administrativa ou de procedimentos no âmbito 

judicial referentes ao caso, deverá ser igualmente cumprido o disposto nos artigos 3º e 4º desta 
Deliberação. 

 
Art 6º - Esta Deliberação entra em vigor na data da publicação de sua homologação, 

revogando-se as disposições em contrário. 
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a presente 
Deliberação. 

Sala “Carlos Pasquale”, em 16 de agosto de 2006. 
Sonia Aparecida Romeu Alcici 
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Vice-Presidente no exercício da Presidência 
 

ANEXO: 
 

INDICAÇÃO CEE Nº 60/2006 - CEB - Aprovada em 16-8-2006 
ASSUNTO: Condições especiais de atividades escolares, para discentes com problema de saúde 
INTERESSADA: Conselho Estadual de Educação / Câmara de Educação Básica 
RELATOR: Cons. Pedro Salomão José Kassab 
PROCESSO CEE Nº 319/2006 
CONSELHO PLENO 
 

1. RELATÓRIO 
Esta Indicação encaminha Projeto de Deliberação sobre condições especiais de 

atividades escolares de aprendizagem e avaliação para discentes, cujo estado de saúde as recomende. 
O texto da Deliberação proposta prende-se, obviamente, à existência de alterações do 

estado de saúde de discentes, sejam elas congênitas ou adquiridas, perenes ou de duração variável, 
intermitentes ou ocasionais, motivadas por doença ou por acidente de qualquer origem. 

O objetivo é o cumprimento do dever de oferecer ao discente carente de saúde, que tem 
real dificuldade de cumprir as atividades escolares normais, a possibilidade de prosseguir nos estudos 
mediante condições especiais. 

Não se acrescente a frustração da possibilidade e, mesmo o prazer de estudar, ao 
discente já privado da alegria de ir à escola. 

O fundamento do que se propõe é, pois, o conhecimento e respeito da individualidade 
do ser humano, com os dons e aptidões que possua, insuficiências e limitações a que esteja submetido. 

Conquanto não faça parte da presente Indicação e da Deliberação correspondente, a 
questão da inclusão dos que têm necessidades especiais, que é objeto de providências específicas, a 
natureza qualitativa da matéria é a mesma. É certo que, na maioria dos casos, à luz dos conhecimentos 
atuais, sem características de afecção definitiva e, também, sem gerar idênticas ou equivalentes 
incapacidades. 

Há muitas situações, porém, em que a afecção é comprometedora da normalidade da 
vida escolar e o estudante merece e deve ser apoiado, conforme sua necessidade e dentro das 
possibilidades da Instituição Educacional. 

Na presente época, as perturbações da esfera mental, de incidência crescente e cujos 
casos compreendem, em escala cada vez maior, adolescentes e crianças, incluem-se nessas situações. 

Ainda se observa, lastimavelmente, a existência de quem diga “é apenas psicológico”, 
como se isto significasse situação banal. 

Ao contrário, tais casos, na perspectiva educacional, exigem especial atenção, para que a 
Instituição Educacional e os professores, mediante adequados procedimentos, auxiliem a missão de 
curar o mal e não contribuam para seu agravamento, conseqüente à adição de insucesso escolar que se 
possa evitar. 

Os diferentes devem merecer procedimentos diferenciados, para terem efetivamente 
garantido o direito à educação. De outro modo, seriam tratados como clones ou como rebanhos, que 
não são. O processo educacional não é industrializável ao ponto de se despersonalizarem os que 
constituem a razão de ser da Educação. 

O tratamento especial, sobretudo a partir da vigência da atual LDBEN, deve ser 
prerrogativa e responsabilidade da Instituição Educacional em que o discente estuda. É preciso que ela 
tenha como suporte os subsídios médicos indispensáveis para que se estabeleçam condições especiais. 
É necessário que esteja bem documentada a exceção, preservadas adequadamente a privacidade do 
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discente e de sua família e a confidencialidade das informações médicas, de modo a caracterizar, a par 
do cumprimento da finalidade da lei, a moralidade, a razoabilidade e a legalidade da exceção admitida. 

A Instituição de Ensino deve estabelecer projeto especial para o discente, podendo 
utilizar procedimentos pedagógicos já existentes, tais como: compensação de ausência, trabalhos de 
pesquisa, avaliações especiais: escritas ou orais, sempre considerando o tempo que o discente 
empregará para a aprendizagem. 
 
2. CONCLUSÃO 

Dentro desses princípios, propõe-se a Deliberação anexa. 
São Paulo, 26 de abril de 2004. 
a) Cons. Pedro Salomão José Kassab 
Relator 

 
3. DECISÃO DA CÂMARA 

A Câmara de Educação Básica adota, como sua Indicação, o Voto do Relator. 
Presentes os Conselheiros: Ana Luísa Restani, Ana Maria de Oliveira Mantovani, 

Custódio Filipe de Jesus Pereira, Hubert Alquéres, Joaquim Pedro Villaça de Souza Campos, Mariléa 
Nunes Vianna, Mauro de Salles Aguiar, Neide Cruz, Pedro Salomão José Kassab, Suzana Guimarães 
Trípoli e Wander Soares. 

Sala da Câmara de Educação Básica, em 22 de março de 2006. 
a) Cons.Mauro de Salles Aguiar 
Vice Presidente da CEB no exercício da Presidência 

 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a presente 
Indicação. 

Sala “Carlos Pasquale”, em 16 de agosto de 2006. 
Sonia Aparecida Romeu Alcici 
Vice-Presidente no exercício da Presidência 
 
 ______________________________ 
 

() DELIBERAÇÃO CEE Nº 77/08 
Estabelece orientações para a organização e distribuição dos componentes do ensino fundamental e 

médio do sistema de ensino do Estado de São Paulo 
 
O Conselho Estadual de Educação no uso de suas atribuições e com fundamento no 

Artigo 242 da Constituição Estadual, do Artigo 10 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
no Art. 2º da Lei Estadual nº 10.403, de 6 de julho de 1971, e na Indicação CEE nº 77/2008, delibera: 

 
Art. 1º - No sistema de ensino do Estado de São Paulo designam-se componentes 

curriculares, as disciplinas, os conteúdos ou conteúdos programáticos, que integram os currículos do 
ensino fundamental e médio. 

 

                                                           

() Homologada pela Resolução SE de 6.9.2008. 
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Art. 2º - São componentes curriculares obrigatórios, segundo a legislação federal em 
vigor, a serem desenvolvidos nos termos das orientações contidas na Indicação CEE nº 77/2008, que 
integra a presente Deliberação: 

I) Língua Portuguesa; 
II) Matemática; 
III) Conhecimento do mundo físico e natural; 
IV) Conhecimento da realidade social, especialmente a do Brasil; 
V) Arte; 
VI) Música; 
VII) Educação Física; 
VIII) História do Brasil; 
IX) Língua Estrangeira Moderna; 
X) Espanhol; 
XI) História da África e dos Africanos; 
XII) História da cultura e etnias, principalmente das matrizes indígena, africana e 

européia; 
XIII) Educação Ambiental; 
XIV) Filosofia e Sociologia; 
XV) Direito da Criança e do Adolescente; 
XVI) Conhecimentos sobre o processo de envelhecimento. 
§ 1º - A equipe pedagógica da instituição ou rede de ensino ao conceber o currículo, 

decidirá como serão trabalhados os componentes curriculares e sua distribuição na matriz curricular, 
com base nos critérios definidos por sua Proposta Pedagógica, nos termos da LDB e das orientações 
contidas na Indicação CEE nº 77/2008. 

§ 2º - As disposições curriculares descritas neste artigo, deverão constar da proposta 
pedagógica formulada pela instituição e ou rede de ensino. 

§ 3º - A proposta pedagógica explicitará o planejamento, execução, duração e avaliação 
que os componentes curriculares receberão da Matriz Curricular. 

 
Art. 3º - No ensino fundamental poderão ser utilizados mecanismos de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC), para atividades complementares de ensino, reforço e recuperação.  
 
Art. 4º - No ensino médio, quaisquer componentes curriculares poderão ser trabalhados 

na modalidade semipresencial. 
§ 1º - Considera-se modalidade semipresencial quaisquer atividades didáticas, módulos 

ou unidades de ensino centrados na auto-aprendizagem e com a mediação de recursos didáticos 
organizados em diferentes suportes de informação que utilizem tecnologias de informação e 
comunicação remota. 

§ 2º - O limite máximo para oferta de componentes curriculares nesta modalidade é de 
20% do total de horas destinadas ao curso. 

 
Art. 5º - Novos componentes curriculares, introduzidos, obrigatoriamente, por lei 

específica, serão tratados nos termos da presente Deliberação. 
 
Art. 6º - Esta Deliberação entra em vigência após sua publicação e devida homologação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
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O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a presente 

Deliberação. 
 
Sala “Carlos Pasquale”, em 1º de outubro de 2008. 
 
ARTHUR FONSECA FILHO – Presidente 
 

ANEXO: 
 

INDICAÇÃO CEE Nº 77/2008 -  CEB  - Aprovada em 1º/10/2008 
ASSUNTO: Diretrizes dos componentes curriculares do ensino fundamental e médio do sistema de ensino 
do Estado de São Paulo 
INTERESSADO: Conselho Estadual de Educação 
RELATOR: Cons. Hubert Alquéres 
PROCESSO CEE Nº: 492/06 (Vol.I e II), 424/07, 647/07, 495/05 e 408/01 

 
1.RELATÓRIO 
1 ANTECEDENTES 

A partir do período final da década de 80, a educação escolar tem sido pauta de 
discussões de praticamente todos os setores representativos da sociedade. Com a promulgação da 
Constituição de 1988, seguidas pelas Constituições Estaduais e as Leis Orgânicas dos Municípios o país 
começou a definir de forma mais orgânica as obrigações do Poder Público com cada um dos níveis de 
ensino. Nesse período, as discussões entre educadores e o Poder Legislativo, fortalecidas pela pressão 
da sociedade adquirem um novo caráter, objetivando a construção de uma nova Lei de Diretrizes e 
Bases. 

O início da década de 80, com a eleição dos Governadores e a redemocratização, 
propiciou que inúmeras experiências educacionais inovadoras tivessem início nos diferentes estados e 
municípios brasileiros. 

Paralelamente às discussões em torno da lei, experiências que diziam respeito não 
somente ao currículo escolar, mas também às novas formas de gestão e organização da escola e do 
ensino, aos poucos iam adquirindo novos formatos.  

Assim, temas antes pouco discutidos tornam-se pontos centrais balizados pela nova Lei, 
tais como: definição de competências e obrigações dos diferentes setores envolvidos no processo de 
educação escolar (governos, famílias, dirigentes e comunidade escolar); recursos financeiros para o 
financiamento do ensino, flexibilidade; autonomia; conteúdos curriculares; classificação e 
reclassificação de alunos; aceleração e avanços de estudos; calendário e organização escolar próprias; 
avaliação contínua e cumulativa; progressão regular por série, progressão parcial e continuada, 
aproveitamento de estudos, ciclos, alternância de período de estudos, grupos não seriados;  avaliação 
de competências e valorização da experiência extraescolar; proposta pedagógica e outros. 
 
2 O CURRÍCULO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NA LDB 

A Lei Federal 9394/1996 ao definir as diretrizes e bases da educação nacional reforça 
os princípios, os direitos e os deveres constitucionais da educação escolar e introduz conceitos de 
flexibilidade na gestão e organização do ensino, necessários para atender as diferentes realidades 
brasileiras. Em síntese, em seu texto original define que “os currículos do ensino fundamental e médio 
devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 
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sociedade, da cultura, da economia e da clientela”(art. 26). Obrigatoriamente, a base nacional comum 
deve abranger o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e 
natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Além disso, “o ensino da arte 
constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a 
promover o desenvolvimento cultural dos alunos”; “a educação física, integrada à proposta pedagógica 
da escola, é componente curricular da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da 
população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos”. O ensino de História do Brasil levará em 
conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, 
especialmente das matrizes indígena, africana e européia. Na parte diversificada do currículo está a 
obrigatoriedade de, a partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, 
cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da Instituição (§§ 1º ao 
5º). 

O ensino fundamental tem por objetivo a formação básica visando: o desenvolvimento 
da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do 
cálculo; a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos 
valores em que se fundamenta a sociedade; o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo 
em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; o 
fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em 
que se assenta a vida social. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação 
básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 
fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer 
formas de proselitismo (art. 32 a 34). 

O ensino médio é considerado como etapa final da educação básica, com duração de três 
anos, tendo como finalidade: a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental; a preparação básica para o trabalho e a cidadania, para continuar aprendendo e 
ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores; o aprimoramento como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento 
da autonomia intelectual e do pensamento crítico; a compreensão dos fundamentos científico-
tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 
disciplina.  

Para isso, o currículo deve destacar a educação tecnológica básica, a compreensão do 
significado da ciência, da letra e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da 
cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da 
cidadania; será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela 
comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das possibilidades da instituição; 
domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da cidadania. 
Atendida a formação geral, o ensino médio poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas 
(art. 35 a 36). 

Promulgada em dezembro de 1996, a Lei Federal 9394 exigiu estudos e discussões no 
âmbito dos sistemas de ensino - Conselhos de Educação - e Secretarias de Educação para viabilizar as 
mudanças. E como mudanças em educação são gradativas e lidam com vidas de escolas, professores e 
alunos, o processo exigiu cuidadoso preparo para que elas tivessem início em 1.998. 

Além das medidas orientadoras para a implementação da LDB, coube ao Conselho 
Nacional de Educação estabelecer as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e aos 
Conselhos Estaduais e Municipais de Educação complementá-las.  

Ao Ministério de Educação coube discutir e elaborar os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs), implementado em todo país, e complementadas com as propostas das Secretarias de 
Educação. 
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3 MUDANÇAS DE NATUREZA LEGAL 

Com menos de 10 anos de implantação, a Lei 9394/96 passou por inúmeras mudanças 
em seus dispositivos. Até o mês de agosto de 2008, podemos computar 21 alterações legais, muitas das 
quais se limitaram a modificar a redação de um dispositivo já alterado, sendo que uma delas, embora 
modifique a concepção e princípios da Lei, não promove alteração explícita na LDB. 

Para efeitos desta Indicação serão comentadas apenas as alterações referentes à 
educação básica e, mais especificamente, àquelas que promovem mudanças curriculares no ensino 
fundamental e médio. As mudanças no ensino médio ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA), que se 
articulam com a educação profissional, serão tratadas oportunamente em orientação específica. 

Com isso concentraremos as orientações para a organização curricular do ensino 
fundamental e médio, a partir das 10 legislações federais que alteram os conteúdos curriculares, a 
saber: 

1) LEI Nº 9.475, DE 22 DE JULHO DE 1997 - Dá nova redação ao art. 33 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.  

2) LEI Nº 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999 - Dispõe sobre a educação ambiental, institui 
a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. 

3) LEI Nº 10.793, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2003 - Altera a redação do art. 26, § 3º, e do 
art. 92 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional”, e dá outras providências. - D.O.U. de2.12.2003. 

4) LEI Nº 11.274, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2006 - Altera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 
87 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com matrícula 
obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. D.O.U. de 7.2.2006. 

5) LEI Nº 11.525, DE 25 DE SETEMBRO DE 2007 - Acrescenta § 5º ao art. 32 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos 
adolescentes no currículo do ensino fundamental. DOU de 26.9.2007 

6) LEI Nº 11.645, DE 10 MARÇO DE 2008 - Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática 
“História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. DOU de 11.3.2008 

7) LEI Nº 11.684, DE 2 JUNHO DE 2008 - Altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir a Filosofia e 
a Sociologia como disciplinas obrigatórias nos currículos do ensino médio. DOU de 3.06.2008 

8) LEI Nº 11.769, DE 18 DE AGOSTO DE 2008 - Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da 
música na educação básica. DOU de 19.8.2008. 

9) LEI Nº 11.161, DE 5 DE AGOSTO DE 2005 - Dispõe sobre o ensino da língua 
espanhola (de oferta obrigatória pela escola e de matrícula facultativa para o aluno, será implantado, 
gradativamente, nos currículos plenos do ensino médio).  

10) LEI Nº 10.741/03 - (não altera a LDB) - Dispõe sobre o Estatuto do Idoso. 
Para facilitar a compreensão, no Anexo I da presente Indicação consta a íntegra dos 

textos aprovados e no Anexo II, uma síntese das mudanças. 
 
4 CURRÍCULO E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

Partindo-se do princípio que o currículo é o conjunto de aprendizagens a serem 
desenvolvidas pelos alunos em cada etapa ou níveis do ensino fundamental e médio, de acordo com os 
objetivos definidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ele concretiza-se a partir da 
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“proposta pedagógica” de cada escola, com os componentes ou conteúdos programáticos indicados em 
uma matriz curricular. 

As aprendizagens a serem desenvolvidas pelos alunos têm como referência as diretrizes 
curriculares nacionais e os parâmetros curriculares nacionais, assim como as demais diretrizes de cada 
sistema de ensino, complementadas pelas orientações das Administrações das Secretarias de Educação 
ou das próprias escolas, no caso de escolas da rede privada. 

No sistema de ensino paulista, esse conjunto de aprendizagens denomina-se 
“Componentes Curriculares”, constituídas por disciplinas ou conteúdos programáticos que integram o 
Currículo do ensino fundamental e médio.  

Segundo a LDB, considerando-se inclusive as alterações supracitadas - as disciplinas, os 
conteúdos ou conteúdos programáticos - os Componentes Curriculares obrigatórios são: 

I) Língua Portuguesa; II) Matemática; III) Conhecimento do mundo físico e natural; IV) 
Conhecimento da realidade social, especialmente a do Brasil; V) Arte; VI) Música; VII) Educação Física; 
VIII) História do Brasil; IX) Língua Estrangeira Moderna;X) Espanhol; XI) História da África e dos 
Africanos; XII) História da cultura e etnias, principalmente das matrizes indígena, africana e européia; 
XIII) Educação Ambiental; XIV) Filosofia e Sociologia; XV) Direito da Criança e do Adolescente; XVI) 
Conhecimentos sobre o processo de envelhecimento; e outros que venham a ser introduzidos por lei 
específica. 

É a partir desse conjunto de Componentes ou Conteúdos Curriculares - conteúdos 
programáticos ou disciplinas – que orientam as aprendizagens básicas e obrigatórias em cada etapa do 
ensino, que a escola construirá sua Proposta Pedagógica e organizará sua Matriz Curricular. 

A Matriz Curricular deve ser uma representação da Proposta Pedagógica. Assim, quem 
define a Matriz é a Proposta Pedagógica e não ao contrário. E para que a Proposta Pedagógica seja, de 
fato, um exercício de autonomia, é necessário se iniciar por um estudo e reflexão sobre a flexibilidade 
contida na Lei 9394/96, que define tão somente as diretrizes (gerais) e as bases (fundamentos) da 
educação nacional. É nesse exercício de autonomia que as escolas podem proporcionar às suas crianças 
e jovens, um conjunto de ofertas diferenciadas que permitam o acesso, progressão e conclusão de uma 
escolaridade básica e obrigatória, com qualidade. 
 
5 LIMITES, ALTERNATIVAS E POSSIBILIDADES 

Em diferentes momentos, este Colegiado tem se manifestado e expedido orientações 
para os sistemas e escolas organizarem sua Proposta Pedagógica. Essas orientações estão 
consubstanciadas em documentos tais como: 

Indicação CEE nº 08/2001 - CEF - Aprovado em 25-07-2001- Diretrizes Curriculares 
para o Ensino Fundamental no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo Indicação CEE Nº 07/2001 - 
Aprovada em 25-07-2001 - (Ensino Religioso) e Deliberação CEE Nº 16/2001 – Regulamenta o Art.º 33 
da Lei 9394/96. 

Indicação CEE nº 30/2003 - Aprovada em 09-4-2003 e Deliberação CEE N° 31/2003 
Dispõe sobre a realização de estágio supervisionado para alunos do ensino médio, do curso normal e 
da educação profissional de nível técnico  

Indicação CEE nº 46/2005 - Aprovada em 08-6-2005 e Deliberação CEE N° 46/05 - 
Estabelece normas para a criação, regulamentação, autorização e reconhecimento das escolas 
indígenas no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo.  

Indicação CEE nº 70/2007 - Aprovada em 13-6-2007 - Deliberação CEE n.º 68/2007 - 
Fixa normas para a educação de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, no 
sistema estadual de ensino. 

Indicação CEE nº 73/2008 - Aprovada em 02-4-2008 e Deliberação CEE N° 73/2008 
Regulamenta a implantação do Ensino Fundamental de 9 Anos, no âmbito do Sistema Estadual de 
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Ensino, conforme o disposto na Emenda Constitucional nº 53 e na Lei nº 9.394/96, com as alterações 
procedidas pela Lei nº 11.274/06. 

A própria LDB estimula diferentes formas de organizar e garantir o saber, o que implica 
em ressaltar que não basta ensinar: é preciso garantir a aprendizagem dos alunos, o que convenhamos, 
nem sempre ocorre, com evidente desestímulo de professores e alunos, principalmente entre aqueles 
que querem avançar por já terem o domínio de um determinado conteúdo.  

Talvez seja o momento de se encontrar alternativas para romper com a tradicional e 
antiga organização escolar em salas com alunos sentados em fileiras, um atrás do outro e 
desinteressados.  

A releitura do capítulo II, artigos 23 e 24, bem como do artigo 80, fornece algumas 
pistas, tais como: 

grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por 
forma diversa de organização;  

organização de classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, com níveis 
equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes, ou outros 
componentes curriculares. 

“uso da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e veiculação de programas de 
ensino a distância e de educação continuada”. (...) 

Atualmente, evita-se falar em “Grade Curricular”, pois  essa expressão passa a idéia de 
que se pretende “aprisionar” os conhecimentos escolares em seqüências rígidas, em caixas com cargas 
horárias semanais e anuais, sem levar em consideração as aprendizagens efetivas que se pretende 
desenvolver. É preciso reconhecer que as dificuldades em promover avanços, organizar turmas 
diferenciadas são tantas que poucas escolas se aventuram a inovar as suas formas de promover a 
aprendizagem de seus alunos. 

Porém, quando é a Proposta Pedagógica que fundamenta e organiza a Matriz Curricular, 
é possível vislumbrar as inúmeras alternativas de gestão do ensino e da aprendizagem referendadas 
pela LDB. Além dos exemplos citados anteriormente, podemos enumerar outras possibilidades, muitas 
das quais já são utilizadas por algumas escolas, tais como:  

alternância de componentes curriculares ao longo do semestre ou ano letivo; 
blocos trimestrais ou semestrais de componentes curriculares, organizados por grupos 

seriados ou não, dependendo da proposta pedagógica; 
uso de espaço alternativo não limitado ao espaço da sala de aula; alternância dos 

tempos escolares com diferentes formas de distribuição de aulas pelas semanas, semestres ou ano 
letivo ou ainda por meio de blocos alternados, trimestrais, semestrais ou anuais. 

O uso da Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs) para o ensino a distância no 
ensino fundamental pode ser utilizado apenas como complementação da aprendizagem ou em 
situações emergenciais. Não se trata aqui de propor o uso do ensino a distância para fazer frente às 
mudanças do currículo básico do ensino fundamental e médio. Trata-se de chamar a atenção para uma 
metodologia que pode e deve ser estimulada para promover a melhor aprendizagem dos alunos, 
complementando conhecimentos com contextos mais reais e dinâmicos;  

promovendo a oferta de alternativas para recuperação, reforço e avanços de alunos e 
até mesmo para promover a aprendizagem de uma segunda e terceira língua estrangeira ou de 
orientação e de educação profissional. Enfim, trata-se de diversificar e oferecer oportunidades para que 
os alunos possam optar por módulos complementares de estudos.  

O Plano Nacional de Educação definiu que o ensino superior pode fazer uso de 
metodologias a distância, limitando-o a 20% da carga horária do curso, sem necessidade de 
autorização ou credenciamento. Nada impede que este Colegiado estabeleça o mesmo para a educação 
básica, na mesma proporção prevista para o ensino superior, visando incentivar o desenvolvimento e a 
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veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de 
educação continuada (art. 80 da LDB). 

Em resumo, tendo por finalidade orientar o entendimento das alterações curriculares 
consubstanciadas nas Leis constantes do Anexo I, de forma a explorar as alternativas e possibilidades 
oferecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a presente Indicação busca oferecer 
subsídios para a compreensão da importância da organização da escola, da gestão do ensino e da 
aprendizagem, dos espaços e dos tempos escolares, bem como para a compreensão das atividades 
escolares que não se resumem ao espaço de u ma sala de aula.  
 
2. CONCLUSÃO 

Com base nestas considerações, apresentamos o anexo projeto de Deliberação. 
São Paulo, 24 de setembro de 2008 
a) Cons. Hubert Alquéres 
Relator 

 
3. DECISÃO DA CÂMARA 

A Câmara de Educação Básica adota, como sua Indicação, o Voto do Relator. 
Presentes os Conselheiros: Ana Maria de Oliveira Mantovani, Arthur Fonseca Filho, 

Francisco José Carbonari, Hubert Alquéres, Mauro de Salles Aguiar e Suzana Guimarães Trípoli. 
Sala da Câmara de Educação Básica, em 1º de outubro de 2008. 
a) Cons. Francisco José Carbonari - Presidente da CEB 

 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a presente 
Indicação. 

Sala “Carlos Pasquale”, em 1º de outubro de 2008. 
Arthur Fonseca Filho – Presidente 
 

 
 
 

() DELIBERAÇÃO CEE Nº 125/14 
Dispõe sobre a inclusão de nome social nos registros escolares das instituições públicas e privadas no 

Sistema de Ensino do Estado de São Paulo e dá outras providencias correlatas 
 
O Conselho Estadual de Educação, nos termos da Lei estadual nº 10.403/1971, com 

fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, na Constituição do Estado de São Paulo, 
Lei federal nº 9.394/1996, Lei estadual nº 10.948/2001, nos Decretos nº 55.588/2010, nº 
55.589/2010, nº 55.839/2010, e na Indicação CEE nº 126/2014, 

Delibera: 
 
Art. 1º - As instituições vinculadas ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, em 

respeito à cidadania, aos direitos humanos, à diversidade, ao pluralismo e à dignidade humana, 
incluirão, a pedido dos interessados, além do nome civil, o nome social de travestis e transexuais nos 
registros escolares internos. 

                                                           

( ) Homologada pela Resolução SE de 13.5.2014. 
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§ 1º - Entende-se por nome civil aquele registrado na certidão de nascimento. 
§ 2º - Entende-se por nome social aquele adotado pela pessoa e conhecido e identificado 

na comunidade. 
 
Art. 2º - Em se tratando de alunos menores de idade, é necessária a manifestação 

expressa dos pais ou responsáveis autorizando a inclusão do nome social. 
 
Art. 3º - O nome social deverá ser usual na forma de tratamento, e acompanhar o nome 

civil nos registros e documentos escolares internos. 
 
Art. 4º - A inclusão do nome social nos documentos escolares internos poderá ser 

requerida por escrito, a qualquer tempo, observado o disposto no artigo 2º desta Deliberação. 
 
Art. 5º - A instituição deverá viabilizar as condições necessárias de respeito às 

individualidades, mantendo, entre outros, programas educativos e assegurando ações e diretrizes 
previstas nos Planos Estaduais de Enfrentamento à Homofobia e Promoção da Cidadania LGBT. 

 
Art. 6º - No histórico escolar, no certificado de conclusão e no diploma constará 

somente o nome civil. 
 
Art. 7º - Esta Deliberação entra em vigor na data da publicação da sua homologação. 
 
Hubert Alqueres – Relator 
Francisco José Carbonari – Relator 
Roque Teophilo Júnior – Relator 
Francisco antonio Poli – Relator 

 
 
 
 
 
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a presente 
Deliberação. 

O Cons. João Cardoso Palma Filho votou favoravelmente, com restrição, nos termos de 
sua Declaração de Voto. 

 
Sala Carlos Pasquale, em 30 de abril de 2014. 
Consª Guiomar Namo de Mello - Presidente 

 
 

DECLARAÇÃO DE VOTO 
 
Voto favoravelmente, com restrição, pelo fato de não constar na Ementa a 

especificidade que consta do Decreto nº 55.588, de 17 de março de 2010. 
Cons. João Cardoso Palma Filho 
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ANEXO: 

 
INDICAÇÃO CEE Nº 126/2014 

1. RELATÓRIO 
 

O Secretário de Estado da Educação, Professor Herman Voorwald, encaminha consulta 
ao CEE para que seja examinada a conveniência e oportunidade de se deliberar sobre diretrizes para 
aplicação do disposto na legislação que regula e regulamenta o tratamento nominal de pessoas cuja 
identidade de gênero seja distinta de seu sexo biológico. 

Neste sentido, requer ao Conselho, que essas diretrizes sejam aplicadas a todas as 
instituições educacionais sobre as quais o Colegiado exerce competência normativa, consultiva e 
deliberativa. 

O que se espera é que o CEE se manifeste sobre a possibilidade de inserção do nome 
social nos registros escolares, de modo a contemplar todas as situações e circunstâncias que a medida 
envolve. 

O nome social é aquele que corresponde à forma pela qual a pessoa se reconheça, é 
identificada, reconhecida e denominada por sua comunidade e em sua inserção social. O nome social 
difere do nome civil que é aquele registrado na certidão de nascimento. 

No Ofício dirigido ao Conselho, fica claro que essas diretrizes devem contemplar a 
necessidade de que se implementem ações de prevenção contra quaisquer atos atentatórios e 
discriminatórios dos direitos individuais e coletivos. A iniciativa desta solicitação também se deve à 
necessidade de uma regulamentação mais específica da matéria, que assegure a uniformidade de 
procedimentos nas instituições vinculadas ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo. 

A respeito da matéria, foram anexados aos autos legislação e instrumentos normativos 
de outras unidades da Federação e solicitação de dois alunos de escolas estaduais de inclusão do nome 
social. 

Este Conselho também recebeu inúmeras manifestações solicitando uma posição sobre 
o assunto, como a manifestação do Núcleo de Combate à Discriminação, Racismo e Preconceito da 
Defensoria Pública de São Paulo ou a manifestação da Coordenadoria de Políticas para a Diversidade 
Sexual, da Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania de São Paulo. A mais recente foi a da 
Conselheira Presidente do Conselho Regional de Psicologia - SP defendendo o uso do nome social nas 
instituições vinculadas ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo. 
 
2. HISTÓRICO 

No Estado Democrático de Direito todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos. Todos os direitos humanos são universais, interdependentes, indivisíveis e 
interrelacionados. O termo orientação sexual é uma referência à capacidade de cada pessoa de ter uma 
profunda atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo gênero ou 
de mais de um gênero, assim como ter relações íntimas e sexuais com essas pessoas. A identidade de 
gênero se refere à experiência íntima, individual e intransferível de cada ser humano consigo mesmo e 
que define, de forma profunda e abrangente, o gênero com que cada pessoa se identifica, se percebe. 
Esta identidade pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento. A identidade de gênero 
inclui o senso pessoal do corpo que eventualmente envolve, por livre escolha, modificação da aparência 
ou função corporal por meio de intervenções médicas, cirúrgicas ou outras. Outras expressões de 
gênero, inclusive vestimenta, modo de falar e maneirismos também são eventualmente adotadas, 
sempre por livre escolha. Transexuais e travestis possuem identidade de gênero distinta de seu sexo 
biológico. A orientação sexual e a identidade de gênero são essenciais para a dignidade e humanidade 
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de cada pessoa e não devem ser motivo de discriminação ou abuso. Muitos avanços ao redor do planeta 
já foram alcançados, no sentido de assegurar que as pessoas de todas as orientações sexuais e 
identidades de gênero possam viver com a mesma dignidade e respeito a que todas as pessoas têm 
direito. 

Atualmente, muitos países possuem leis e constituições que garantem os direitos de 
igualdade e não discriminação, sem distinção por motivo de sexo, orientação sexual ou identidade de 
gênero. O Brasil situa-se neste patamar. O artigo 3º da nossa Constituição Federal, a chamada 
Constituição Cidadã de 1988, estabelece que um dos objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil é “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação”. Entretanto, para que estes objetivos sejam alcançados, é necessário 
que a legislação seja permanentemente revista e atualizada e que novos marcos legais sejam editados. 
Sabemos que violações de direitos humanos que atingem pessoas por causa de sua orientação sexual 
ou identidade de gênero, real ou percebida, constituem um padrão frequente, muitas vezes consolidado 
em algumas regiões, o que causa sérias preocupações. Elas agridem não apenas os direitos individuais, 
mas também o Estado de Direito Democrático. O rol dessas violações inclui execuções extrajudiciais, 
tortura e maus tratos, agressões sexuais e estupro, invasão de privacidade, detenção arbitrária, 
negação de oportunidades de emprego e educação e sérias discriminações em relação ao gozo de 
outros direitos humanos. Essas violações são com frequência agravadas por outras formas de violência, 
ódio, discriminação e exclusão, a exemplo daquelas baseadas na raça, idade, religião, deficiência ou 
status econômico, social ou de outro tipo. 

Muitos países impõem normas de gênero e orientação sexual às pessoas por meio de 
costumes, legislação e violência e exercem controle sobre o modo como elas vivenciam seus 
relacionamentos pessoais e como se identificam. O policiamento da sexualidade continua a ser 
poderosa força subjacente à persistente violência de gênero, bem como à desigualdade entre os 
gêneros. Importantes mecanismos de direitos humanos da Organização das Nações Unidas têm 
afirmado a obrigação dos países de assegurar a todas as pessoas proteção eficaz contra discriminação 
por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero. 
 
3. PRINCÍPIOS 

A Comissão Internacional de Juristas e o Serviço Internacional de Direitos Humanos, em 
nome de uma coalizão de organizações de direitos humanos, desenvolveram um conjunto de princípios 
jurídicos sobre a aplicação da legislação internacional às violações de direitos humanos com base na 
orientação sexual e identidade de gênero, no sentido de dar mais clareza e coerência às obrigações de 
direitos humanos dos países. Depois de uma reunião de especialistas, realizada na Universidade Gadjah 
Mada, em Yogyakarta, Indonésia, entre 6 e 9 de novembro de 2006, 29 eminentes especialistas de 25 
países, com experiências diversas e conhecimento relevante das questões da legislação de direitos 
humanos, adotaram por unanimidade os Princípios de Yogyakarta sobre a Aplicação da Legislação 
Internacional de Direitos Humanos em relação à Orientação Sexual e Identidade de Gênero. 

Os Princípios de Yogyakarta, cujos conceitos foram agregados à presente Indicação, 
tratam de um amplo espectro de normas de direitos humanos e de sua aplicação a questões de 
orientação sexual e identidade de gênero. 

Vale conhecer o “Princípio 16: DIREITO À EDUCAÇÃO” 
Toda pessoa tem o direito à educação, sem discriminação por motivo de sua orientação 

sexual e identidade de gênero, e respeitando essas características. 
Os Estados deverão: 
a) tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias 

para assegurar o acesso igual à educação e tratamento igual dos e das estudantes, funcionários/as e 
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professores/as no sistema educacional, sem discriminação por motivo de orientação sexual ou 
identidade de gênero; 

b) garantir que a educação seja direcionada ao desenvolvimento da personalidade de 
cada estudante, de seus talentos e de suas capacidades mentais e físicas até seu potencial pleno, 
atendendo-se as necessidades dos estudantes de todas as orientações sexuais e identidades de gênero; 

c) assegurar que a educação seja direcionada ao desenvolvimento do respeito aos 
direitos humanos e do respeito aos pais e membros da família de cada criança, identidade cultural, 
língua e valores, num espírito de entendimento, paz, tolerância e igualdade, levando em consideração e 
respeitando as diversas orientações sexuais e identidades de gênero; 

d) garantir que os métodos educacionais, currículos e recursos sirvam para melhorar a 
compreensão e o respeito pelas diversas orientações sexuais e identidades de gênero, incluindo as 
necessidades particulares de estudantes, seus pais e familiares relacionadas a essas características; 

e) assegurar que leis e políticas dêem proteção adequada a estudantes, funcionários/as 
e professores/as de diferentes orientações sexuais e identidades de gênero, contra toda forma de 
exclusão social e violência no ambiente escolar, incluindo intimidação e assédio; 

f) garantir que estudantes sujeitos a tal exclusão ou violência não sejam 
marginalizados/as ou segregados/as por razões de proteção e que seus interesses sejam identificados 
e respeitados de uma maneira participativa; 

g) tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias 
para assegurar que a disciplina nas instituições educacionais seja administrada de forma coerente com 
a dignidade humana, sem discriminação ou penalidade por motivo de orientação sexual ou identidade 
de gênero do ou da estudante, ou de sua expressão; 

h) garantir que toda pessoa tenha acesso a oportunidades e recursos para aprendizado 
ao longo da vida, sem discriminação por motivos de orientação sexual ou identidade de gênero, 
inclusive adultos que já tenham sofrido essas formas de discriminação no sistema educacional. 
 
4. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 
O Brasil tem feito sua lição de casa. Nossa legislação, a partir da edição da Constituição 

de 1988, tem trazido grandes avanços na forma com que lidamos com essas questões e foram dados 
passos significativos na direção da igualdade entre os gêneros e na proteção contra a violência que se 
origina na sociedade, na comunidade ou até mesmo na própria família. 

Nossas respostas às violações de direitos humanos com base na orientação sexual e 
identidade de gênero precisam desta legislação para que não sejam fragmentadas ou inconsistentes. 

4.1 Constituição Federal 
Como já foi visto, o artigo 3º da Constituição Federal estabelece como um dos objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil “promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. 

No artigo 205, também se contempla que a educação tem o objetivo de promover o 
pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania. 

No artigo 206, constam como princípios do ensino: 
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte  o saber; 
III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino. 
4.2 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
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A LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, também reafirma em seu artigo 3º que 
o ensino será ministrado com base no respeito à liberdade e apreço à tolerância, com igualdade de 
condições para o acesso e permanência na escola; 

4.3 Código Civil Brasileiro 
O uso do NOME, quer civil, quer social, está inserido entre os DIREITOS DA 

PERSONALIDADE, que pode ser conceituado como sendo aqueles direitos inerentes a toda pessoa 
humana e à sua dignidade, conforme dispõe o atual CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO – Lei nº 10.406, de 
10/01/2.002. Nesta lei encontramos os artigos 11 e 21 que tratam dos direitos da personalidade das 
pessoas. Essa tendência do atual direito privado brasileiro é reforçada por vários doutrinadores, 
destacando-se Gustavo Tepedino, a conceber uma cláusula geral de tutela da personalidade das 
pessoas naturais (Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 4ª Edição), construída com base em 
preceitos fundamentais da CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - CF/88: a proteção da dignidade da 
pessoa humana (art. 1º, III) e a igualdade em sentido amplo ou isonomia. 

4.4 Programas do Governo Federal 
O Governo Federal criou em 2004 o Programa “Brasil sem Homofobia – Programa de 

Combate à Violência e à Discriminação contra LGBT e de Promoção da Cidadania Homossexual”. 
Referido programa traz de modo claro à sociedade brasileira que, enquanto existirem cidadãos cujos 
direitos fundamentais não sejam respeitados por razões relativas à discriminação por orientação 
sexual, raça, etnia, idade, credo religioso ou opinião política, não se poderá afirmar que a sociedade 
brasileira seja justa, igualitária, democrática e tolerante. 

4.5 Legislação do Estado de São Paulo 
4.5.1 A Constituição do Estado de São Paulo – promulgada em 5 de outubro de 1989 e 

tendo como um de seus signatários a nossa ilustre Presidente do Conselho Estadual de Educação, 
Professora Guiomar Namo de Melo, que na época era Deputada Estadual Constituinte - estabelece nos 
artigos 237 e 277 o seguinte: 

Artigo 237 - A educação, ministrada com base nos princípios estabelecidos no artigo 
205 e seguintes da Constituição Federal e inspirada nos princípios de liberdade e solidariedade 
humana, tem por fim: 

I - a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, do Estado, da 
família e dos demais grupos que compõem a comunidade; 

II - o respeito à dignidade e às liberdades fundamentais da pessoa humana; 
III - o fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional; 
IV - o desenvolvimento integral da personalidade humana e a sua participação na obra 

do bem comum; 
V - o preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos conhecimentos científicos 

e tecnológicos que lhes permitam utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades do meio, 
preservando-o; 

VI - a preservação, difusão e expansão do patrimônio cultural; 
VII - a condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, 

política ou religiosa, bem como a quaisquer preconceitos de classe, raça ou sexo; 
VIII - o desenvolvimento da capacidade de elaboração e reflexão crítica da realidade. 
Artigo 277 – Cabe ao Poder Público, bem como à família, assegurar à criança, ao 

adolescente, ao jovem, ao idoso e aos portadores de deficiências, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e agressão. 
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4.5.2 No Estado de São Paulo, foi aprovada a Lei nº 10.948, de 05 de novembro de 2001, 
que regulamentou as penalidades a serem aplicadas à pratica de discriminação em razão de orientação 
sexual. 

4.5.3 O Decreto nº 55.588, de 17 de março de 2010, dispõe sobre o tratamento nominal 
das pessoas transexuais e travestis nos órgãos públicos do Estado de São Paulo e nos artigos 1º e 2º 
determinou que: 

 
Art. 1º - Fica assegurado às pessoas transexuais e travestis, nos termos deste decreto, o 

direito à escolha de tratamento nominal nos atos e procedimentos promovidos no âmbito da 
Administração direta e indireta do Estado de São Paulo. 

 
Art. 2º - A pessoa interessada indicará, no momento do preenchimento do cadastro ou 

ao se apresentar para o atendimento, o prenome que corresponda à forma pela qual se reconheça, é 
identificada, reconhecida e denominada por sua comunidade e em sua inserção social. 

§ 1º - Os servidores públicos deverão tratar a pessoa pelo prenome indicado, que 
constará dos atos escritos. 

§ 2º - O prenome anotado no registro civil deve ser utilizado para os atos que ensejarão 
a emissão de documentos oficiais, acompanhado do prenome escolhido. 

§ 3º - Os documentos obrigatórios de identificação e de registro civil serão emitidos nos 
termos da legislação própria. 

4.5.4 O Decreto nº 55.589, de 17 de março de 2010, regulamentou a Lei nº 10.948, de 5 
de novembro de 2001, que trata das penalidades a serem aplicadas à prática de discriminação em 
razão de orientação sexual no Estado de São Paulo. 

4.5.5 O Decreto No 55.839, de 18 de maio de 2010, considerando a importância de 
instituir políticas públicas destinadas ao respeito à diversidade sexual e promoção dos direitos da 
população LGBT, instituiu o Plano Estadual de Enfrentamento à Homofobia e Promoção da Cidadania 
LGBT e deu providências correlatas. 

Esse Plano surgiu em decorrência natural a diversas ações havidas no âmbito do 
Governo Estadual como a criação da Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual do Estado de 
São Paulo (Decreto nº 54.032, de 18 de fevereiro de 2009); a existência do Comitê Intersecretarial de 
Defesa da Diversidade Sexual e das resoluções da I Conferência Estadual GLBTT, (convocada pelo 
Decreto nº 52.770, de 3 de março de 2008), que resultaram em diretrizes de atuação e propostas de 
políticas públicas destinadas ao enfrentamento da discriminação homofóbica e promoção dos direitos 
de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. 

A partir dessas resoluções da I Conferência Estadual GLBTT, o Comitê Intersecretarial 
de Defesa da Diversidade Sexual elaborou metas e ações destinadas ao enfrentamento à discriminação 
homofóbica e promoção da cidadania LGBT e que foram absorvidas pelo Plano Estadual para serem 
cumpridas pelas Secretarias de Estado. 

No que se refere às diretrizes de ação para o enfrentamento à homofobia e suas 
decorrentes manifestações de intolerância no âmbito da Secretaria de Educação, foram estabelecidas 
as seguintes metas: 

Meta 1. Capacitar Gestores Públicos. 
Ação 1.1. Realizar "Ciclos de Conferências" para capacitar gestores da rede estadual de 

educação acerca da temática "Diversidade Sexual na Sala de Aula". 
Ação 1.2. Fomentar a troca de experiências sobre iniciativas desenvolvidas que 

abordam questões de gênero, sexualidade e diversidade sexual na escola. 
Meta 2. Capacitar professores. 
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Ação 2.1. Realizar, por meio da "Rede do Saber", cursos de Capacitação e Sensibilização 
em Direitos Humanos e Diversidade Sexual para professores coordenadores da Oficina Pedagógica das 
Diretorias de Ensino, por meio dos instrumentos de educação telepresencial. 

Ação 2.2. Propiciar, por meio de estudos dirigidos, a discussão sobre práticas 
pedagógicas e mecanismos de enfrentamento ao preconceito homofóbico nos espaços escolares. 

Meta 3. Garantir a realização das diretrizes curriculares. 
Ação 3.1. Promover discussão com a Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas 

em torno dos currículos escolares de modo a incrementar a temática da diversidade sexual na 
formação discente, a partir da reflexão sobre as dimensões de gênero e sexualidade. 

Ação 3.2. Implementar a abordagem do assunto diversidade sexual na prática docente, 
de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais e o Currículo do Estado de São Paulo. 

Meta 4. Ampliar o acervo bibliotecário da rede estadual de ensino. 
Ação 4.1. Ampliar a aquisição de livros que abordem a temática da diversidade sexual, 

distribuindo-os uniformemente para as escolas. 
Ação 4.2. Ampliar a aquisição de material áudio-visual que abordem a temática da 

diversidade sexual, distribuindo-os uniformemente para as escolas. 
Meta 5. Enfrentar a discriminação homofóbica nos ambientes escolares. 
Ação 5.1. Promover ações de enfrentamento à discriminação homofóbica no ambiente 

escolar. 
Ação 5.2. Incrementar a continuidade da parceria com a Secretaria da Saúde, por meio 

da realização do projeto "Saúde e Prevenção nas Escolas". 
É esperado para maio deste ano de 2014, a edição de novo decreto governamental 

instituindo o II Plano Estadual de Enfrentamento à Homofobia e Promoção da Cidadania LGBT. 
4.6. O Conselho Estadual de Educação de São Paulo 
Ao longo de toda a sua história e dentro de suas atribuições normativas, deliberativas e 

consultivas do Sistema Estadual de Educação, o CEE tem promovido importantes avanços na legislação 
que levaram a mais inclusão, qualidade e organização à rede de ensino paulista.  

Neste contexto, foi realizada uma reunião extraordinária do Colegiado no dia 12 de 
fevereiro de 2014 e convidadas a Dra. Vanessa Alves Vieira, Defensora Pública que coordena o Núcleo 
de Combate à Discriminação, Racismo e Preconceito da Defensoria Pública de SP, e a Dra. Heloisa Gama 
Alves, Coordenadora de Políticas para a Diversidade Sexual da Secretaria de Estado da Justiça e da 
Defesa da Cidadania de SP. As duas especialistas trouxeram importantes subsídios para esse Conselho a 
respeito da legislação e dos esforços do Governo Estadual e da sociedade civil no combate à exclusão e 
aos preconceitos em SP. 

Também defenderam a edição, por parte do CEE, de uma Deliberação que permitisse a 
inclusão do nome social, aquele adotado por travestis e transexuais e com o qual é identificado na 
comunidade, nos registros e documentos escolares internos das instituições vinculadas ao Sistema de 
Ensino do Estado de São Paulo. 

4.7. Legislação em outros estados e cidades brasileiras 
No campo educacional, em razão dos dispositivos constitucionais e legais, alguns 

Conselhos de Educação e Secretarias de Estado editaram normas acerca da inclusão do nome social nos 
registros escolares como, por exemplo, o Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte, a 
Secretaria do Estado de Educação do Pará, o Conselho Estadual de Educação de Goiás e do Estado de 
Mato Grosso. 

A tabela abaixo traz um resumo do posicionamento de alguns Conselhos de Educação 
quanto à utilização do nome social:  

Estado/Município 
Ato normativo 
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Conclusão 
 
Belo Horizonte 
Resolução 
Inclusão nos registros dos diários de turma, nos boletins escolares e demais registros 

internos das instituições de ensino, entre parênteses, na frente do nome constante do registro civil, o 
nome social, pelo qual a travesti e o/a transexual se identifica. 

Ceará  
Resolução  
Determinação de que quando requerido, que as instituições escolares de educação 

básica e de ensino superior, vinculadas ao Sistema Estadual de Educação do estado do Ceará, em 
respeito à cidadania, aos direitos humanos, à diversidade, ao pluralismo, à dignidade da pessoa 
humana; além do nome civil, incluam o nome social de travestis e transexuais em todos os registros 
internos dessas instituições. 

 
Goiás 
Resolução 
Determinação para que as escolas do Sistema Educativo de Goiás que, em respeito à 

cidadania, aos direitos humanos, à diversidade, ao pluralismo, à dignidade humana, incluam o nome 
social de travestis e transexuais, nos registros escolares para garantir o acesso, a permanência e o êxito 
desses cidadãos no processo de escolarização e de aprendizagem. 

 
Mato Grosso 
Parecer-Plenária 
Parecer favorável para que seja autorizado, no sistema educacional do Estado de Mato 

Grosso, acrescentar o “nome social” de travestis e transgêneros nos registros acadêmicos, exceto no 
histórico escolar e diploma, em que constará, tão somente, o nome civil. 

 
Pará 
Portaria 
Determinação de que a partir de 02/01/2009 todas as Unidades Escolares da Rede 

Pública Estadual do Pará passarão a registrar, no ato da matrícula dos alunos, o pré-nome social de 
Travestis e Transexuais. 

 
Paraná 
Parecer CP/CEE 01/09 
Favorável à inserção do nome social além do nome civil, nos documentos internos do 

estabelecimento de ensino nos termos das recomendações do Parecer n.º 04/09 do Ministério 
Público/PR de 21/09/09 (anexo a este Parecer), aos alunos travestis e transexuais maiores de 18 anos, 
que requeiram, por escrito, esta inserção. 

Recomenda-se que as instituições do Sistema Estadual de Ensino do Paraná, por meio 
de seus órgãos colegiados, promovam amplo debate sobre a temática aqui tratada, devendo a seguir, 
incorporar ao seu regimento, as orientações e procedimentos internos definidos. 

 
Rio Grande do Sul 
Parecer 739/2009 
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A Comissão de Legislação e Normas propôs que o Colegiado expeça aconselhamento às 
escolas do Sistema Estadual de Ensino para a adoção do nome social escolhido pelo aluno pertencente 
aos grupos transexuais e travestis. 

 
Santa Catarina 
Resolução 132 
Determinar, quando requerido, que as escolas/instituições vinculadas ao Sistema 

Estadual de Educação de Santa Catarina que, em respeito à cidadania, aos direitos humanos, à 
diversidade, ao pluralismo, à dignidade humana, além do nome civil, incluam o nome social de travestis 
e transexuais nos registros escolares internos. 

Portanto, fica claro que o termo “nome social” é o que se consolida para se referir ao 
qual transexuais e travestis se reconhecem e são reconhecidos pela sociedade. 

De fato, além dos órgãos ligados à Educação, nos diversos Estados do Brasil, inúmeras 
instituições públicas já adotaram o conceito e o termo “nome social”. 

Em 2006, o Ministério da Saúde, na publicação "Carta dos Direitos dos Usuários da 
Saúde", baseou-se em seis princípios básicos de cidadania. Entre eles, o terceiro, "assegura ao cidadão o 
atendimento acolhedor e livre de discriminação, visando à igualdade de tratamento e a uma relação 
mais pessoal e saudável". E a primeira estratégia para que esse princípio seja efetivado é: 

I. A identificação pelo nome e sobrenome, devendo existir em todo documento de 
identificação do usuário um campo para se registrar o nome pelo qual prefere ser chamado, 
independentemente do registro civil, não podendo ser tratado por número, nome da doença, códigos, 
de modo genérico, desrespeitoso ou preconceituoso. 

Em 13 de agosto de 2009, essa estratégia foi incluída na Portaria do Ministério da Saúde 
de nº 1820, que dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da Saúde (art. 4º, parágrafo único, I). 

Além disso, vários outros órgãos públicos garantem o direito à inserção do nome social 
em documentos: 

- o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, mediante a Portaria nº 233, de 18 
de maio de 2010: 

Art. 1º - Fica assegurado aos servidores públicos, no âmbito da Administração Pública 
Federal direta, autárquica e fundacional, o uso do nome social adotado por travestis e transexuais. 

- a Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania do Estado do Amazonas, 
mediante a Portaria nº. 438/GSEAS: 

I- DECLARAR a todas as unidades da SEAS, e seus servidores, que os travestis e 
transexuais deverão ser cadastrados e terão reconhecidos seus nomes sociais. 

- a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza da Bahia, 
mediante a Portaria nº 220, de 27 de novembro de 2009: 

Art. 1º - Determinar que todas as unidades e órgãos da SEDES, dos municípios e das 
entidades conveniadas ou contratadas de forma complementar à realização dos serviços financiados e 
cofinanciados de proteção social básica e proteção social especial de alta e média complexidade 
instalados nos municípios habilitados na gestão da assistência social que compõem o Sistema Único de 
Assistência Social do Estado da Bahia – SUAS passem a registrar o nome social de travestis e 
transexuais em fichas de cadastro, formulários, prontuários e documentos congêneres do atendimento 
prestado aos usuários dos serviços. 

- Administração Pública da Prefeitura de São João Del Rei, Minas Gerais, mediante o 
Decreto nº 3.902, de 23 de janeiro de 2009, que "determina aos órgãos da Administração Pública 
Municipal e da iniciativa privada que observem o nome social de travestis e transexuais e dá outras 
providências". 
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- Administração Pública do Estado do Pará, mediante o Decreto nº 1.675, de 21 de maio 
de 2009: 

Art. 1º - A Administração Pública Estadual Direta e Indireta, no atendimento de 
transexuais e travestis, deverá respeitar seu nome social, independentemente de registro civil. 

- Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba, mediante a Portaria nº 
041, de 11 de setembro de 2009: 

Art. 1º - Determinar que todas as Unidades que integram a Secretaria de 
Desenvolvimento Humano, na Capital e no interior do Estado, passem a registrar o nome social de 
travestis e transexuais em fichas de cadastro, formulários, prontuários e documentos congêneres no 
atendimento prestado aos usuários dos serviços. 

- Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, mediante a Resolução nº 188/2010: 
Art. 1º - Os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, nos serviços de 

saúde, devem incluir e usar o nome social das pessoas travestis e transexuais em todos os registros 
relativos aos serviços públicos sob sua responsabilidade, com fichas de cadastro, formulários, 
prontuários e outros documentos congêneres. 

- Administração Pública do Estado de Pernambuco, mediante o Decreto nº 35.051, de 25 
de maio de 2010: 

Art. 1º - Fica assegurado aos servidores públicos, no âmbito da administração pública 
estadual direta, autárquica e fundacional, o uso do nome social adotado por travestis e transexuais. 

- Administração Pública do Estado do Piauí, mediante o Decreto nº 5.916, de 10 de 
novembro de 2009: 

Art. 1º - As pessoas travestidos e transexuais têm direito à identificação por meio de seu 
nome social quando do preenchimento de fichas de cadastro, formulários, prontuários e documentos 
congêneres, para atendimento de serviços prestados por qualquer órgão da Administração Pública 
direta e indireta do Estado do Piauí. 

- Secretaria de Assistência Social e Cidadania do Estado do Piauí, mediante a Portaria nº 
026, de 3 de fevereiro de 2009: 

Art. 1º - Determinar que todas as Unidades que integram esta Secretaria, na Capital e no 
interior do Estado, passem a registrar o nome social de travestis e transexuais em fichas de cadastro, 
formulários, prontuários e documentos congêneres do atendimento prestado aos usuários dos 
serviços. 

- Administração pública de Natal, Rio Grande do Norte, mediante a Lei nº 5.992/2009. 
Art. 1º - Ficam os órgãos de Administração Pública Municipal – direta e indireta – 

obrigados a observar o nome social e o sexo utilizado pelas pessoas transexuais e travestis, quando do 
atendimento destas no serviço público local; 

§1º - Nos Cadastros Gerais o nome social deverá ser observado antes e entre parênteses 
do nome civil das pessoas transexuais e travestis. 

§ 2° - Para efeitos desta Lei, entende-se como nome social o nome público e notório 
utilizado pelo indivíduo transexual e travestis, que se distingue de seu assento de nascimento. 

- Administração pública do Governo do Estado de São Paulo, o já mencionado Decreto nº 
55.558, de 5 de março de 2010: 

Artigo 1º - Fica assegurado às pessoas transexuais e travestis, nos termos deste decreto, 
o direito à escolha de tratamento nominal nos atos e procedimentos promovidos no âmbito da 
Administração direta e indireta do Estado de São Paulo. 

- Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, mediante a Resolução nº 208, 
de 27 de outubro de 2009: 
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Artigo 1º - Todo atendimento médico dirigido à população de travestis, transexuais e 
pessoas que apresentam dificuldade de integração ou dificuldade de adequação psíquica e social em 
relação ao sexo biológico, deve basear-se no respeito ao ser humano e na integralidade da atenção. 

Artigo 2º - Deve ser assegurado a essa população, durante o atendimento médico, o 
direito de usar o nome social, podendo o(a) paciente indicar o nome pelo qual prefere ser chamado(a), 
independente do nome que consta no seu registro civil ou nos prontuários do serviço de saúde. 

- Administração pública da cidade de São Paulo, mediante o Decreto nº 51.180/2010: 
Art. 1º - Os órgãos e entidades da Administração Municipal Direta e Indireta devem 

incluir e usar o nome social das pessoas travestis e transexuais em todos os registros municipais 
relativos aos serviços públicos sob sua responsabilidade, como fichas de cadastro, formulários, 
prontuários, registros escolares e outros documentos congêneres. 

 
5. CONCLUSÃO 

Considerando que a dignidade da pessoa humana é princípio fundamental do Estado 
Democrático de Direito e da República Federativa do Brasil, e considerando os avanços da sociedade 
brasileira e recente modernização da legislação em diversos estados da Federação, se faz necessária a 
manifestação deste Colegiado em relação ao uso do nome social nas instituições vinculadas ao Sistema 
de Ensino do Estado de São Paulo. 

 
Desta forma, submetemos a este Colegiado o anexo Projeto de Deliberação. 

 
 
 

  _________________________ 
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() DELIBERAÇÃO CEE N° 138/16 
Fixa normas para autorização de funcionamento e supervisão de estabelecimentos e cursos de educação 

infantil, ensino fundamental, médio e de educação profissional de nível técnico, no sistema estadual de 
ensino de São Paulo 

 
O Conselho Estadual de Educação, no uso de suas atribuições e considerando o disposto 

na Lei 9.394/96, especialmente quanto às condições mínimas para autorização de funcionamento e 
avaliação de qualidade pelo Poder Público, bem como o papel do estado de autorizar, reconhecer, 
credenciar, supervisionar e avaliar os cursos das instituições do seu sistema de ensino, e na Indicação 
CEE nº 141/2016.  

Delibera:  
 
Art. 1º - Os pedidos de autorização de funcionamento de estabelecimentos de ensino e 

cursos de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, nas diferentes modalidades, no 
sistema estadual de ensino de São Paulo, regulam-se por esta Deliberação.  

§ 1º - Os cursos oferecidos na modalidade a distância, regulam-se por norma específica 
do CEE.  

§ 2º - Os cursos desenvolvidos em lugares ou tempos diversos, cujas atividades 
mediadas por tecnologia não ultrapassem 20% (vinte por cento) do total da carga horária, são 
considerados presenciais.  

§ 3º - As instituições que mantêm educação infantil juntamente com outra modalidade 
de educação básica, pertencem ao sistema estadual de ensino, e o processo de autorização dar-se-á nos 
termos desta Deliberação.  

 
Art. 2º - A autorização para o funcionamento de estabelecimentos de ensino e de cursos 

pertencentes ao sistema estadual de ensino de São Paulo será concedida:  
I – pela Secretaria de Estado da Educação, por intermédio das Diretorias de Ensino, para 

os estabelecimentos de ensino de sua própria rede, os estabelecimentos privados de ensino 
fundamental e médio, bem como os que se enquadrem no § 3º do artigo 1º;  

II - pelo Conselho Estadual de Educação, para as instituições criadas por leis específicas, 
os que são mantidos por universidades públicas, as escolas ou cursos experimentais, e as que oferecem 
cursos a distância.  

Parágrafo único. As instituições criadas por leis específicas, e que contam com 
supervisão delegada, atenderão o disposto nesta Deliberação, por meio de seu órgão próprio de 
supervisão.  

 
Art. 3º - Os pedidos de autorização de funcionamento devem ser protocolados na 

Diretoria de Ensino com a antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias do início das atividades, 
acompanhados da Proposta Pedagógica, Regimento Escolar e Relatório.  

 
Art. 4º - A Proposta Pedagógica deverá conter, no mínimo:  
I - identificação da Instituição;  
II - contextualização e caracterização da escola;  
III - objetivos e metas da Instituição;  

                                                           

( ) Homologada pela Resolução SE de 11.2.2016.  
Com as alterações introduzidas pelas Deliberações CEE nºs 143 e 148 de 2016. 
Republicada no DOE de 19/10/2016, Seção I, Páginas 25/26. 
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IV - concepção de Educação e de Práticas Escolares;  
V - currículo;  
VI - proposta de formação continuada, atualização e aperfeiçoamento da equipe escolar;  
VII - propostas de trabalho com a comunidade escolar;  
VIII - formas de acompanhamento, avaliação e adequação da Proposta Pedagógica.  
 
Art. 5º - O Regimento Escolar, fundamentado na Proposta Pedagógica, deve ser 

elaborado de acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Estadual de Educação e demais atos 
normativos.  

 
Art. 6º - O Relatório de que trata o caput do artigo 3º deverá conter:  
I – qualificação do Diretor responsável, com sua titulação e "curriculum vitae" 

resumido;  
II – comprovação de ocupação legal do imóvel onde funcionará o estabelecimento de 

ensino, por meio de escritura que comprove a propriedade do imóvel, ou contrato, no caso de locação 
ou cessão, em que conste o prazo não inferior a 4 (quatro) anos;  

III - Auto de Licença de Funcionamento, emitido pela Prefeitura Municipal; (NR)  
IV – planta atualizada do prédio, aprovada pela Prefeitura Municipal ou assinada por 

engenheiro registrado no CREA, ou arquiteto registrado no CAU, que será responsável pela veracidade 
dos dados;  

V - laudo firmado por profissional registrado no CREA ou no CAU, responsabilizando-se 
pelas condições de habitabilidade e uso do prédio para o fim proposto, com a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica de Obras e Serviços (ART ou RRT);  

VI - descrição sumária dos espaços, mobiliários e ambientes para atividades 
pedagógicas e administrativas, com os seus respectivos usos, atendendo a legislação pertinente, 
especialmente a Resolução SS nº 493/1994;  

VII - descrição sumária dos materiais e dos equipamentos didáticos disponíveis para 
uso dos alunos e professores;  

VIII - prova da natureza jurídica da entidade mantenedora (Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica - CNPJ), acompanhada de cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) dos responsáveis;  

IX - Termo de Responsabilidade, devidamente registrado em Cartório de Títulos e 
Documentos, firmado pela entidade mantenedora, referente às condições de segurança, higiene, 
definição do uso do imóvel, à capacidade financeira para manutenção do estabelecimento e cursos 
pretendidos e à capacidade técnico-administrativa para manter o acervo e registros dos documentos 
escolares regularmente expedidos.  

§ 1º Na impossibilidade de apresentação do documento previsto no inciso III, este 
poderá ser substituído por uma cópia do protocolo emitido pelo órgão municipal competente.  

§ 2º Semestralmente, e enquanto não for apresentado o Auto de Licença de 
Funcionamento, a mantenedora deverá oficiar à DER da jurisdição informando a situação do pedido 
protocolado. 

 
Art. 7º Recebido o pedido, o Dirigente Regional de Ensino designará Comissão de 

Supervisores de Ensino para análise, acompanhamento e manifestação.  
 
Art. 8º A comissão designada, nos termos do artigo anterior, deverá elaborar o relatório 

sobre as condições de funcionamento do estabelecimento de ensino, acompanhado de um parecer 
conclusivo.  

 



 

233 

 

 

Art. 9º A decisão final do Dirigente Regional de Ensino deverá ser expedida no prazo 
máximo de 120 (cento e vinte) dias contados da data do protocolado.  

 
Art. 10 Não havendo manifestação da Diretoria de Ensino no prazo previsto no 

parágrafo anterior, a instituição poderá iniciar suas atividades, comunicando o fato à Secretaria da 
Educação e ao Conselho Estadual de Educação.  

 
Art. 11 O processo poderá ser baixado em diligência, por inconsistências no projeto, 

ausência de documentos ou falta de informações.  
§ 1º Neste caso, o processo deverá ser encaminhado ao Interessado, com todas as 

exigências a serem atendidas pelo estabelecimento de ensino, no prazo de 60 (sessenta) dias.  
§ 2º O não cumprimento das exigências no prazo previsto implicará o indeferimento do 

pedido.  
 
Art. 12 A decisão sobre o pedido de autorização será publicada no Diário Oficial do 

Estado.  
Parágrafo único – Em caso de indeferimento do pedido de autorização de 

estabelecimento de ensino ou de cursos, caberá recurso ao órgão competente, no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data da publicação da portaria de indeferimento.  

 
Art. 13 Os pedidos de autorização para funcionamento de novos níveis de ensino e 

novos cursos deverão ser protocolados com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data 
prevista para o seu início.  

Parágrafo único. O estabelecimento de ensino deverá apresentar Relatório com as 
informações específicas dos novos níveis de ensino e dos novos cursos solicitados e, se necessário, a 
adequação da Proposta Pedagógica e do Regimento Escolar.  

 
Art. 14 Aos pedidos de autorização de cursos da educação profissional técnica de nível 

médio aplicam-se as mesmas normas estabelecidas para a autorização de estabelecimentos de ensino e 
de cursos previstas nesta Deliberação.  

§ 1º O pedido de que trata o caput deste artigo deve ser acompanhado de Plano de 
Curso e Parecer Técnico, nos termos das normas estabelecidas pelo Conselho Estadual de Educação.  

§ 2º O Plano de Curso deve conter:  
I - justificativas e objetivos do curso;  
II - requisitos de acesso;  
III - perfil profissional de conclusão;  
IV - organização curricular;  
V - critérios de aproveitamento de estudos e de conhecimentos e experiências 

anteriores;  
VI - critérios de avaliação;  
VII - instalações e equipamentos;  
VIII - pessoal docente e técnico;  
IX - certificados e diplomas;  
X - proposta de Estágio Supervisionado, quando for o caso.  
 
Art. 15 - Qualquer alteração na mantenedora, atendidos os requisitos do Artigo 6º, VIII e 

IX, deverá ser encaminhada à Diretoria de Ensino para análise e publicação.  
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Art. 16 - O pedido de autorização para funcionamento em novo endereço deverá ser 
protocolado na Diretoria de Ensino, acompanhado de toda a documentação prevista no artigo 6º desta 
Deliberação.  

§ 1º - A Diretoria de Ensino terá o prazo de 60 (sessenta) dias para publicar a 
autorização.  

§ 2º - O início das atividades escolares no novo endereço só poderá ocorrer após a 
publicação da autorização pela Diretoria de Ensino.  

 
Art. 17 - O funcionamento do estabelecimento de ensino em mais de um endereço 

dependerá de autorização prévia da Diretoria de Ensino, que analisará o pedido nos termos dessa 
Deliberação.  

 
Art. 18 - A mudança de denominação de estabelecimento de ensino deverá ser 

comunicada à Diretoria de Ensino, acompanhada da documentação com as adequações regimentais 
necessárias, para a devida análise e publicação.  

 
Art. 19 A suspensão temporária do curso poderá ser autorizada pela autoridade 

competente, mediante solicitação do mantenedor, que deve responsabilizar-se pela continuidade de 
estudo dos alunos e a guarda do acervo da instituição.  

§ 1º A suspensão temporária não poderá exceder o prazo de 2 (dois) anos.  
§ 2º Findo o prazo estabelecido no parágrafo anterior, sem manifestação da instituição, 

o curso será considerado encerrado.  
 
Art. 20 O encerramento das atividades do estabelecimento de ensino deve ser solicitado 

à Diretoria de Ensino, pelo mantenedor, instruído com:  
I – justificativa;  
II – plano de encerramento das atividades;  
III – garantia de continuidade de estudo dos alunos matriculados;  
IV – comprovação da regularidade da documentação escolar e entrega do acervo ao 

órgão competente.  
 
Art. 21 A falta de atendimento aos padrões de qualidade e a ocorrência de 

irregularidade de qualquer ordem no funcionamento do estabelecimento de ensino, serão objeto de 
diligência ou sindicância instauradas pela autoridade competente.  

§ 1º Aos procedimentos sindicantes dar-se-á tratamento preferencial e sigiloso, no 
âmbito administrativo.  

§ 2º Cautelarmente, poderá ocorrer a suspensão de novas matrículas em cursos de 
instituições submetidas a sindicância para cassação de seu funcionamento.  

§ 3º Com base em informações da Comissão Sindicante, poderá ocorrer a suspensão do 
visto confere, desde que essas informações apontem que as irregularidades sob apuração estejam 
diretamente ligadas à vida escolar do aluno.  

 
Art. 22- A cassação de autorização de funcionamento de estabelecimento de ensino ou 

de curso dependerá da comprovação de irregularidades graves, por meio de sindicância, assegurado o 
direito ao contraditório e à ampla defesa.  

§ 1º - A cassação de que trata o caput caberá ao órgão competente, que providenciará a 
publicação do ato administrativo no Diário Oficial do Estado, assim como a sua comunicação ao 
Ministério Público, para as devidas providências.  
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§ 2º - Caberá à Diretoria Regional de Ensino a guarda do acervo do estabelecimento de 
ensino.  

Art. 23 - As Prefeituras Municipais, por meio de seus órgãos próprios, serão 
responsáveis pela autorização e supervisão dos estabelecimentos de sua própria rede e das instituições 
privadas de educação infantil, nos termos do artigo 11 da Lei 9394/96, excetuados os casos previstos 
no § 3º do artigo 1º da presente Deliberação.  

 
Art. 23-A - Os processos em andamento, serão examinados pelas normas vigentes no 

momento de sua entrada no protocolo.  
 
Art. 24 - Esta Deliberação entra em vigor na data publicação de sua homologação, 

ficando revogadas as disposições em contrário, especialmente a Deliberação CEE nº 01/99.  
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA  

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a presente 
Deliberação.  

Sala “Carlos Pasquale”, em 03 de fevereiro de 2016.  
 
Cons. Francisco José Carbonari  
Presidente  

 
 

ANEXO: 
 

INDICAÇÃO CEE 141/16 - CEB - Aprovada em 03-02-2016 
ASSUNTO: Fixa normas para autorização de funcionamento e supervisão de estabelecimentos e cursos de 
educação infantil, ensino fundamental, médio e de educação profissional de nível técnico, no sistema 
estadual de ensino de São Paulo  
INTERESSADO: Conselho Estadual de Educação - CEE 
RELATORAS Cons.ªs Débora Gonzalez Costa Blanco e Rosangela Aparecida Ferini Vargas Chede 
PROCESSO CEE 697/1985 - Reautuado em 27/11/15 
CONSELHO PLENO 
 
1. RELATÓRIO 

Passados mais de 16 anos da publicação da Deliberação CEE 1/99, algumas alterações 
são necessárias para atualizá-la e para enfrentar problemas de ordem pedagógica e administrativa que 
dificultam ou travam a sua aplicação.  

Ressalte-se que a Indicação CEE 1/99, que embasou a Deliberação CEE 1/99, ainda 
traduz os princípios que regem seu escopo. Entretanto, decorrido todo esse tempo, e tendo havido 
alterações na LDB, em especial no que diz respeito à Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a 
Deliberação CEE 1/99 necessita de algumas alterações, como propomos a seguir:  

1. as normas para autorização de funcionamento de estabelecimentos de ensino e 
cursos no sistema estadual de ensino de São Paulo passam a abranger também a educação infantil e as 
diferentes modalidades da educação básica; 

2. os cursos oferecidos na modalidade a distância regulamse por norma específica do 
CEE; 

3. os cursos desenvolvidos em lugares ou tempos diversos, cujas atividades mediadas 
por tecnologia não ultrapassem 20% do total da carga horária, são considerados presenciais; 
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4. as instituições que mantêm educação infantil juntamente com outra modalidade de 
educação básica, pertencem ao sistema estadual de ensino; consequentemente, o processo de 
autorização dar-se-á nos termos desta nova deliberação;  

5. afasta-se a possibilidade de análise de pedidos protocolados fora do prazo; 
6. dá-se destaque à Proposta Pedagógica do estabelecimento de ensino, para a 

autorização de funcionamento, atribuindo-lhe um artigo próprio (Artigo 4º); 
7. no Relatório, que acompanha o pedido de autorização, foram acrescentados itens 

importantes, tais como, a comprovação da propriedade do imóvel, ou da sua locação, ou da cessão, por 
prazo não inferior a 4 (quatro) anos; o Alvará de Funcionamento ou Auto de Licenciamento emitido 
pela Prefeitura Municipal, onde conste necessariamente a aprovação do Corpo de Bombeiros e da 
Vigilância Sanitária para o uso do imóvel como estabelecimento escolar; a planta atualizada do prédio, 
registrada na Prefeitura Municipal ou assinada por engenheiro ou arquiteto; a Anotação de 
Responsabilidade Técnica de Obras e Serviços (ART ou RRT) no laudo firmado por profissional 
habilitado, responsabilizando-se este profissional pelas condições de habitabilidade e uso do prédio 
para o fim proposto; o atendimento à Res. SS 493/94 quanto às edificações escolares; 

8. deixa-se claro que o Parecer da Comissão de Supervisores que irá analisar o pedido 
de autorização deverá ser conclusivo; 

9. o prazo para que o Dirigente Regional de Ensino expeça sua decisão final foi ampliado 
de 90 para 120 dias; porém, o procedimento de diligência (agora, uma só, com prazo de 60 dias) não 
suspende nem interrompe esse prazo. Não havendo manifestação da Diretoria de Ensino, no prazo de 
120 dias, a instituição interessada poderá iniciar suas atividades, comunicando o fato à Secretaria da 
Educação e ao Conselho Estadual de Educação; 

10. o prazo de protocolo para os pedidos de autorização de funcionamento de novos 
cursos foi reduzido de 90 para 60 dias do início previsto do curso. Nestes casos, e como forma de 
controle, supervisão e atualização, as exigências passam a ser as mesmas estabelecidas para a 
autorização de estabelecimentos de ensino; 

11. no caso de curso de educação profissional de nível técnico, frisou-se a importância 
do pessoal docente e técnico e o Estágio Supervisionado, quando for o caso; 

12. qualquer alteração na mantenedora (e não apenas a “transferência de 
mantenedora”), atendidos os requisitos do Artigo 6º, VIII e IX, deverá ser encaminhada à Diretoria de 
Ensino para análise e publicação; 

13. durante a sindicância, com vistas à cassação de funcionamento do estabelecimento 
de ensino, por falta de atendimento aos padrões de qualidade ou por irregularidade de qualquer 
ordem, poderá ocorrer, cautelarmente, a suspensão de novas matrículas, assim como a suspensão do 
visto confere. 

Neste caso, o do visto confere, quando as irregularidades sob apuração estiverem 
diretamente ligadas à vida escolar do aluno;  

14. o encerramento de curso ou sua suspensão temporária deverão ser comunicados à 
Diretoria de Ensino, acompanhados de documentação que comprove a garantia de continuidade dos 
estudos dos alunos matriculados, além do local da guarda do acervo e o nome do responsável pela 
expedição de documentos;  

15. o prazo da suspensão temporária foi reduzido de 3 (três) para 2 (dois) anos, findos 
os quais, sem manifestação da instituição, o curso será considerado encerrado; 

16. no caso de cassação de autorização de funcionamento de estabelecimento de ensino 
ou de curso caberá à autoridade competente a publicação do ato de encerramento das atividades 
escolares, a destinação do acervo e o encaminhamento de denúncia ao Ministério Público para as 
providências devidas; 
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17. regra geral, as Prefeituras Municipais, através de seus órgãos próprios, serão 
responsáveis pela autorização e supervisão dos estabelecimentos de sua própria rede e das instituições 
privadas de educação infantil. 

 
2. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, apresentamos ao Plenário a Proposta de Indicação e o Projeto de 
Deliberação, para apreciação e votação.  

 
São Paulo, 20-01-2016. 
a) Cons.ª Rosângela Aparecida Ferini Vargas Chede 
Relatora 
 
a) Cons.ª Débora Gonzalez Costa Blanco 
Relatora 
 

3. DECISÃO DA CÂMARA 
A Câmara de Educação Básica adota como sua Indicação, o Voto das Relatoras. 
Presentes os Conselheiros: Débora Gonzalez Costa Blanco, Francisco Antônio Poli, 

Ghisleine Trigo Silveira, Jair Ribeiro da Silva Neto, Laura Laganá, Luís Carlos de Menezes, Nilton José 
Hirota da Silva, Rosângela Aparecida Ferini Vargas Chede e Sylvia Gouvêa. 

 
Sala da Câmara de Educação Básica, em 20-01-2016. 
 
a) Cons.ª Francisco Antônio Poli 
Presidente da CEB 

 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 

O Conselho Estadual de Educação aprova, por unanimidade, a presente Indicação. 
 
Sala “Carlos Pasquale”, em 03-02-2016. 
 
Cons. Francisco José Carbonari 
Presidente 

___________________________________ 
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() DELIBERAÇÃO CEE 155/17 
Dispõe sobre avaliação de alunos da Educação Básica, nos níveis fundamental e médio, no Sistema 

Estadual de Ensino de São Paulo e dá providências correlatas 
 

O Conselho Estadual de Educação, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Estadual 
nº 10.403/71, e com fundamento na Constituição Federal, na Lei Federal nº 9.394/96, na Resolução 
CNE/CEB nº 07/10, nas Deliberações CEE nº 59/06 e nº 10/97 e demais Leis e Normas, especialmente 
a Indicação CEE nº 161/2017,  

Delibera: 
 
TÍTULO I DOS FUNDAMENTOS E PRESSUPOSTOS 
Art. 1º - O direito à educação escolar, com progresso nos estudos, é entendido, nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, definidas no Parecer CNE/CEB nº 
07/2010, como um direito inalienável do ser humano e constitui o fundamento maior desta 
Deliberação. 

Parágrafo único - A educação de qualidade, como um direito fundamental, é, antes de 
tudo, relevante, pertinente e equitativa. 

I - A relevância reporta-se à promoção de aprendizagens significativas do ponto de vista 
das exigências sociais e de desenvolvimento pessoal. 

II - A pertinência refere-se à possibilidade de atender às necessidades e características 
dos estudantes de diversos contextos sociais e culturais e com diferentes capacidades e interesses. 

III - A equidade alude à importância de tratar de forma diferenciada o que se apresenta 
como desigual, com vistas a obter desenvolvimento e aprendizagens equiparáveis, assegurando a todos 
a igualdade de direito à educação e ao progresso nos estudos. 

 
Art. 2º - As escolas do Sistema Estadual de Ensino deverão atuar de maneira a assegurar 

a cada estudante o acesso ao conhecimento traduzido nos currículos e aos elementos da cultura 
imprescindíveis para o seu desenvolvimento pessoal e para a vida em sociedade, assim como os 
benefícios de uma formação comum, independentemente da grande diversidade da população escolar e 
das demandas sociais. 

 
Art. 3º - O currículo exige a estruturação de um projeto educativo coerente, articulado e 

integrado, de acordo com os modos de ser e de se desenvolver das crianças e adolescentes nos 
diferentes contextos sociais. 

 
Art. 4º - Ciclos, séries e outras formas de organização a que se refere a Lei nº 9.394/96 

devem ser compreendidos como tempos e espaços interdependentes e articulados entre si. 
 
Art. 5º - As escolas do Sistema Estadual de Ensino deverão formular sua Proposta 

Pedagógica, indicando com clareza as aprendizagens que devem ser asseguradas aos alunos, e elaborar 
o Regimento Escolar, especificando sua proposta curricular, estratégias de implementação do currículo 
e formas de avaliação dos alunos, de acordo com as orientações emanadas deste Colegiado. 

 

                                                           

() Homologada pela Resolução SE de 11.7.2017. 
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Art. 6º - O Regimento Escolar deve assegurar as condições institucionais adequadas 
para: 

I - a execução da proposta pedagógica; 
II - a oferta de uma educação com vistas ao aprendizado e progresso dos alunos; 
III - a participação dos professores: 
a) em reuniões de trabalho coletivo e no planejamento e execução das ações 
educativas, de modo articulado; 
b) na avaliação das aprendizagens dos alunos; 
c) na promoção de atividades individuais e coletivas de reforço e recuperação para os 

alunos de menor rendimento. 
Parágrafo único - O Regimento Escolar ficará disponibilizado no site da escola, ou, não 

dispondo a unidade escolar desse recurso, ela deverá fornecer cópia do Regimento a todos os 
alunos/responsáveis que o requererem. (ACRÉSCIMO) 

 
TÍTULO II DA CONTINUIDADE DOS ESTUDOS 
Art. 7º - A necessidade de assegurar aos alunos um percurso contínuo de aprendizagem 

torna imperativa a articulação de todas as etapas da Educação Básica, especialmente do Ensino 
Fundamental com a Educação Infantil, dos anos iniciais e dos anos finais no interior do Ensino 
Fundamental, bem como do Ensino Fundamental com o Ensino Médio, garantindo a progressão ao 
longo da Educação Básica. 

 
Art. 8º - O reconhecimento do que os alunos aprenderam na Educação Infantil ou antes 

da sua entrada no Ensino Fundamental, o seu acolhimento afetivo e a valorização de situações 
significativas de aprendizagem, adequadas à faixa etária dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 
contribuirão para facilitar a inserção nessa etapa da escolarização, melhor qualificar a ação pedagógica 
e, por conseguinte, a aprendizagem dos alunos. 

 
Art. 9º - Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso de sua autonomia, 

fizerem opção pelo regime seriado, será necessário considerar os três anos iniciais do Ensino 
Fundamental como um bloco pedagógico ou um ciclo sequencial não passível de interrupção por falta 
de aproveitamento, voltado para ampliar a todos os alunos as oportunidades de sistematização  e 
aprofundamento das aprendizagens básicas, imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos. 

 
Art. 10 - O ingresso nos anos finais do ensino fundamental assim como no ensino médio 

expõe os alunos a grande diversidade de professores e componentes curriculares, e requer especial 
atenção das escolas e dos professores em relação: 

I - à coordenação das demandas específicas feitas pelos diferentes professores, a fim de 
que os alunos sejam apoiados e orientados a essa nova sistemática, bem como possam melhor 
organizar as suas atividades diante das solicitações muito diversas que recebem; 

II - ao fortalecimento da autonomia desses alunos, oferecendo-lhes condições e 
ferramentas para acessar e interagir com diferentes conhecimentos e fontes de informação. 

 
Art. 11 - A classificação em qualquer série ou etapa, exceto à primeira do ensino 

fundamental, pode ser feita: 
a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase 

anterior, na própria escola; 
b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; 
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c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, 
que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou 
etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. 

Parágrafo único - A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de 
transferência entre estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base as normas 
curriculares gerais. 

 
Art. 12 - Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento 

escolar pode admitir formas de progressão parcial, observadas as normas do respectivo sistema de 
ensino. 

 
Art. 13 - As escolas poderão organizar classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, 

com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes, ou 
outros componentes curriculares. 

 
Art. 14 - As escolas devem estabelecer projeto especial para atender alunos cujas 

condições especiais de saúde comprometam o cumprimento das obrigações escolares, utilizando-se de 
procedimentos pedagógicos, tais como: compensação de ausência, trabalhos de pesquisa, avaliações 
especiais (escritas ou orais), procedimentos estes compatíveis com a condição e a disponibilidade de 
tempo desses estudantes. 

Parágrafo único - Incluem-se no projeto especial de que trata o caput deste artigo, 
mediante atestado comprobatório da doença por responsável pelo tratamento, conforme segue: 

a) existência de alterações do estado de saúde de discentes, sejam elas congênitas ou 
adquiridas, perenes ou de duração variável, intermitentes ou ocasionais, motivadas por doença ou por 
acidente de qualquer origem; 

b) situações em que a afecção é comprometedora da normalidade da vida escolar e o 
estudante merece e deve ser apoiado, conforme sua necessidade e dentro das possibilidades da 
Instituição Educacional; 

c) perturbações da esfera mental ou psicológica. 
 
Art. 15 - No caso dos alunos com deficiência, da educação especial, deverá ser observada 

a Deliberação CEE nº 149/2016 que estabelece as normas para esta modalidade. 
 
TÍTULO III DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO ESCOLAR 
Art. 16 - As propostas pedagógicas das escolas devem indicar com clareza as 

aprendizagens que devem ser asseguradas aos alunos nos níveis fundamental e médio da Educação 
Básica, nas diferentes áreas e componentes curriculares. 

Parágrafo único - A avaliação do rendimento escolar terá como referência básica o 
conjunto dessas aprendizagens. 

 
Art. 17 - A avaliação dos alunos, a ser realizada pelos professores e pela escola como 

parte integrante da proposta curricular e da implementação do currículo, é redimensionadora da ação 
pedagógica e deve: 

I - assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e 
diagnóstica, com vistas a: 

a) identificar potencialidades e dificuldades de aprendizagem e detectar problemas de 
ensino; 
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b) subsidiar decisões sobre a utilização de estratégias e abordagens de acordo com as 
necessidades dos alunos, criar condições de intervir de modo imediato e a mais longo prazo para sanar 
dificuldades e redirecionar o trabalho docente; 

II - utilizar vários instrumentos e procedimentos, tais como a observação, o registro 
descritivo e reflexivo, os trabalhos individuais e coletivos, os portfólios, exercícios, provas, 
questionários, dentre outros, tendo em conta a sua adequação à faixa etária e às características de 
desenvolvimento do educando; 

III - fazer prevalecer os aspectos qualitativos da aprendizagem do aluno sobre os 
quantitativos, bem como os resultados ao longo do período sobre os de provas finais, quando essas 
ocorrerem, tal como determina a alínea “a” do inciso V do art. 24 da Lei nº 9.394/96. 

 
Art. 18 - Os estabelecimentos de ensino terão a incumbência de: 
I - divulgar para pais e estudantes, no ato da matricula, as modalidades e instrumentos 

de avaliação utilizados, bem como os critérios de promoção e retenção; 
II - manter a família informada sobre o desempenho dos alunos; 
III - reconhecer o direito do aluno e da família de discutir os resultados da avaliação, 

inclusive em instâncias superiores à escola;  
IV - assegurar que aos alunos com menor rendimento sejam oferecidas condições de ser 

devidamente atendidos ao longo do ano letivo; 
V - prover estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, como 

determina a Lei nº 9.394/96; 
VI - atuar preventivamente de modo a evitar que os alunos faltem às aulas, devendo a 

escola: 
a) alertar os alunos e seus pais para a possibilidade de não aprovação daqueles que 

obtiverem um percentual inferior a 75% do total de horas letivas, mesmo se o rendimento escolar dos 
mesmos for satisfatório; 

b) alertar a família que o Ensino Fundamental é obrigatório por Lei e de seu dever de 
zelar para que seus filhos frequentem a instituição de ensino; 

c) prever no Regimento Escolar os mecanismos de compensação de ausências. 
d) submeter seus alunos, mesmo os que não têm frequência, a procedimentos de 

reclassificação com base na competência, nos termos da Lei nº 9394/96, art. 23, parágrafo 1º; 
VII - possibilitar a aceleração de estudos quando ocorrer defasagem entre a idade do 

aluno e a série que ele está cursando; 
VIII - possibilitar o avanço nos cursos e nos anos mediante verificação do aprendizado; 
IX - possibilitar o aproveitamento de estudos concluídos com êxito. 
 
Art. 19 - O resultado final da avaliação feita pela escola, em consonância com o 

Regimento Escolar, deve refletir o desempenho global do aluno durante o período letivo, no conjunto 
dos componentes curriculares cursados, com preponderância dos aspectos qualitativos sobre os 
quantitativos e dos resultados obtidos durante o período letivo sobre os da prova final, caso esta seja 
exigida, considerando as características individuais do aluno e indicando sua possibilidade de 
prosseguimento de estudos . 

§ 1º Os resultados das diferentes avaliações de desempenho dos alunos, realizadas em 
grupo ou individualmente durante todo o período letivo, devem ser registradas em documento próprio 
nos termos da proposta pedagógica da escola e do Regimento Escolar. 

§ 2º A escola deverá reunir um Conselho de Classe, órgão colegiado, formado por seu 
corpo docente, com a finalidade de decidir a conveniência pedagógica de retenção ou promoção de 
alunos que se enquadrem nos critérios descritos em seu Regimento Escolar. 
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§ 3º O resultado final da avaliação de que trata o caput deste artigo será registrado em 
documento próprio, disponibilizado em data e plataforma previamente comunicados e devidamente 
conhecidos pelos alunos e seus responsáveis, ou entregue aos mesmos. 

 
TÍTULO IV DA RECONSIDERAÇÃO E DOS RECURSOS CONTRA AS AVALIAÇÕES 
Art. 20 - No início de cada período letivo, a escola comunicará aos alunos e seus 

responsáveis legais: 
I - o calendário escolar, com informações sobre o direito de pedido de reconsideração 

ou recurso, nos termos do Regimento, incluindo prazos e procedimentos; 
II - o fato de que tais pedidos serão apenas considerados, caso o aluno interessado 

mantenha-se matriculado na escola em questão. 
 
CAPÍTULO I 
DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONTRA AVALIAÇÃO DURANTE O PERÍODO LETIVO 
Art. 21 - Após cada avaliação, o aluno, ou seu representante legal, que dela discordar, 

poderá apresentar pedido de reconsideração junto à direção da escola, nos termos desta Deliberação. 
§ 1º - O pedido deverá ser protocolado na escola em até 05 dias da divulgação dos 

resultados. 
§ 2º - A direção da escola, para decidir, deverá ouvir o Conselho de Classe/Ano/Série ou 

órgão colegiado que tenha regimentalmente essa atribuição, atendidas as seguintes condições: 
I - o Conselho de Classe ou o órgão colegiado será constituído por professores do aluno 

e integrantes da equipe pedagógica; 
II - a decisão do Conselho deverá ser registrada em Ata. 
§ 3º - A decisão da direção será comunicada ao interessado no prazo de 10 dias. 
§ 4º - A não manifestação da direção no prazo previsto no parágrafo anterior, implicará 

o deferimento do pedido. 
§ 5º - O prazo a que se refere o § 3º ficará suspenso no período de férias e de recessos 

escolares. (NR) 
§ 6º  -Da decisão da direção da escola não caberá recurso. 
 
CAPÍTLO II 
DA RECONSIDERAÇÃO E DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO FINAL DA 

AVALIAÇÃO 
Art. 22 - O aluno, ou seu representante legal, que discordar do resultado final das 

avaliações, poderá apresentar pedido de reconsideração junto à direção da escola, nos termos desta 
Deliberação. 

§ 1º - O pedido deverá ser protocolado na escola em até 10 dias da divulgação dos 
resultados. 

§ 2º - A direção da escola, para decidir, deverá ouvir o Conselho de Classe/Ano/Série ou 
o órgão colegiado que tenha regimentalmente essa atribuição, atendidas as seguintes condições: 

I - o Conselho de classe ou o órgão colegiado será constituído por professores do aluno e 
integrantes da equipe pedagógica; 

II - a decisão do Conselho deverá ser registrada em Ata. 
§ 3º - A decisão da direção será comunicada ao interessado no prazo de 10 dias. 
§ 4º - A não manifestação da direção no prazo estabelecido facultará ao interessado 

impetrar recurso diretamente à respectiva Diretoria de Ensino. 
§ 5º - O prazo a que se refere o § 3º ficará suspenso nos períodos de férias e de recessos 

escolares. (NR) 
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Art. 23 - Da decisão da escola, caberá recurso à Diretoria de Ensino à qual a escola está 

vinculada, ou quando for o caso, ao órgão equivalente de supervisão delegada, adotando os mesmos 
procedimentos, com as devidas fundamentações. 

§ 1º - O recurso de que trata o caput deverá ser protocolado na escola em até 10 dias, 
contados da ciência da decisão, e a escola o encaminhará à Diretoria de Ensino ou ao órgão de 
supervisão delegada em até 05 dias, contados a partir de seu recebimento.  

§ 2º - O expediente deverá ser instruído com cópia do processo de que trata o pedido de 
reconsideração, contendo os fundamentos da decisão adotada pela escola e os seguintes documentos: 

I - regimento escolar; 
II - planos de ensino do componente curricular objeto da retenção; 
III - instrumentos utilizados no processo de avaliação ao longo do ano letivo, com 

indicação dos critérios utilizados na correção; 
IV - atividades de recuperação realizadas pelo aluno, com a explicitação das estratégias 

adotadas e dos resultados alcançados; 
V - proposta de adaptação e de seu processo de realização (quando for o caso); 
VI - avaliações neuropsicológicas ou psicopedagógicas, quando for o caso; 
VII - histórico escolar do aluno; 
VIII - diários de classe do componente curricular objeto da retenção; 
IX - atas do Conselho de Classe ou Série em que se analisou o desempenho do aluno, ao 

longo e ao final do período letivo; 
X - análise de cada um dos pontos argumentados no pedido de reconsideração ou 

recurso especial feito pelo aluno ou responsável para a reversão da decisão da escola; 
XI - declaração da situação de matrícula do aluno; 
XII - relatório informando sobre os pedidos de reconsideração apresentados pelo aluno, 

ou seu representante legal, durante o período letivo. 
§ 3º - A Diretoria de Ensino, ou órgão equivalente de supervisão delegada, emitirá sua 

decisão sobre o recurso interposto, no prazo máximo de 15 dias, contados a partir de seu recebimento. 
§ 4º - O Dirigente de Ensino deverá designar uma Comissão de, no mínimo, 02 (dois) 

Supervisores de Ensino, um dos quais o supervisor da respectiva Escola. A Comissão fará a análise do 
expediente que trata do pedido de reconsideração, a partir da presente Deliberação, do Regimento 
Escolar e da legislação vigente, especialmente a Lei nº 9.394/96 e a Resolução CNE/CEB nº 7/2010; 
bem como da existência de atitudes discriminatórias contra o estudante. 

§ 5º - Na análise do recurso deverá ser considerado: 
I - o cumprimento dos fundamentos e pressupostos da presente Deliberação, do 

Regimento Escolar da escola, da legislação vigente, especialmente a Lei nº 9.394/96 e a Resolução 
CNE/CEB nº 7/2010; 

II - a existência de atitudes discriminatórias contra o estudante; 
III - apresentação de fato novo. 
§ 6º - O relatório da análise da comissão de supervisores deve ter uma conclusão 

detalhada a respeito da solicitação do aluno e ou de seu responsável, bem como apontar eventuais 
recomendações à escola, sempre que o Regimento não atenda as determinações legais ou quais as 
providências pedagógicas e administrativas que eventualmente não tenham sido observadas. 

§ 7º - (revogado) 
§ 8º - A decisão do Dirigente de Ensino, ou responsável pelo órgão de supervisão 

delegada, será comunicada à escola dentro do prazo previsto no § 3º, e dela a escola dará ciência ao 
interessado, no prazo de 5 dias. 
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Art. 24 - Da decisão do Dirigente de Ensino, ou do órgão equivalente de supervisão 
delegada, no prazo de 5 dias, caberá recurso especial ao Conselho Estadual de Educação por parte do 
estudante, seu representante legal ou da escola, mediante expediente protocolado na Diretoria de 
Ensino. 

§ 1º - A Diretoria de Ensino e o órgão de supervisão delegada terão o prazo de 5 dias, a 
contar de seu recebimento, para encaminhar o recurso ao Conselho Estadual de Educação, informando, 
no expediente, se o aluno continua na mesma unidade escolar. 

§ 2º - Em caso de divergência entre a decisão da escola e da Diretoria de Ensino, com 
relação à retenção do estudante, protocolado o recurso no Conselho Estadual de Educação, a decisão da 
DER prevalecerá até o parecer final do Conselho. 

§ 3º - O Recurso Especial será apreciado em regime de urgência no Conselho Estadual 
de Educação. 

§ 4º - O recurso especial será apreciado no CEE mediante a análise dos seguintes 
aspectos: 

I - o cumprimento dos fundamentos e pressupostos da presente Deliberação, do 
Regimento Escolar da escola, da legislação vigente, especialmente a Lei 9.394/96 e a Resolução 
CNE/CEB nº 7/2010; 

II - a existência de atitudes discriminatórias contra o estudante; 
III - a apresentação de fato novo. 
 
Art. 25 -  A documentação do pedido de reconsideração ficará arquivada na Escola e a 

do recurso na Diretoria de Ensino, devendo constar do prontuário do aluno cópias de todas as decisões 
exaradas. 

 
TÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 26 - A Secretaria Estadual de Educação, observada esta Deliberação, poderá editar 

normas próprias sobre a questão tratada nesta Deliberação para as escolas de sua rede. 
 
Art. 27 - Esta Deliberação entra em vigor na data da publicação de sua homologação, 

revogadas as disposições em contrário, em especial a Indicação CEE nº 121/2013, a Deliberação CEE nº 
120/2013, a Indicação CEE nº 128/2014 e a Deliberação CEE nº 127/2014. 

 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 

 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por maioria, a presente Deliberação. 
O Cons. Nilton José Hirota da Silva, absteve-se de votar. 
O Cons. Francisco José Carbonari votou contrariamente, nos termos de sua Declaração 

de Voto. 
A Consª Guiomar Namo de Mello votou favoravelmente, nos termos de sua Declaração 

de Voto. 
A Consª Bernardete Angelina Gatti votou favoravelmente, nos termos de sua Declaração 

de Voto, subscrita pelas Consª aria Lúcia Franco Montoro Jens e Sylvia Figueiredo Gouvêa. 
Sala “Carlos Pasquale”, em 28-06-2017. 
Consª. Bernardete Angelina Gatti 
Presidente 

 
PARA ORIENTAÇÃO DA REDE, SEGUEM OS MARCOS NORMATIVOS DESTA DELIBERAÇÃO: 
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DECLARAÇÃO DE VOTO 
Votei contrariamente à presente Deliberação por considerar que ela se contrapõe ao que 

este Conselho pregou e normatizou, especialmente após a edição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei nº 9.394/96) e pelos motivos que apresento a seguir. 

 
1) A Deliberação aprovada, está dividida em duas partes: uma primeira conceitual e 

doutrinária sobre avaliação, que resgata e consolida o que está estabelecido pelas normas gerais e por 
pareceres deste Conselho. Retoma o previsto na lei, pareceres do CNE e, sob o aspecto doutrinário ficaria 
melhor numa Indicação sobre Avaliação que em uma Deliberação. Uma segunda parte, mais objetiva e 
normativa que é sobre Recurso de Avaliação Final. No meu entender estas duas questões deveriam ser 
tratadas em normas separadas, pois se referem a assuntos diferentes. A primeira é orientativa para o 
Sistema sobre a importância da avaliação. A segunda, é normativa do aspecto processual, estabelecendo 
regras de procedimento para um tema específico. 

2) No que diz respeito à primeira parte, nada a objetar com relação ao seu conteúdo, 
muito pelo contrário, ela está bem posta, a não ser que ficaria melhor colocada em uma Indicação e não 
em uma Deliberação, nos termos definidos por este Conselho. 

3) Com relação à segunda parte, entendo que ela dá um passo atrás nas normas que este 
Conselho tem produzido após a LDB de 1996. Ela é excessivamente regulamentadora. Entra em detalhes 
na forma como as escolas devem se organizar, não respeitando a autonomia dos estabelecimentos de 
ensino expressa na LDB, regulamentando a relação das escolas privadas com as famílias e retomando 
conceitos que estavam presentes nas regulamentações deste Conselho anteriores a 1996. Isso pressupõe 
uma profunda desconfiança na capacidade das escolas de construir e gerir seu Projeto Pedagógico, 
trazendo-os para a tutela do conselho Estadual de Educação, numa centralização desnecessária e 
imprópria. Estabelece mecanismos de controle que não se adequam ao espírito descentralizador da lei e 
das normas vigentes. 

4) Retoma um tema que há muito os Conselhos Estaduais de Educação do Brasil vêm se 
debatendo, que é o de transformar-se em cartórios. A regra, ora aprovada, dá um passo atrás nessa linha, 
transformando o CEE e as Diretorias de Ensino em cartórios de análise documental. Nesse sentido, vai 
contra o espírito da LDB que buscou estabelecer normas genéricas, pouco regulamentadoras, dando 
liberdade aos Sistemas e estabelecimentos de ensino na elaboração do seu Projeto Pedagógico. 

5) Traz uma sobrecarga documental burocratizante para as escolas, além de exigir a 
guarda de arquivos em prontuários, que há tempos havíamos superado. 

6) Por fim, vai contra a política estabelecida pelo Estado, na gestão de sua rede, no sentido 
de definir a função da Supervisão. São Paulo tem procurado fazer com que o Supervisor de Ensino 
concentre suas atividades na gestão da aprendizagem na rede pública, comprometendo-se com os 
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resultados das avaliações em larga escala. O Método de Melhoria de Resultados (MMR), que está sendo 
implantado nas escolas da rede pública e as políticas de definição dos papéis das Diretorias de Ensino, 
exigem a presença permanente da Supervisão e dos Professores Coordenadores nessa atividade nas 
escolas da rede estadual. A presente Deliberação retira o Supervisor num momento crítico de suas ações 
na rede pública, que é o início do ano, para colocá-lo para analisar prontuários de alunos da rede privada. 
Designa dois Supervisores para analisar prontuário de cada aluno. 

7) Enfim, entendo que a aprovação desta Deliberação significou um atraso na forma como 
a Educação estava sendo encaminhada no Estado. 

 
São Paulo, 28 de junho de 2017 
 
a) Cons. Francisco José Carbonari 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE VOTO 
 
Votei a favor da Deliberação e faço esta Declaração de Voto porque o momento em que 

estamos vivendo demanda esforço extra para esclarecer posições. A seguir meus argumentos. 
 
1) A Deliberação explicita e fortalece o caráter formativo da avaliação ampliando a 

preocupação com a melhoria das aprendizagens e restringindo suas funções seletivas. Sem cimentar essa 
nova cultura avaliativa será difícil construir a escola inclusiva que a LDB e o PNE estabeleceram como 
valor maior para a educação brasileira. 

Esse esforço de mudança cultural justifica-se no atual contexto da educação escolar 
brasileira. Depois de mais de 20 anos da LDB e de todas as propostas de políticas educacionais inclusivas, 
infelizmente os índices de fracasso escolar ainda precisam diminuir, bem como a alta porcentagem de 
jovens fora da escola devido a um percurso escolar acidentado desde o início do ensino fundamental. 
Finalmente urge reforçar a orientação formativa da avaliação por ser o mais compatível com os 
fundamentos filosóficos e pedagógicos da Base Nacional Curricular Comum ora em discussão no Conselho 
Nacional de Educação. 

 
2) Entendo que a presença da Diretoria de Ensino na Comissão Relatora da Deliberação é 

uma garantia de que suas proposições são compatíveis com o processo de trabalho das instâncias 
supervisoras e gerenciais da Secretaria de Educação. 

 
São Paulo, 28 de junho de 2017 
 
a) Consª Guiomar Namo de Mello 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE VOTO 
 
Votei a favor da presente Deliberação por considerar que ela se coloca na esteira das 

mudanças culturais e sociais havidas nas últimas décadas, apresentando-se como uma síntese dos avanços 
nas concepções relativas à avaliação educacional escolar. Alinha-se às proposições do direito à 
aprendizagem por parte das crianças, adolescentes e jovens que frequentam nossas escolas, inclusive 
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levando em conta seus contextos culturais. Considera a importância da educação escolar como um 
processo contínuo de desenvolvimento cognitivo – social-emocional, o qual não se revela apenas em uma 
prova final. É valiosa na medida em que propõe uma orientação de base pedagógica para o 
desenvolvimento de processos avaliativos na escola e também propõe registros dos processos de ensino e 
das avaliações a eles associados, o que favorece a reflexão sobre práticas educativas, que sabemos 
essenciais para a qualidade dos atos educacionais, além de enfatizar a comunicação com as famílias, e, 
com esse conjunto concretiza a intenção de salvaguardar direitos e deveres das escolas, dos alunos e dos 
pais ou responsáveis. 

 
São Paulo, 28 de junho de 2017 
a) Consª Bernardete Angelina Gatti 
Subscrita pelas Conselheiras: 
a) Consª Maria Lúcia Franco Montoro Jens 
a) Consª Sylvia Figueiredo Gouvêa 

 
ANEXO: 

 
INDICAÇÃO CEE Nº 161/17 – CE -  Aprovada em 05/07/2017 

ASSUNTO: Diretrizes para Avaliação na Educação Básica 
INTERESSADO: Conselho Estadual de Educação 
RELATORES: Conselheiros Cleide Bauab Bochixio, Débora Blanco, Ghisleine Trigo Silveira, Hubert 
Alquéres e Rose Neubauer 
PROCESSO CEE 673/1988 – Reautuado em 03/03/2017 
CONSELHO PLENO 

 
1. RELATÓRIO 
1.1 Introdução 

 
A educação é essencial para a dignidade do ser humano e para a cidadania e a educação 

de qualidade está associada à existência de pilares básicos relacionados com o que ensinar (currículo), 
quem ensina (professores), onde e como ensinar (organização e gestão escolar) e o que e como avaliar 
(diferentes modalidades de avaliação). 

A avaliação constitui-se em um campo de estudo que reúne uma gama significativa de 
conhecimentos científicos e técnicos relativos às suas diferentes modalidades, processos, estratégias e 
utilização de seus resultados. 

No âmbito da avaliação educacional, os processos avaliativos devem estar a serviço da 
aprendizagem e sucesso dos alunos, bem como da melhoria da qualidade do ensino – e nunca 
associados a propósitos de exclusão. 

À escola não é dado segregar, discriminar. O dever da escola é ensinar e incluir. 
Nessa perspectiva e diante do compromisso de que o currículo e a organização 

pedagógica da escola se coloquem a serviço de um projeto de sociedade justa, democrática e inclusiva, 
cabe ao Conselho Estadual de Educação promover ações que possam apoiar o processo de 
aperfeiçoamento da avaliação de aprendizagem. Muitos têm sido os estudos a respeito do papel da 
avaliação escolar. Todos levam à mesma conclusão: a avaliação deve estar sempre a serviço da 
aprendizagem do aluno. 

É este, portanto, o intuito desta Indicação/Deliberação: reiterar aspectos que reforcem 
o caráter diagnóstico, formativo e qualitativo da avaliação, na expectativa de superar eventuais práticas 
de uma cultura seletiva, excludente e classificatória que, entre outros aspectos, pode se expressar em 
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processos de avaliação que inviabilizam que crianças, adolescentes, jovens e adultos sejam respeitados 
em seu direito a um percurso de aprendizagem, socialização e desenvolvimento humano. Além disso, 
orientar as equipes de gestão escolar – nas escolas e nas Diretorias de ensino ou estruturas 
correspondentes – para que as dúvidas sobre resultados de avaliação possam ser resolvidas nessas 
instâncias, observadas as normas legais sobre o assunto. 

Para tanto, são retomados dispositivos legais que normatizam o assunto; além disso, 
explicitam-se diretrizes que possam nortear os procedimentos e processos de avaliação da 
aprendizagem e de registro de seus resultados, em todas as instâncias do sistema escolar. 

Em síntese, a despeito dos avanços que já vêm sendo registrados na área da avaliação, é 
necessário um esforço adicional para que os profissionais da educação e a comunidade escolar possam, 
coletivamente, construir respostas e encaminhar propostas para a avaliação esteja sempre a serviço da 
aprendizagem do aluno. 

Por essas razões, o Conselho Estadual da Educação revê e amplia sua norma anterior 
referida ao tema, objeto da Deliberação CEE nº 120/2013, alterada pelas Deliberações CEE nº 
127/2014 e  nº 128/2014. 

 
1.2 Fundamentação Legal 

 
As questões que envolvem a avaliação escolar são previstas em vários diplomas legais 

que compõem a legislação brasileira: desde a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases nº 
9.394/96, até as Leis e Decretos Federais e Estaduais ou as Convenções Internacionais incorporadas ao 
sistema jurídico brasileiro. Além disso, consiste em objeto de diversas normas de cunho administrativo 
e pedagógico exaradas pelos Conselhos Nacional e Estaduais de Educação e das Secretarias Estaduais e 
Municipais. 

Em 1971, na Lei federal nº 5.692/71, a avaliação escolar classificatória e quantitativa 
passa a ser questionada, posicionamento consolidado no inciso V do Art. 24 da LDB nº 9.394 de 1996, 
segundo o qual a verificação do rendimento escolar deverá ter como critério "a avaliação contínua e 
cumulativa do desempenho escolar com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e 
dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais”. 

Desde então a avaliação esteve cada vez mais presente na legislação federal, assim como 
nos diferentes pareceres e resoluções dos Conselhos estadual e federal respectivamente. Entre elas 
cabe destacar: Pareceres CNE/CEB nºs 5/97, 12/97 e 24/08; Deliberação CEE nº 10/97; Indicação CEE 
nº 60/06, Deliberação CEE nº 59/06, Resolução CNE/CEB nº 7/2010. 

Essas proposituras reafirmam exaustivamente a concepção de que a prática da 
avaliação deve contemplar gama significativa de diferentes metodologias e procedimentos, e garantir 
ao aluno formas diversas de recuperação: paralela, contínua, sistemática e, se necessária, de final do 
ano escolar. Ou seja, elas deixam claro que devem ser asseguradas todas as formas e oportunidades 
possíveis de recuperação do conhecimento e continuidade de estudos com sucesso. 

Essa concepção de avaliação, revolucionária ainda nos dias de hoje, decorre de 
mudanças na própria concepção do papel da educação escolar no mundo moderno. Sua origem situa-se 
nas ideias escolanovistas que nasceram em finais do século XIX e defenderam a importância da escola 
para a consolidação da democracia, desde que a cada um fosse dado o tratamento adequado para 
desenvolver seu potencial e contribuir para o bem estar social. 

No escopo dessa associação entre escola e democracia, tão cara para Anísio Teixeira e os 
demais signatários do Manifesto dos Pioneiros, o que se objetivou desde sempre foi romper com as 
práticas quantitativas e excludentes da escola hierárquica de antes da revolução industrial, que 
identificavam a reprovação como um indicador corretivo de efeito moral positivo. 
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No Brasil, devido, entre outros fatores, à profunda desigualdade social que se reflete na 
escola, essa cultura da avaliação como castigo tem resistido até os dias de hoje. Seus efeitos deletérios 
estão fartamente registrados nos altos índices de reprovação e evasão escolar e em inúmeros estudos e 
pesquisas educacionais recentes sobre desempenho escolar (Naércio, 2004; Soares, 2007; Vasconcelos, 
2007, Unesco 2015). 

Além disso, como bem ressalta a LDB nº 9.394/96, assim como vários Pareceres do CEE, 
a nova legislação introduziu e flexibilizou as formas de organização do ensino em séries, períodos 
semestrais, ciclos, grupos não seriados, sempre no interesse do processo de aprendizagem. Propôs, 
também, a classificação do aluno em qualquer série independente de escolarização anterior, a 
reclassificação e a progressão continuada. Ou seja, libertou o sistema de amarras legais e burocráticas 
que poderiam impedir o avanço escolar e a aprendizagem progressiva dos alunos. 

Em síntese, nas últimas décadas, a legislação educacional reafirmou o posicionamento 
que vários sociólogos e psicólogos da educação vêm defendendo há décadas: a avaliação deve estar a 
serviço da aprendizagem e não a serviço da seleção. Segundo esta perspectiva, estabeleceu que é 
necessário avaliar o processo de aprendizagem na sua totalidade e que esse processo não pode ser 
representado ou transformado num mero cálculo matemático. 

Pode-se argumentar que a legislação educacional garantiu a cada unidade escolar a 
liberdade de organizar sua Proposta Pedagógica e Regimento Escolar. Com efeito, a Lei federal nº 
5.692/71 estabeleceu que compete aos estabelecimentos de ensino, nos termos dos seus regimentos, a 
avaliação do rendimento escolar de seus alunos. Sem dúvida, é a equipe escolar que reúne as melhores 
condições para acompanhar continuamente o aluno durante todo o ano letivo e avaliar o seu 
desempenho global. É na escola que devem ser resolvidas praticamente todas as questões referentes à 
avaliação do aluno, atendida a determinação do art. 12 da LDB, segundo o qual os "estabelecimentos de 
ensino devem respeitar as normas comuns e as do seu sistema de ensino" ou seja, as determinações da 
legislação maior sobre o assunto. 

Nesse sentido, no cenário nacional, o art. 24 da LDB nº 9.394/96, reafirmado pela 
Resolução CNE nº 7/2010, dispõe que: “A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será 
organizada de acordo com as seguintes regras comuns”, arroladas em 5 incisos que tratam de 
classificação e avaliação. De acordo com os mesmos, é possível concluir que a Proposta Pedagógica e o 
Regimento Escolar devem enfatizar, refletir e incorporar novas formas de avaliar e classificar seus 
alunos, inclusive adotar a “progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo” (Inciso 
III). 

No que concerne ao inciso V, ou seja, quanto à “verificação do rendimento escolar”, as 
legislações são mandatórias e rezam que essa verificação observará os seguintes critérios: 

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos 
aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais 
provas finais; 

b) aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; 
c) avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; 
d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 
e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período 

letivo, para casos de baixo rendimento, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus 
regimentos. 

Por sua vez, a Resolução CNE/CBE nº 7/2010, no inciso II do artigo 32, afirma que a 
avaliação deverá utilizar vários instrumentos e procedimentos, tais como a observação, o registro 
descritivo e reflexivo, os trabalhos individuais e coletivos, os portfólios, exercícios, provas, 
questionários, dentre outros, tendo em conta a sua adequação à faixa etária e às características de 
desenvolvimento do educando. 
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No âmbito estadual, entre 1995 e 1997, no ensino fundamental da rede pública estadual 
paulista ocorrem quedas significativas nas taxas de repetência (de 14,1 para 3,8%) e evasão (de 8,9% 
para 5,4%), em decorrência de várias ações desencadeadas no período, tais como a ampliação da 
jornada escolar para 5 horas diárias, a obrigatoriedade de reforço e recuperação paralela e durante 
todo o ano e inclusive nas férias, a presença de coordenação pedagógica em todas as escolas, as classes 
de aceleração, as salas ambiente, entre outras . 

Nesse ínterim, após grande participação e discussão da sociedade civil e dos 
educadores, é aprovada, em dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº  9.394/96, 
conferindo maior flexibilização à organização dos sistemas de ensino e de suas escolas. 

Frente a essa situação, Conselho Estadual de Educação de São Paulo propõe, na 
Deliberação CEE nº 9/97, o regime de progressão continuada para o ensino fundamental paulista, 
organizado em um ou mais ciclos, com o objetivo de garantir aos alunos continuidade de estudos, e 
recomenda o reforço e a recuperação de conteúdos para garantir a progressão com qualidade. 

A seguir, a Deliberação CEE nº 10/97 reforça as propostas colocadas pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação sobre organização do sistema de ensino, avaliação e presença de 
recuperação da aprendizagem. 

No âmbito nacional, o artigo 3º. da LDB, institui que o ensino deve garantir a todos 
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, no sentido de destacar o compromisso 
do sistema escola e seus educadores em relação à aprendizagem daqueles que, em algum momento de 
sua trajetória escolar (ou de sua interrupção), não puderam aprender de modo satisfatório. 

Nessa direção, o Conselho Estadual aprova a Deliberação CEE nº 59/2006 e a Indicação 
CEE nº 60/2006, que estabelecem condições especiais de atividades escolares de aprendizagem e 
avaliação para discentes cujo estado de saúde as recomende, "independentemente dos motivos ou de 
sua duração, sejam elas perenes, de duração variável ou intermitente". 

A Indicação CEE nº 60/2006, fundamenta-se na existência de situações em que a 
afecção é comprometedora da normalidade da vida escolar e o estudante merece e deve ser apoiado, 
conforme sua necessidade e dentro das possibilidades da Instituição Educacional. Afirma ainda, que na 
vida atual, as perturbações da esfera mental são de incidência crescente, cujos casos compreendem, em 
escala cada vez maior, adolescentes e crianças. Ressalta que tais casos, na perspectiva educacional, 
exigem especial atenção, para que a Instituição Educacional e os professores, mediante adequados 
procedimentos, auxiliem a missão de curar o mal e não contribuam para seu agravamento com a adição 
de insucesso escolar que se possa evitar, além de terem efetivamente garantido o direito à educação. 

Mais recentemente, a Deliberação CEE nº 149/2016 que estabelece normas para a 
educação especial no Sistema Estadual de Ensino e a Indicação nº 155/2016, reafirmam a necessidade 
de “adoção de práticas de ensino adequadas às diferenças, com respeito ao ritmo de aprendizagem dos 
alunos, e aplicação de avaliações que levem em conta as diferenças e que não avaliem para categorizar 
os alunos e/ou excluí-los, mas para conhecer melhor as suas possibilidades de aprender e de ensiná-los 
adequadamente”. 

Independente do avanço dessas proposições legais, nacionais e estaduais, bem como do 
esforço feito pelas escolas do sistema estadual buscando a melhoria da qualidade do ensino e dos 
indicadores educacionais, ainda se registram índices de reprovação e evasão significativos. Os mais 
altos índices, os gargalos, concentram-se, no ensino fundamental paulista, no 3º ano (5,6%), no 6º ano 
(6,0%), no 9º ano; no Ensino Médio, na 1ª série (17,7%). Esses índices são ainda maiores para o 
sistema educacional brasileiro. Eles revelam, portanto, a importância da discussão sobre 
procedimentos de avaliação e principalmente do uso de seus resultados para implementar estratégias e 
recursos que possibilitem garantir a aprendizagem e o domínio dos conteúdos com sucesso pelos 
estudantes. Portanto, seria necessário um estudo mais aprofundado para analisar esses gargalos, pois 
eles coincidem com marcos significativos no regime escolar seriado: 3º ano, fim do primeiro ciclo; 6º 
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ano passagem da fase em que os professores são pedagogos polivalentes para a fase em que os 
docentes são licenciados para assumir disciplinas específicas e 1º série do EM, novamente mudança de 
fase escolar. 

 
1.3 Considerações sobre o texto da Deliberação 

 
A elaboração de uma nova Deliberação do Conselho Estadual de Educação, que dispõe 

sobre procedimentos de avaliação, reforço e recuperação e recursos referentes aos resultados finais de 
avaliação de alunos do Sistema de Ensino Fundamental e Médio do Estado de São Paulo, é uma boa 
oportunidade para reforçar conceitos e lembrar alguns fundamentos e pressupostos contidos na 
legislação educacional brasileira, em especial na Lei nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases 
da educação nacional. 

A presente Deliberação é inspirada na LDB e na Resolução CNE/CEB nº 7/2010, que fixa 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. 

A Deliberação explicita que a proposta curricular de cada escola, as estratégias de 
implementação do currículo e as formas de avaliação devem ser especificados no Proposta Pedagógica 
e no Regimento Escolar. 

De início, é necessário reafirmar que a maneira como se compreende a avaliação escolar 
bem como as suas práticas, fundamenta-se, entre outros aspectos, no papel social atribuído às 
instituições escolares, nas concepções que se têm a respeito do conhecimento, do currículo e do 
processo de ensino-aprendizagem. 

 
1.3.1 A Avaliação integra os processos de ensino e de aprendizagem 

 
Integrar avaliação em seu contexto mais amplo significa reconhecer que o processo de 

avaliação é indissociável dos processos de ensino e de aprendizagem, concepção esta já enfatizada nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais, há cerca de 20 anos (1998,1997): 

“A avaliação é hoje compreendida pelos educadores como elemento integrador, entre a 
aprendizagem e o ensino, que envolve múltiplos aspectos: 

• o ajuste e a orientação da intervenção pedagógica para que o aluno aprenda da melhor 
forma; 

• obtenção de informações sobre os objetivos que foram atingidos; 
• obtenção de informações sobre o que foi aprendido e como; 
• reflexão contínua dos professores sobre sua prática educativa; 
• tomada de consciência de seus avanços, dificuldades e possibilidades”. 
No entanto, nem sempre os diálogos contemporâneos sobre a avaliação escolar e suas 

práticas refletem essa concepção. Assim, por exemplo, não é de todo incomum o uso da expressão 
“avaliação do aluno”, indicando que a comunidade escolar (professores, equipe de gestão escolar, 
alunos e pais de alunos) referem-se à avaliação apenas como o instrumento que verifica até que ponto 
cada aluno conseguiu atingir determinados objetivos ou consolidar determinadas competências e 
habilidades previstas para um determinado período de tempo e componente escolar. Portanto, deixa-
se fora de consideração a finalidade básica desse processo, que é a de oferecer informações aos 
professores e à equipe escolar sobre até que ponto a atuação docente permitiu que os resultados 
esperados fossem alcançados e sobre o que precisa ser alterado para que as aprendizagens planejadas 
possam ser efetivamente consolidadas. 

No caso dos PCN, o uso da expressão “para que aluno aprenda da melhor forma” 
ressalta outro aspecto da avaliação: não se trata de avaliar as aprendizagens dos alunos sob o ponto de 
vista apenas quantitativo (o quanto o aluno aprendeu ou não aprendeu), mas também e essencialmente 
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do ponto de vista qualitativo (como e até que ponto aprendeu em seu processo de desenvolvimento e o 
quanto e como ainda pode aprender). 

Segundo esta concepção, a avaliação escolar tem uma função eminentemente 
pedagógica: ela permeia os processos de ensino e de aprendizagem e se coloca a seu serviço, uma vez 
que pretende subsidiar os professores e a escola na definição dos limites e das possibilidades de cada 
aluno, bem como das ações que contribuam para favorecer o seu desenvolvimento. 

Dessa maneira, os resultados da avaliação subsidiam a prática pedagógica dos 
professores, oferecendo-lhe elementos que permitem tanto a reflexão sobre sua prática (o que deu 
certo, o que não funcionou, porque funcionou em certos casos e não em outros, por exemplo) quanto a 
proposição de novas estratégias – de ensino e de avaliação. 

Ainda segundo essa concepção, o processo de avaliação pode oferecer importantes 
informações para o aluno a respeito de seus avanços, desafios e limites – e de estratégias que lhe 
permitam avançar. 

Em síntese, segundo a concepção aqui expressa, a avaliação escolar não pode ser 
encarada como um fim em si mesma, mas como meio para assegurar que todos os alunos atinjam os 
objetivos da escolaridade básica. Ao contrário do que supõe a avaliação classificatória, que se utiliza 
dos resultados do desempenho escolar para catalogar os alunos em “aprovados” e “reprovados”, a 
avaliação formativa se coloca continuamente a serviço das aprendizagens de todos os alunos. 

Coerentemente com essa cultura da aprendizagem, deve-se agir preventivamente, uma 
vez que a reprovação e a evasão resultam de um processo mais amplo do que os resultados finais de 
avaliação podem expressar. Neste contexto, o caráter diagnóstico da avaliação desempenha papel 
crucial, uma vez que oferece elementos para a identificação das dificuldades de aprendizagem dos 
alunos e, o que é indispensável, para a proposição de atividades de reforço e recuperação e o 
redimensionamento da ação pedagógica dos professores. 

No caso das escolas da rede estadual, este processo contínuo de acompanhamento pode 
ser apoiado pela plataforma Foco Aprendizagem, que permite a consulta aos resultados gerais dos anos 
e séries avaliados no SARESP, em Língua Portuguesa e Matemática. Como esses resultados são 
expressos com base nas habilidades avaliadas, tem-se indicações sobre as habilidades e competências 
que devem ser priorizadas na prática docente e, ainda, nos projetos de reforço de recuperação. 

Além dos resultados do SARESP, a plataforma permite a consulta individualizada (por 
aluno, por série, por turma e por habilidade) dos resultados das avaliações em processo de Língua 
Portuguesa e Matemática. 

Desta forma, a plataforma pode representar um recurso valioso para que a avaliação 
nas escolas do sistema estadual assuma seu caráter diagnóstico, a serviço da aprendizagem dos alunos 
e do redimensionamento da ação pedagógica dos professores, no sentido de identificar e corrigir 
dificuldades de aprendizagem – um mecanismo a ser privilegiado no conjunto das escolas do Estado de 
São Paulo. 

 
1.3.2 Diversidade, inclusão e avaliação 

 
A educação, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa com igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola, é expressa na Constituição da República Federativa do Brasil 
(BRASIL, 1988) como direito social de todos. Entretanto, a implementação deste direito perpassa 
questões sociais e pedagógicas que requerem especial atenção. Dentre elas, as possíveis dificuldades de 
aprendizagem apresentadas pelos alunos devem ser objeto desta atenção, uma vez que podem ser 
derivadas da defasagem específica do aluno ou ainda, do modo e das condições do ensino (CURSINO; 
COSTA, 2013). 
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A flexibilização do ensino, como adaptação curricular, é elemento imprescindível para a 
inclusão de todos, independentemente de suas especificidades. De acordo com Leite e Silva (2008), a 
inclusão escolar se insere no amplo contexto da inclusão social cujo objetivo é efetivar a equiparação 
de oportunidade para todos, incluindo aqueles que foram excluídos da sociedade devidos a condições 
econômicas, culturais, raciais, físicas ou intelectuais. Para que a educação se efetive garantindo o acesso 
de todos, indistintamente, aos conhecimentos acumulados historicamente, é necessário que as ações 
educativas assegurem condição de permanência e continuidade de estudos por meio de recursos e 
estratégias que respondam às especificidades individuais. 

A Lei nº 9.394/96 registra em suas diretrizes a inclusão, o reconhecimento e a 
valorização da diversidade, a flexibilidade, a autonomia, além da competência para o trabalho e a 
cidadania. Aqui, a flexibilidade está garantida à escola, aos professores e ao aluno por meio dos estudos 
de recuperação paralelos, progressão parcial, avanços em cursos e séries, currículo, entre outros. Neste 
sentido, prover meios de recuperação dos alunos que apresentam menor rendimento ou defasagem 
idade/série consubstancia-se na adaptação curricular enquanto prática pedagógica que atende a todos, 
visando ao desenvolvimento das potencialidades dentro das diferenças de cada pessoa, seja ela público 
alvo da educação especial ou não. (CURSINO; COSTA, 2013). 

Diante do exposto, faz-se necessário debruçar-se na questão da avaliação, uma vez que, 
para diagnosticar o rendimento dos alunos, há que se realizar atividades articuladas e coerentes com o 
seu percurso no processo de construção de suas aprendizagens. Portanto, a avaliação, em sua estreita 
vinculação com o currículo, tem implicações diretas na reformulação de objetivos das ações 
pedagógicas, dos conteúdos e das estratégias metodológicas adotadas. Diferentemente da avaliação 
classificatória e seletiva que leva à exclusão, separando alunos que aprendem os conteúdos 
programados para a série/ano daqueles que não os aprendem, é possível conceber uma avaliação 
orientada “pela lógica da inclusão, da construção da autonomia, da mediação, da construção da 
responsabilidade com o coletivo”, considerando as diferenças individuais e os diferentes modos de 
aprender (FERNANDES; FREITAS 2007, p.20). Tal perspectiva alinha-se, no parecer de Fernandes e 
Freitas (2007), com a proposta de uma escola que leva em conta as inúmeras possibilidades da 
aprendizagem, partindo do princípio de que todos são capazes, desde que as ações educativas, as 
estratégias, os conteúdos sejam planejados e adaptados a partir das infindáveis possibilidades de 
aprender dos alunos. 

A LDB estabelece que as Escolas devem propor seus regimentos escolares e, uma vez 
aprovados pelas Diretorias de Ensino, têm autonomia para aplicá-los. O Regimento Escolar é o 
documento que dita a organização e o funcionamento de uma instituição de ensino; ele regulamenta as 
relações entre os participantes do processo educativo e deve trazer com as regras mínimas reguladoras 
das relações escolares, sobretudo para segurança e tranquilidade dos alunos e famílias. A falta de 
transparência, clareza e coerência fragiliza as relações sociais na Escola, estabelece um clima de 
desconfiança entre as partes e tem efeitos perversos na aprendizagem dos alunos. Elaborar um 
Regimento Escolar que respeite a Lei, seja suficientemente claro, transparente e reflita as necessidades 
da comunidade escolar, é essencial para o sucesso do trabalho pedagógico a ser desenvolvido. 

 
1.3.3 Avaliar não é apenas “medir” 

 
Embora seja razoavelmente difundida a ideia de que avaliar é sinônimo de medir, de 

atribuir “valor” sob a forma de uma nota numérica ou de um conceito, é imprescindível reconhecer que 
avaliar não significa ou não se restringe a medir. 

Há inúmeras estratégias que podem ser utilizadas no processo de avaliação, como por 
exemplo, a observação direta, os exercícios, as provas, a realização de pesquisas, a elaboração de 
relatórios, entre tantos outras. (Carvalho Pereira, 2005). 
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A essas “provas” podem ser atribuídas notas ou conceitos – no entanto, isto representa 
apenas uma parte do processo de avaliação, em que são reunidas informações sobre as aprendizagens 
construídas pelos alunos. Segundo esse entendimento, “medir refere-se ao presente e ao passado e visa 
obter informações a respeito do progresso efetuado pelos estudantes. Avaliar refere-se à reflexão sobre 
as informações obtidas com vistas a planejar o futuro”. (Carvalho Pereira, 2005). 

Segundo esta perspectiva, os resultados das avaliações integram o processo de 
avaliação, oferecendo um conjunto de informações sobre as aprendizagens construídas pelos alunos. 
Esta dimensão da avaliação ilustra o seu caráter retrospectivo, em que as medidas representam apenas 
o retrato dos processos de ensino e de aprendizagem. Segundo Pereira, “é como se o professor tirasse 
muitas fotos de cada aluno, em diferentes momentos da aprendizagem, verificando, entre outros 
aspectos, os passos dados, os obstáculos que venceu, as soluções que encontrou para prosseguir”. 

No entanto, a avaliação tem caráter prospectivo, pois supõe o acompanhamento do 
desenvolvimento do estudante para permitir que se possa fazer uma “apreciação final” a respeito de 
ações educacionais futuras: ações de reforço e recuperação, por exemplo, ou de reformulação da 
prática docente.  

Aliás, um dos desafios à gestão escolar e à prática pedagógica reside no registro dos 
resultados das avaliações, de maneira que permita documentar, descrever e analisar o 
desenvolvimento do aluno em seu itinerário formativo, no intuito de permitir aos professores e à 
equipe escolar o planejamento da continuidade de sua atuação docente: o que deve ser reforçado, o que 
não é recomendável repetir, entre outros aspectos.  

Outro aspecto relevante desses registros é, sem dúvida, o fato de que eles propiciam 
uma excelente reflexão a respeito da heterogeneidade entre os alunos, o que pode contribuir para que 
a equipe escolar e os professores ampliem a sua compreensão e o seu respeito em relação às diferenças 
entre as maneiras de aprender, seja entre os estudantes, seja em relação aos diferentes componentes 
curriculares.  

Em síntese, do conjunto de registros das aprendizagens de cada aluno resulta uma 
estimativa do que ele aprendeu, um “juízo de valor”, um “resultado” – com base no qual os professores 
e a escola decidirão se ele pode ou não ser promovido.  

Embora esse entendimento possa parecer óbvio, alguns casos apreciados por este 
Conselho em matéria de avaliação revelam que os resultados das avaliações são interpretados como 
medidas exatas da “quantidade” de conhecimentos dominados ou não pelos alunos. Essa situação é 
mais usual em componentes curriculares, em que a avaliação tende a ser encarada como resultado de 
aferições “matematicamente exatas”, com base nas quais decide-se o futuro de cada aluno.  

Neste contexto, são desconsiderados questionamentos e relativizações, como por 
exemplo, até que ponto notas iguais expressam as mesmas “quantidades” de aprendizagem? Em uma 
escala de 0 a 10, a partir de que diferença entre as “notas” é possível admitir a “distância” entre as 
“quantidades” de aprendizagem que elas representam? Em que medida décimos são capazes de refletir 
diferenças significativas de domínio do conhecimento? Até que ponto é possível classificar 
objetivamente as questões ou itens que compõem uma prova de acordo com o grau de dificuldade 
presumido pelos professores que as elaboram? Em que medida são equivalentes os critérios de 
avaliação adotados por diferentes professores que atuam em um mesmo componente curricular? E 
entre diferentes componentes curriculares?  

É necessário, ainda, reforçar o entendimento a ser dado à expressão “desempenho 
global”. Em primeiro lugar, ela é enfática em relação ao fato de que avaliação do desempenho do aluno 
não pode se restringir aos seus aspectos meramente quantitativos, já que avaliar não é medir. 

Em segundo lugar, o “desempenho global” deve resultar da análise do desempenho do 
aluno no conjunto dos componentes curriculares – não em termos de componentes curriculares 
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isolados. Por fim, é necessário enfatizar que o desempenho global não pode ser reduzido a uma média 
global. 
 
1.3.4  A atuação da equipe escolar, a ação supervisora e a avaliação 

 
É imprescindível a participação do Diretor da Escola e da Coordenação Pedagógica nas 

reuniões de planejamento e reuniões pedagógicas, para que, em conjunto, sejam realizados debates, 
estudos e reflexões sobre avaliação bem como para o estabelecimento das condições possíveis para 
uma ação efetiva junto aos alunos. 

Do mesmo modo, a equipe de gestão escolar e a Supervisão de ensino têm papel 
importante no estímulo, orientação, planejamento e participação ativa nas reuniões pedagógicas em 
que os estudos de casos de alunos com dificuldade de aprendizagem sejam analisados, sob o enfoque 
da busca de alternativas que levem o aluno a progredir no seu processo de aprendizagem. 

Estudos de casos concretos analisados pelos professores em conjunto com a 
Coordenação Pedagógica e a Supervisão de Ensino fortalecem e incentivam o coletivo da escola, para 
buscar formas de organização que estimulem e propiciem o progresso do aluno no seu processo de 
aprendizagem. Reuniões sistemáticas em que se privilegiem o estudo e a reflexão sobre avaliação, a 
troca de saberes, a busca conjunta de estratégias que levem o aluno a progredir no seu processo de 
aprendizagem, fortalecem o compromisso de todos com os alunos com dificuldades de aprendizagem 
ao longo do ano letivo. 

O diagnóstico precoce das dificuldades dos alunos é a forma de prevenir o fracasso e o 
abandono escolar e essa ação terá maior potencial de bons resultados se contar com a atuação próxima 
da Supervisão de Ensino junto às equipes escolares. 

Com efeito, o supervisor de ensino, como parte da equipe gestora da escola, exerce um 
papel importante e necessário na garantia do cumprimento das leis vigentes, no que tange aos aspectos 
administrativos e pedagógicos. Frente à atuação da escola, dos seus indicadores, de acesso, 
permanência e sucesso, e de suas possíveis fragilidades, ele auxilia na proposição e adoção de medidas 
que garantam a melhoria do desempenho escolar dos alunos, ao mesmo tempo em que acompanha o 
cumprimento dos processos de ensino e de aprendizagem e, como guardião da aplicação da LDB, 
intervém e, se necessário, representa ao seu superior para as providências – cabíveis. 
 
1.4  Registro contínuo e instrumental dos procedimentos avaliativos 

 
A avaliação deve fazer parte dos processos de ensino e de aprendizagem e seus 

procedimentos deverão ser registrados em documentos comprobatórios de escolarização do aluno. De 
acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), é responsabilidade dos 
docentes “zelar pela aprendizagem dos alunos” e “estabelecer estratégias de recuperação para os 
alunos de menor rendimento”. 

Dessa forma, os registros são ferramentas indispensáveis para organizar a prática 
docente e tornar as avaliações mais dialógicas. Após cada avaliação periódica, é necessário que os 
professores façam um relatório detalhado com a identificação do aluno, o conceito obtido, apontando 
as habilidades e competências alcançadas, as que ainda não alcançou e quais as intervenções 
necessárias para a melhoria do desempenho do educando. 

Ao apontar as principais dificuldades do aluno, os professores devem também indicar 
caminhos para esse aluno avance e atinja novos patamares de conhecimento. Nesse relatório, é preciso 
mencionar as metodologias diversificadas e os recursos didáticos diferenciados utilizados, bem como 
as estratégias de recuperação empregadas. Cabe aos professores romper com o tradicionalismo 
inoperante e com a ideia de homogeneidade, levando em consideração a diversidade produtiva da sala 
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de aula e as necessidades apresentadas pelo aluno. Segundo Luckesi (2011, p. 185), “só faz sentido 
trabalhar com avaliação se estivermos desejosos de buscar soluções, visto que o ato de avaliar, em si, é 
subsidiário de soluções”. 

Desse modo, as recomendações dos professores aos responsáveis pelo aluno são 
fundamentais. Essas recomendações devem aproximar a família da escola. Os responsáveis precisam 
saber das ações pedagógicas e de todo processo de avaliação do estudante. 

 
1.5 A atuação dos Conselhos de Série, Classe e Colegiados similares 

 
Nesse momento, torna-se oportuno resgatar os sentidos da palavra “conselho”. Nos 

dicionários da Língua Portuguesa, encontramos as seguintes acepções: parecer, bom senso, sabedoria, 
prudência, opinião refletida, assim como comissão, assembleia, corpo consultivo. O termo Conselho de 
Classe/Ano/Série/Termo, portanto, traz esse sentido de assembleia, grupo de pessoas, colegiado que, 
com bom senso e prudência, emite uma opinião refletida sobre as questões pedagógicas que envolvem 
ensino e aprendizagem, professores e aluno. 

Consequentemente, o Conselho de Classe/Ano/Série/Termo deve garantir a 
participação de todos os envolvidos nos processos de ensino e de aprendizagem. Professores, alunos e 
equipe gestora deverão refletir sobre as causas das distorções desse processo, buscando soluções para 
os problemas encontrados. Toda opinião refletida deverá estar embasada nos planos e atividades 
realizadas pelos professores, nos relatórios periódicos das avaliações, nos registros comprobatórios da 
oferta de recuperação contínua e paralela nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei nº 9.394/96) e das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica 
(Resolução CNE/CEB nº 7/2010). 

As ações e reflexões do Conselho de Classe/Ano/Série/Termo não podem deixar de 
levar em consideração essas e as demais legislações educacionais. Dessa forma, é fundamental que o 
Conselho de Classe/Ano/Série/Termo conheça bem a proposta pedagógica e o regimento da escola, 
para acompanhar os processos de ensino e de aprendizagem e discutir sobre as práticas curriculares 
presentes na sala de aula. Cabe ao Colegiado verificar e refletir se essas práticas estão adequadas e se 
promovem o desenvolvimento individual dos alunos e da classe como um todo. Além disso, o Conselho 
deve considerar as diferenças socioculturais, emocionais, cognitivas e comportamentais dos estudantes 
(Deliberação CEE nº 59/2006 e Indicação CEE nº 60/2006) e levar em consideração as especificidades 
do público-alvo da educação especial (Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Indicação CEE nº 155/2016 
e Deliberação CEE nº 149/2016). 

O conhecimento criterioso da turma e de cada aluno será obtido por meio dos 
resultados das avaliações internas realizadas ao longo dos processos de ensino e de aprendizagem. As 
Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais (Parecer CEE nº 67/98) deixam claro que as 
avaliações internas são de responsabilidade da escola e devem ser realizadas de forma contínua, 
cumulativa e sistemática, tendo como um de seus objetivos o diagnóstico da situação de aprendizagem 
de cada aluno, em relação à programação curricular prevista e desenvolvida em cada nível e etapa da 
escolaridade. 

De acordo com as referidas normas, as avaliações internas têm por objetivo 
fundamentar as decisões do Classe/Ano/Série/Termo quanto à necessidade de procedimentos 
paralelos ou intensivos de reforço e recuperação da aprendizagem, de classificação e reclassificação de 
alunos. Por isso, as atas devem conter o percurso reflexivo dos membros do Conselho com as propostas 
de planejamento e replanejamento das atividades curriculares e metodológicas. O órgão colegiado tem 
de formular e registrar as propostas educativas que garantam a recuperação das defasagens dos 
alunos, apontando as mudanças necessárias nos encaminhamentos pedagógicos para superar tais 
defasagens. Tais procedimentos devem ser estendidos para todas as escolas tendo em vista as 
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disposições referentes à avaliação previstas na Lei nº 9.394/1996 e nas normas do Conselho Nacional e 
do Conselho Estadual de Educação. 

Dessa maneira, fica claro que o Conselho de Classe/Ano/Série/Termo tem uma função 
pedagógica muito relevante na unidade escolar. É desejável, dessa perspectiva, que tenha como norte a 
concepção de educação que considera que todos alunos são capazes de aprender. 

Frente a essas considerações, o CEE apresenta novo Projeto de Deliberação, anexo a esta 
Indicação, compatibilizando os pontos principais da LDB nº 9.394/96 com a legislação recente sobre as 
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, que devem nortear os procedimentos de 
avaliação, reforço e recuperação da aprendizagem, e pedidos de reconsideração e recursos aos 
resultados finais de avaliação de alunos do Sistema de Ensino Fundamental e Médio do Estado de São 
Paulo. 

 
2. CONCLUSÃO 

 
Dessa forma, propomos ao Conselho Pleno a aprovação do anexo Projeto de 

Deliberação. 
São Paulo, 05 de julho de 2017 
a) Consª. Ghisleine Trigo Silveira 
Relatora 
a) Consª. Cleide Bauab Bochixio 
Relatora 
 a) Consª. Débora Gonzalez Costa Blanco 
Relatora 
a) Cons. Hubert Alquéres 
Relator 
a) Consª. Rose Neubauer 
Relatora 
 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a presente 

Indicação. 
Sala “Carlos Pasquale”, em 05 de julho de 2017 
Consª. Bernardete Angelina Gatti - Presidente 
 

 
____________________________________ 
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PARECER CEE Nº 67/98 – CEF/CEM – Aprovado em 18.3.98 
ASSUNTO: Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais 
INTERESSADA: Secretaria de Estado da Educação 
RELATORES: Consº Francisco José Carbonari e Consº Francisco Aparecido Cordão 
PROCESSO CEE Nº 152/98 
CONSELHO PLENO 
 
1 – RELATÓRIO 

 
1 -  Em 25/02/98, através do ofício G.S. n.º 84/98, a Senhora Secretária da Educação 

encaminha para apreciação deste colegiado a versão final das “Normas Regimentais Básicas para as 
Escolas Estaduais”, a partir das quais, ao longo de 1998, cada unidade escolar deverá elaborar seu 
próprio regimento. 

2 -  A Senhora Secretária esclareceu que essas “Normas Regimentais, após apreciação 
do Conselho Estadual de Educação, serão publicadas com seus efeitos normativos retroagindo ao início 
do ano letivo de 1998.” 

3 -  Para a correta apreciação do colegiado, foi juntado ao processo o relatório do grupo 
de trabalho que elaborou o documento em questão, “contendo a metodologia de trabalho e a 
compilação das críticas e sugestões recebidas.” 

4 -  O referido relatório ressalta que “a versão final das Normas Regimentais Básicas 
para as Escolas Estaduais é o produto de um trabalho coletivo e participativo,  envolvendo 
representantes dos órgãos centrais e regionais da SE. Representa o esforço de consubstanciar em texto 
normativo os princípios e diretrizes da política educacional da Secretaria da Educação, bem como dos 
novos mecanismos instituídos pela LDB, que confirmam a importância de uma gestão escolar 
democrática, fortalecida em sua autonomia e compromissada com a elevação do padrão de qualidade 
de ensino oferecido à população escolar.” 

5 -  Constam do relatório todas as sugestões encaminhadas ao grupo de trabalho pelas 
Coordenadorias (COGSP e CEI), pelas várias Delegacias de Ensino, por vários Conselheiros, pelo 
SENAI/SP e pelas Entidades: UDEMO, APASE, CPP, APEOESP e AFUSE, bem como Órgãos Centrais da 
Secretaria de Estado da Educação. 

6 -  O documento “Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais”, ora 
submetido à apreciação deste colegiado, está sendo apresentado pela Senhora Secretária da Educação 
nos seguintes termos: 

 
“O Regimento Comum das escolas da rede pública estadual regulamenta nossas escolas há 20 anos. 

Mudanças foram ocorrendo ao longo do tempo e se incorporam ao Regimento por meio de normas 
supervenientes (leis, decretos, resoluções, pareceres, deliberações etc). Por ocasião da aprovação do atual 
regimento, tanto o parecer do Conselho Estadual de Educação como o decreto reafirmavam que as escolas 
poderiam optar por um regimento próprio, de forma a atender às suas especificidades, necessidades e 
possibi-lidades concretas, desde que respeitadas as normas vigentes e ‘as limitações, que por fatores de 
ordem administrativa e financeira, são impostas às escolas mantidas pela Secretaria da Educação’. 

 
Distante da realidade do dia a dia escolar, o regimento comum passou a ser apenas e tão somente 

uma peça legal utilizada nos momentos de divergência para solucionar conflitos ou para aplicar sanções. 
A comunidade escolar praticamente desconhece o regimento existente e no entanto, no ato da matrícula, 
os pais ou alunos declaram estar de acordo com as normas regimentais do estabelecimento. Acostumados 
com essa situação, parece que nem nos damos conta de como isto contraria os princípios de democracia e 
fere os direitos de cidadania. 
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Estamos frente a uma nova realidade, um momento de mudanças e transformações para as escolas 

públicas estaduais. Além disso, uma nova lei de diretrizes e bases da educação impõe a busca de novos 
caminhos para a educação. 

 
Toda mudança traz em seu bojo o medo e a insegurança diante do novo. Muitas são as reações diante 

da nova lei. Alguns revelam um otimismo exacerbado, como se tudo fosse mudar num passe de mágica. 
Outros, um ceticismo indignado, como se a flexibilidade e as aberturas contidas na LDB fossem destruir a 
instituição Escola. 

 
Na verdade, a legislação não é um instrumento que por si só possa mudar os rumos da educação. 

Contudo, é um dos elementos importantes da política educacional que define as grandes linhas do projeto 
em determinado momento histórico de uma sociedade. E nós, educadores, estamos sendo chamados a 
contribuir para a construção de uma escola pública mais condizente com uma sociedade que se pretende 
democrática e moderna. 

 
Implementar mudanças e transformar a escola pública não é tarefa isolada. Depende de muitos 

fatores e sobretudo da crença de que isso é possível, como mostram os frutos que já estão sendo colhidos. 
Ao colocar esse documento em discussão, claramente se fez uma opção: acreditar na escola – em seus 
diretores, professores, funcionários, pais e alunos e, sobretudo naqueles que, mais próximos da realidade 
de cada escola – delegados e supervisores de ensino – serão os responsáveis por coordenar, apoiar, 
estimular e orientar o processo de discussão e elaboração da Proposta Pedagógica e do Regimento de 
cada escola. 

 
A presente proposta prevê que as Normas Regimentais Básicas, após discussão e aprovação, tenham 

validade normativa para todas as escolas da rede estadual da Secretaria da Educação. A partir das 
normas básicas, ao longo de 1998, cada escola será responsável pela elaboração de seu regimento. 

 
Elaborar seu próprio regimento é um exercício de autonomia e a participação da comunidade escolar, 

um direito de cidadania. 
 
No entanto, é preciso lembrar que a participação da comunidade e a autonomia da escola não são 

aspectos isolados que ocorrem de forma unilateral; são princípios tratados de forma abrangente e 
articulados a um projeto de escola comprometida com sua função de ensinar. O Poder Público não se 
exime de sua responsabilidade e coloca claramente as diretrizes gerais e os limites dessa autonomia, 
procurando criar as condições básicas para o funcionamento das escolas, deixando à comunidade e a cada 
escola a responsabilidade de decidir as melhores estratégias para atingir os objetivos estabelecidos. 

 
A autonomia da escola não deve ser um discurso vazio. Define-se em função de prioridades, visa 

reverter a baixa produtividade do ensino e deve estar comprometida com a meta da redução da 
repetência e com a melhoria da qualidade do ensino. 

 
Nessa direção, a Secretaria da Educação vem pautando suas ações pela busca de mecanismos legais e 

institucionais capazes de assegurar os recursos financeiros necessários para cada escola e sua 
capacitação para exercer uma gestão autônoma e democrática, associada ao estabelecimento dos 
padrões curriculares básicos e a um sistema de aperfeiçoamento e capacitação  dos profissionais da 
educação e de avaliação externa. 

 



 

261 

 

 

Com as Normas Regimentais Básicas, além de implementar os dispositivos da nova LDB, pretende-se 
instituir um mecanismo legal e necessário para promover a gestão democrática da escola e elevar o 
padrão de qualidade do ensino; fortalecer a autonomia pedagógica, administrativa e financeira; valorizar 
a comunidade escolar através da participação nos colegiados; favorecer o desenvolvimento e 
profissionalização do magistério e demais servidores da educação e transformar os processos de 
avaliação institucional do desempenho das escolas e dos alunos.” 

 
7 –  O documento em análise encontra-se articulado em oitenta e sete artigos e oito 

títulos. Da análise do mesmo, verificamos que grande número das sugestões recebidas foram acolhidas 
pelo grupo de trabalho e o documento final apresentado está bastante satisfatório, encontrando-se em 
condições de ser apreciado e aprovado pelo colegiado. 

8 –  Os regimentos comuns das Escolas Estaduais de 1º Grau e de 2º Grau, foram 
aprovados pelo colegiado, respectivamente,  pelos Pareceres CEE nºs 731/77 e 1136/77, alterados pelo 
Parecer CEE nº 390/78. Ambos foram, também, aprovados por decretos estaduais: o Decreto nº 
10.623/77 aprovou o regimento comum das Escolas Estaduais de 1º Grau e o Decreto nº 11.625/78 
aprovou o regimento comum das escolas estaduais de 2º Grau. 

9 –  A Lei Federal n.º 9394/96, a Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, alterou profundamente o quadro referencial relativo aos regimentos escolares, na medida em 
que, no seu artigo 12, define as incumbências dos Estabelecimentos de Ensino iniciando-as pela 
elaboração e execução de sua proposta pedagógica, “respeitadas as normas comuns e as do seu sistema 
de ensino”.  

10 –  O artigo 1º do documento ora em exame define que:  “as escolas mantidas pelo 
Poder Público Estadual e administradas pela Secretaria de Estado da Educação, com base nos 
dispositivos constitucionais vigentes, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no Estatuto 
da Criança e do Adolescente, respeitadas as normas regimentais básicas aqui estabelecidas, reger-se-ão 
por regimento próprio a ser elaborado pela unidade escolar.” 

11 –  De acordo com o artigo 2º e seu parágrafo único, “o regimento de cada unidade 
escolar deverá ser submetido à apreciação do conselho de escola e aprovação da Delegacia de Ensino”. 
Mais ainda: “em seu regimento, a unidade escolar dará tratamento diferenciado a aspectos 
administrativos e didáticos que assegurem e preservem o atendimento às suas características e 
especificações.” 

12 –  O sumário do documento apresentado pela Secretária de Estado da Educação é o 
seguinte:  

 
 

NORMAS REGIMENTAIS BÁSICAS PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS 
 
TÍTULO I 
Capítulo I 
Capítulo II 
Capítulo II 

Das Disposições Preliminares 
Da Caracterização 
Dos Objetivos da Educação Escolar 
Da Organização e Funcionamento das Escolas 
 

TÍTULO II 
Capítulo I 
Capítulo II 
Capítulo III 
Seção I 
Seção II 

Da Gestão Democrática 
Dos Princípios 
Das Instituições Escolares 
Dos Colegiados 
Do Conselho de Escola 
Dos Conselhos de Classe e Série 
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Capítulo IV 
Capítulo V 

Das Normas de Gestão e Convivência 
Do Plano de Gestão da Escola 
 

TÍTULO III 
Capítulo I 
Capítulo II 
Capítulo III 

Do Processo de Avaliação 
Dos Princípios 
Da Avaliação Institucional 
Da Avaliação do Ensino e da Aprendizagem 
 

TÍTULO IV 
Capítulo I 
Capítulo II 
Capítulo III 
Capítulo IV 
Capítulo V 
Capítulo VI 
Capítulo VII 

Da Organização e Desenvolvimento do Ensino 
Da Caracterização 
Dos Níveis, Cursos e Modalidades de Ensino 
Dos Currículos 
Da Progressão Continuada 
Da Progressão Parcial 
Dos Projetos Especiais 
Do Estágio Profissional 
 

TÍTULO V 
Capítulo I 
Capítulo II 
Capítulo III 
Capítulo IV 
Capítulo V 
Capítulo VI 
Capítulo VII 

Da Organização Técnico-Administrativa 
Da Caracterização 
Do Núcleo de Direção 
Do Núcleo Técnico-Pedagógico 
Do Núcleo Administrativo 
Do Núcleo Operacional 
Do Corpo Docente 
Do Corpo Discente 
 

TÍTULO VI 
Capítulo I 
Capítulo II 
Capítulo III 
Capítulo IV 
Capítulo V 
 

Da Organização da Vida Escolar 
Da Caracterização 
Das Formas de Ingresso, Classificação e Reclassificação 
Da Freqüência e Compensação de Ausências 
Da Promoção e da Recuperação 
Da Expedição de Documentos de Vida Escolar 
 

TÍTULO VII 
 

Das Disposições Gerais 

TÍTULO VIII Das Disposições Transitórias 
 

  
13 – O documento “Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais” apresentado 

pela Secretaria de Estado da Educação à apreciação do Colegiado encontra-se em condições de ser 
aprovado, para que produza os efeitos normativos exigidos  já a partir do corrente ano letivo e para que 
sirva de adequada orientação às escolas estaduais na elaboração de seu próprio regimento escolar, nos 
prazos estabelecidos pela Indicação CEE n.º 13/97, a ser submetido à apreciação do respectivo Conselho 
de Escola e à aprovação da respectiva Delegacia de Ensino, até 31-12-98. 
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2 – CONCLUSÃO 
 

À vista do exposto, nos termos deste parecer, aprovam-se as Normas Regimentais 
Básicas para as Escolas Estaduais, com efeitos a partir do ano letivo de 1998.  Esse documento deve 
servir de referência para que cada Unidade Escolar da Rede Estadual de Ensino, nos prazos 
estabelecidos pela Indicação CEE n.º 13/97, elabore o seu próprio regimento escolar, o qual deve ser 
apreciado pelo respectivo Conselho de Escola e aprovado pela respectiva Delegacia de Ensino, até 31-
12-98. 

São Paulo, 10 de março de 1998. 
 
a) Consº Francisco José Carbonari 
Relator da Câmara de Ensino Fundamental 
a) Consº Francisco Aparecido Cordão 
Relator da Câmara de Ensino Médio 

 
3. DECISÃO DAS CÂMARAS 

 
As Câmaras de Ensino Fundamental e Médio adotam, como seu Parecer, o Voto dos 

Relatores. 
Presentes os Conselheiros: Arthur Fonseca Filho, Francisco Antonio Poli, Francisco 

Aparecido Cordão, Heraldo Marelim Vianna, Leni Mariano Walendy, Mauro de Salles Aguiar, Nacim 
Walter Chieco, Neide Cruz, Sylvia Figueiredo Gouvêa e Zilma de Moraes Ramos de Oliveira. 

O Consº Francisco Antonio Poli votou contráriamente e apresentará Declaração de Voto 
no Conselho Pleno. 

A Consª Neide Cruz declarou-se impedida de votar por motivo de foro íntimo. 
Sala da Câmara de Ensino Fundamental, em 11 de março de 1998. 
a) Consª Sylvia Figueiredo Gouvêa - Presidente da CEF 

 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 

 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por maioria, a decisão das Câmaras 

de Ensino Fundamental e Médio, nos termos do Voto dos Relatores. 
O Conselheiro José Mário Pires Azanha declarou-se impedido de votar por motivo de 

foro íntimo. 
O Conselheiro Francisco Antonio Poli votou contrariamente, nos termos de sua 

Declaração de Voto. 
A Conselheira Raquel Volpato Serbino votou favoravelmente, nos termos de sua 

Declaração de Voto. 
Sala “Carlos Pasquale”, em 18 de março de 1998. 
Bernardete Angelina Gatti - Presidente 

 
 

DECLARAÇÃO  DE  VOTO 
 

Votei contrariamente ao Parecer nº 67/98 pelas razões que passo a expor. 
É inegável que as “Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais” representam 

um pequeno avanço, se comparadas com os atuais Regimentos Comuns. Destaque-se a possibilidade de 
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o Conselho de Escola delegar atribuições, a abertura para que a comunidade decida sobre o uso do 
uniforme, o curso modular para o ensino profissionalizante. 

É inegável, também, que essas normas são altamente centralizadoras, contrariam o 
espírito e a letra da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), atropelam 
manifestações do Conselho Nacional e decisões do Conselho Estadual de Educação. 

1. O art. 1º das Normas afirma que as escolas mantidas pelo Poder Público Estadual 
serão regidas por regimento próprio, a ser elaborado pela unidade escolar, desde que respeitadas as 
normas regimentais básicas. Ora, respeitando-se essas normas regimentais básicas, quase nada sobra 
para decisão da escola. É o velho discurso da autonomia, flexibilidade, descentralização, desmascarado, 
na prática, por determinações que não admitem sequer questionamentos. O resultado, certamente, não 
deverá ser outro: as unidades escolares limitar-se-ão a transcrever, nos seus regimentos, as normas 
regimentais básicas. Ainda mais quando se determina que “o regimento de cada escola deverá ser 
submetido à aprovação da Delegacia de Ensino”. Ou seja, além de tudo, qualquer acréscimo, alteração, 
diminuição na elaboração do regimento terá de ser apreciado pela Delegacia de Ensino. Que autonomia 
é essa? 

2. O Conselho de Escola poderá delegar atribuição a comissões e subcomissões, com a 
finalidade de dinamizar sua atuação (art. 18), mas para os casos graves de descumprimento de normas, 
essa delegação não vale (art. 26). 

3. Os registros de avaliação serão definidos pela escola, desde que contemplem síntese 
bimestrais e finais em cada disciplina (art. 42, § 1º), portanto, não podendo ser síntese mensais, 
trimestrais ou semestrais (por exemplo), não podendo, vigorar no presente ano letivo (art. 86). 

4. A LDB afirma, no seu artigo 24, IV, que: “poderão organizar-se classes, ou turmas, com 
alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de língua 
estrangeira, artes ou outros componentes curriculares”. 

As normas regimentais, não prevêm essa possibilidade, salvo, e talvez, na forma de 
projetos especiais (art. 56). 

5. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento 
escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a seqüência do currículo, 
observadas as normas do respectivo sistema de ensino (LDB, art. 24, III). Entretanto, de acordo com as 
Normas Regimentais, já está definida e delimitada a progressão parcial: até 3 componentes 
curriculares. Curiosamente, estende-se, agora, a progressão parcial aos alunos da 8ª série do ensino 
fundamental (art. 53), contrariando o artigo 80, § 3º, destas mesmas normas; e a Resolução nº 4/98, da 
Secretaria da Educação. Esta Resolução institui a progressão continuada no ensino fundamental (e em 
dois ciclos) prevendo a progressão parcial apenas para o ensino médio. O art. 80, § 3º, das normas, 
afirma que: “Excepcionalmente, ao término de cada ciclo, admitir-se-á um ano de programação 
específica de recuperação do ciclo I ou de componentes curriculares do ciclo II, para os alunos que 
demonstrarem impossibilidade de prosseguir estudos no ciclo ou nível subseqüente”. Para evitar-se a 
reprovação, ainda que excepcional, dos alunos da 8ª série que demonstrarem impossibilidade de 
prosseguir estudos no ciclo ou nível subseqüente, abre-se-lhes, também, a chance da progressão 
parcial. Parece querer-se transformar aprogressão continuada em promoção automática, e “empurrar-
se” os alunos para a etapa seguinte, a qualquer custo. 

6. “A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferência 
entre estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais” 
(LDB, art. 23, § 1º). Citando Pedro Demo (A Nova LDB - Ranços e Avanços): “Abre-se a possibilidade de 
decisão própria local, para além de determinações formais. Assim, se um aluno transferido manifestar 
aptidão superior à série em que estaria formalmente matriculado,poderá ser reclassificado, para cima 
ou para baixo, dependendo, de novo, da situação de aprendizagem.” 
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Este colegiado, no Parecer CEE 526/97, assim se manifestou: “Os Institutos da 
classificação e reclassificação, cujos critérios serão definidos pelos estabelecimentos nos regimentos 
escolares, devem permitir que o aluno seja fixado na etapa mais adequada ao seu desempenho, 
maturidade, faixa etária etc. Dessa forma, tanto pode ocorrer ‘avanço’ como ‘recuo’ “. (g.n.)  

A Resolução SE nº 20/98 afirma, em seu artigo 2º: “A reclassificação definirá a série 
adequada ao prosseguimento de estudos do aluno, tendo como referência a correspondência 
idade/série e a avaliação de competências nas matérias da base nacional comum do currículo”. (g.n.) 

No mesmo sentido manifestou-se o Conselho Nacional de Educação. Já as Normas 
Regimentais, por sua vez, afirmam, taxativamente, que a reclassificação só poderá ser utilizada para 
colocar o aluno em série mais avançada (art. 73). Mesmo que esse aluno apresente defasagem de 
conhecimentos ou lacuna curricular de séries anteriores (art. 75). 

Parece que a intenção não é colocar o aluno na série mais adequada, mas sim “empurrá-
lo” para frente, a qualquer custo, como se isso fosse progresso, avanço. 

7. O controle de freqüência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento 
e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a freqüência mínima de setenta e cinco por 
cento do total de horas letivas, para aprovação (LDB, art. 24, VI). Portanto, não tendo essa 
freqüência, o aluno estará, obrigatoriamente, reprovado. Em sentido inverso vão as Normas 
Regimentais, prevendo que o aluno pode ser aprovado, e até mesmo reclassificado 
independentemente de freqüência (Art. 78, Parágrafo Único). Ainda mais, oficializa-se o mecanismo 
da compensação de ausências para os alunos que tenham freqüência irregular às aulas, isto é, para 
todos os alunos: os que faltarem por problemas de saúde, trabalho, locomoção, e os que faltarem, pura 
e simplesmente por não quererem assistir às aulas, fazer provas, trabalhos, em suma, 
dedicar,esforçar,suar, já que poderão cursar apenas alguns dias de recuperação (após o final do ano 
letivo), e “ganhar”, com esses poucos dias, um ano letivo inteiro. 

Ressalte-se que não há previsão legal (na LDB) para a compensação de ausências (não 
sendo, portanto, permitida). Nesse mesmo sentido já se manifestou o Conselho Nacional de Educação. 
Também não posso entender a lógica da compensação de ausências quando se prevê expressamente a 
aprovação do aluno, independentemente de freqüência. 

Dentre outras, são essas as principais razões que me obrigam a votar contra o Parecer 
nº 67/98. 

Essas Normas Regimentais, no meu entender, são pedagogicamente falhas, e 
politicamente inadequadas, centralizando em excesso, amarrando a escola, sufocando o projeto 
pedagógico, podendo trazer consequências desastrosas ao processo educacional. Só serão implantadas 
nas escolas da rede estadual por não restar a estas outra opção. Ouso duvidar que uma boa escola da 
rede particular (séria, idônea, com um bom projeto pedagógico), vá seguir essas orientações que ora se 
impõem à rede estadual. 

 
a) Consº Francisco Antonio Poli 

 
 
 

DECLARAÇÃO  DE  VOTO 
 

Voto a favor da aprovação do Parecer que trata das Normas Regimentais Básicas para 
as Escolas Estaduais, porque entendo que elas, contemplando os dispositivos da Lei 9394/96, são 
apresentadas de forma flexível e aberta, ao mesmo tempo que garante a necessária orientação para 
implantar inovações. 
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A SE exerce seu papel orientador, sem no entanto impedir ou inibir o exercício da 
autonomia das escolas que deverão organizar-se para elaborar um regimento próprio envolvendo a 
comunidade escolar. 

As Normas Regimentais aqui propostas constituem uma etapa fundamental para a 
concretização na rede pública de ensino, da almejada escola cidadã: autônoma, democrática e 
comprometida com o sucesso. 

Elenco, a seguir, alguns itens considerados muito positivos e que, do meu ponto de 
vista, merecem destaque especial: 

1. Conselho de Classe/Série: sem perder de vista a análise das condições do aluno, 
ampliou-se a sua função na medida em que este Conselho deverá envolver-se com a gestão de ensino; 

2. inclusão do capítulo “Norma de gestão e convivência”: preserva-se o espírito 
democrático da lei enfatizando a representatividade de todos os envolvidos no processo educativo, em 
especial pais e aluno, para a sua elaboração; 

3. duração de 4 anos para o Plano de Gestão da escola: maior garantia de continuidade e 
unidade para o processo educativo; 

4. introdução da avaliação interna da escolas: abrange todos os envolvidos no processo 
e volta-se para a totalidade dos aspectos escolares; 

5. possibilidade da escola definir a escala de avaliação que deseja adotar; 
6. termos de cooperação ou acordos com entidades públicas ou privadas: ampliação da 

possibilidade das U.Es atenderem aos interesses e necessidades peculiares de sua comunidade; 
7. possibilidade de a U.E. adequar o regime de progressão parcial à sua organização 

curricular; 
8. possibilidade de a U.E. definir seu próprio modelo de organização: resguarda-se a 

necessidade de adequar à própria realidade, o envolvimento da comunidade escolar nas decisões, no 
acompanhamento e na avaliação do processo educacional; introdução de um ano de programação 
específica de recuperação para os alunos que não puderem prosseguir nos estudos em nível 
subsequente. 

 
Concluindo, as normas regimentais propostas substituirão o chamado “Regimento 

padrão”, até então existente que, por suas características e por falta de divulgação adequada não 
estimulou as escolas a exercerem a necessária autonomia para elaborar regimentos próprios. E 
sobretudo, vão favorecer em muito a implementação da Progressão Continuada, conforme dispõe a 
Deliberação CEE nº 9/97, na medida em que garante as atividades de reforço e recuperação de forma 
contínua e paralela aos alunos com dificuldades de aprendizagem, com conseqüente possibilidade de 
permanência das crianças em idade própria na escola. 

 
A possibilidade que agora se visualiza faz pressentir tempos novos e profícuos na 

educação pública em São Paulo. 
 
a) Consª Raquel Volpato Serbino 
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NORMAS REGIMENTAIS BÁSICAS PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS 
 
......................................................................................................................................................................................... 

TÍTULO II 
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 

Capítulo I 
Dos Princípios 

 
Artigo 7º - A gestão democrática tem por finalidade possibilitar à escola maior grau de 

autonomia, de forma a garantir o pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, assegurando 
padrão adequado de qualidade do ensino ministrado. 

 
Artigo 8º - O processo de construção da gestão democrática na escola será fortalecido 

por meio de medidas e ações dos órgãos centrais e locais responsáveis pela administração e supervisão 
da rede estadual de ensino, mantidos os princípios de coerência, eqüidade e co-responsabilidade da 
comunidade escolar  na organização e prestação dos serviços educacionais. 

 
Artigo 9º - Para melhor consecução de sua finalidade, a gestão democrática na escola 

far-se-á mediante a: 
I - participação dos profissionais da escola na elaboração da proposta pedagógica; 
II - participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar - direção, professores, 

pais, alunos e funcionários - nos processos consultivos e decisórios, através do conselho de escola e 
associação de pais e mestres; 

III - autonomia na gestão pedagógica, administrativa e financeira, respeitadas as 
diretrizes e normas vigentes; 

IV- transparência nos procedimentos pedagógicos, administrativos e financeiros, 
garantindo-se a responsabilidade e o zelo comum na manutenção e otimização do uso, aplicação e 
distribuição adequada dos recursos públicos; 

V- valorização da escola enquanto espaço privilegiado de execução do processo 
educacional. 

 
Artigo 10 - A autonomia da escola, em seus aspectos administrativos, financeiros e 

pedagógicos, entendidos como mecanismos de fortalecimento da gestão a serviço da comunidade, será 
assegurada mediante a: 

I - capacidade de cada escola, coletivamente, formular, implementar e avaliar sua 
proposta pedagógica e seu plano de gestão; 

II - constituição e funcionamento do conselho de escola, dos conselhos de classe e série, 
da associação de pais e mestres e do grêmio estudantil; 

III - participação da comunidade escolar, através do conselho de escola, nos processos 
de escolha ou indicação de profissionais para o exercício de funções, respeitada a legislação vigente; 

IV- administração dos recursos financeiros, através da elaboração, execução e avaliação 
do respectivo plano de aplicação, devidamente aprovado pelos órgãos ou instituições escolares 
competentes, obedecida a legislação específica para gastos e prestação de contas de recursos públicos. 

 
 
 
 



 

268 

 

 

Capítulo II 
Das Instituições Escolares 

 
Artigo 11 - As instituições escolares terão a função de aprimorar o processo de 

construção da autonomia da escola e as relações de convivência intra e extra-escolar. 
 
Artigo 12 - A escola contará, no mínimo, com as seguintes instituições escolares criadas 

por lei específica: 
I - Associação de Pais e Mestres; 
II - Grêmio Estudantil. 
Parágrafo único - Cabe à direção da escola garantir a articulação da associação de pais e 

mestres com o conselho de escola e criar condições para organização dos alunos no grêmio estudantil. 
 
Artigo 13 - Todos os bens da escola e de suas instituições juridicamente constituídas, 

serão patrimoniados, sistematicamente atualizados e cópia de seus registros encaminhados 
anualmente ao órgão de administração local. 

 
Artigo 14 - Outras instituições e associações poderão ser criadas, desde que aprovadas 

pelo conselho de escola e explicitadas no plano de gestão. 
 

Capítulo III 
Dos Colegiados 

 
Artigo 15 - As escolas contarão com os seguintes colegiados: 
I - conselho de escola, constituído nos termos da legislação; 
II - conselhos de classe e série, constituídos nos termos regimentais. 

 
Seção I 

Do Conselho de Escola 
 

Artigo 16 - O conselho de escola, articulado ao núcleo de direção, constitui-se em 
colegiado de natureza consultiva e deliberativa, formado por representantes de todos os segmentos da 
comunidade escolar. 

 
Artigo 17 - O conselho de escola tomará suas decisões, respeitando os princípios e 

diretrizes da política educacional, da proposta pedagógica da escola e a legislação vigente. 
 
Artigo 18 -O conselho de escola poderá elaborar seu próprio estatuto e delegar 

atribuições a comissões e subcomissões, com a finalidade de dinamizar sua atuação e facilitar a sua 
organização. 

 
Artigo 19 - A composição e atribuições do conselho de escola estão definidas em 

legislação específica. 
 

 
Seção II 

Dos Conselhos de Classe e Série 
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Artigo 20 - Os conselhos de classe e série, enquanto colegiados responsáveis pelo 
processo coletivo de acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, organizar-se-ão de 
forma a: 

I - possibilitar a inter-relação entre profissionais e alunos, entre turnos e entre séries e 
turmas; 

II - propiciar o debate permanente sobre o processo de ensino e de aprendizagem; 
III - favorecer a integração e seqüência dos conteúdos curriculares de cada série/classe; 
IV- orientar o processo de gestão do ensino. 
 
Artigo 21 – Os conselhos de classe e série serão constituídos por todos os professores 

da mesma classe ou série e contarão com a participação de alunos de cada classe, independentemente 
de sua idade. 

 
Artigo 22 – Os conselhos de classe e série deverão se reunir, ordinariamente, uma vez 

por bimestre, ou quando convocados pelo diretor. 
 
Artigo 23 – O regimento escolar disporá sobre a composição, natureza e  atribuições dos 

conselhos de classe e série. 
 
Artigo 28 - O regimento da escola explicitará as normas de gestão e convivência entre os 

diferentes segmentos escolares, bem como as sanções e recursos cabíveis. 
...................................................................................................................................................................................................................... 

 
Capítulo V 

Do Plano de Gestão da Escola 
 

Artigo 29 - O plano de gestão é o documento que traça o perfil da escola, conferindo-lhe 
identidade própria, na medida em que contempla as intenções comuns de todos os envolvidos, norteia 
o gerenciamento das ações intra-escolares e operacionaliza a proposta pedagógica. 

§ 1º - O plano de gestão terá duração quadrienal e contemplará, no mínimo: 
I - identificação e caracterização da unidade escolar, de sua clientela, de seus recursos 

físicos, materiais e humanos, bem como dos recursos disponíveis na comunidade local; 
II -  objetivos da escola; 
III - definição das metas a serem atingidas e das ações a serem desencadeadas; 
IV- planos dos cursos mantidos pela escola; 
V-  planos de trabalho dos diferentes núcleos que compõem a organização técnico- 

administrativa da escola; 
VI - critérios para acompanhamento, controle e avaliação da execução do trabalho 

realizado pelos diferentes atores do processo educacional. 
§ 2º - Anualmente, serão incorporados ao plano de gestão anexos com: 
I -  agrupamento de alunos e sua distribuição por turno, curso, série e turma; 
II - quadro curricular por curso e série; 
III- organização das horas de trabalho pedagógico coletivo, explicitando o temário e o 

cronograma; 
IV- calendário escolar e demais eventos da escola; 
V- horário de trabalho e escala de férias dos funcionários; 
VI - plano de aplicação dos recursos financeiros; 
VII - projetos especiais. 
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Artigo 30 - O plano de cada curso tem por finalidade garantir a organicidade e 

continuidade do curso, e conterá: 
I - objetivos; 
II - integração e seqüência dos componentes curriculares; 
III - síntese dos conteúdos programáticos, como subsídio à elaboração dos planos de 

ensino; 
IV- carga horária mínima do curso e dos componentes curriculares; 
V- plano de estágio profissional, quando for o caso. 
§1º - Em se tratando de curso de educação profissional será explicitado o perfil do 

profissional que se pretende formar. 
§ 2º - O plano de ensino, elaborado em consonância com o plano de curso constitui 

documento da escola e do professor, devendo ser mantido à disposição da direção e supervisão de 
ensino. 

 
Artigo 31 - O plano de gestão será aprovado pelo conselho de escola e homologado pelo 

órgão próprio de supervisão. 
 

...................................................................................................................................................................................................................... 
 

____________________________ 
 
 
 

INDICAÇÃO CEE Nº   13/97     -     CEM   -     Aprovada em 24-09-97 
ASSUNTO: Diretrizes para elaboração de Regimento das Escolas do Estado de São Paulo 
INTERESSADO; Conselho Estadual de Educação 
RELATOR:  Cons. Arthur Fonseca Filho 
PROCESSO CEE Nº 676/97 (Ap. Proc. CEE nº 119/97 - Volume nº VI - reautuado em 29-08-97) 
CONSELHO PLENO 
 

1. RELATÓRIO 
 
O Conselho Estadual de Educação aprovou a Indicação CEE nº 09/97, tratando de 

normas para elaboração de Regimento das Escolas do Estado de São Paulo. Com vistas a respeitar a 
autonomia da escola, a flexibilidade da Lei, o documento adotou uma postura declaradamente aberta, 
não prescritiva, em que foram oferecidas diretrizes com caráter de princípios norteadores. 

Já se esperava, em decorrência da postura adotada, o aparecimento de dúvidas sobre os 
diversos pontos ali abordados ou o levantamento de aspectos novos não contemplados no texto da 
Indicação. Por isso, tendo em vista apenas a facilitação da implantação da nova LDB ao Sistema de 
Ensino, este Colegiado se manifestará sempre que necessário. 

Nesta oportunidade, entende-se conveniente a manifestação a respeito de dois aspectos 
que têm sido objeto de dúvidas e consultas: a) Conceitos de “Proposta Pedagógica”, “Regimento 
Escolar” e “Plano Escolar”, b) Prazo de entrega dos Regimentos Escolares. 

 
1.1 Proposta Pedagógica, Regimento Escolar e Plano Escolar. 
Pela primeira vez na história da nossa legislação de ensino, a Lei 9.394/96 utiliza a 

expressão “Proposta Pedagógica”. Aparece no inciso I do Artigo 12: 
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“Artigo 12 - Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 
sistema de ensino, terão a incumbência de: 

“I- elaborar e executar sua proposta pedagógica”. 
Talvez, até propositadamente, para demonstrar sua importância e prioridade, esse 

dispositivo encabeça uma lista de sete incisos, precisando ainda no inciso VII, que as escolas devem 
“informar os pais ... sobre a execução de sua proposta pedagógica”. 

Com esse dispositivo a Lei coloca em pé um princípio que se encontrava de “cabeça para 
baixo” - o princípio da autonomia da escola. Até então, a autonomia era uma palavra “sagrada”, aquela 
em relação à qual ninguém tem a ousadia ou temeridade de afrontar, mas transforma-se em mero 
slogan, como bem demostrou o ilustre Conselheiro José Mário Pires Azanha. Desde o “Manifesto dos 
Pioneiros” até a Lei 5.692/71 a palavra foi utilizada, embora escassamente, mas não teve, em nenhum 
momento “um significado que fosse mobilizador do magistério e indicativo de uma direção na solução 
de problemas educacionais” (autonomia da escola, um Reexame, in Autonomia e a qualidade do ensino 
na escola pública. FDE - Série Idéias, nº 16 SP. 1995 - p 37/46). 

As escolas sempre se viram obrigadas a conformar-se - no sentido de adequar-se, 
ajustar-se - às normas que vinham de cima. Apesar da “autonomia” no plano das intenções 
proclamadas, ela logo era cerceada pelas mais diversas razões, entre as quais sempre se alinhavou “a 
unidade do sistema’, a “isonomia”, num país de dimensões continentais, um povo com formação 
caracterizada pelo multiculturalismo. Se as normas obstaculizavam a autonomia, “tanto pior para a 
autonomia”. 

Agora a Lei estabelece que tudo começa, desde logo pela elaboração da proposta 
pedagógica da escola. É o passo primeiro, o ato originário da instituição. Tudo mais deve vir depois. O 
que se deseja instaurar é o princípio da realidade pedagógica, que se funda na autonomia da escola. 

Convém retomar aqui as idéias do Cons. José Mário Pires Azanha para quem, aliás, como 
a lei, o termo proposta tem o mesmo significado de projeto: 

“Essas idéias são importantes para o que nos interessa neste trabalho, porque o projeto 
pedagógico é, no fundo, um esforço de integração da escola num propósito educativo comum, a partir 
da identificação das práticas vigentes na situação institucional. Não apenas as práticas estritamente de 
ensino, mas também todas aquelas que permeiam a convivência escolar e comunitária. É de todo esse 
universo de ‘práticas discursivas’ e ‘não discursivas’ que é preciso tomar consciência para 
compatibilizá-las com os valores de uma educação democrática. 

“Num projeto pedagógico tudo é relevante na teia das relações escolares, porque todas 
elas são potencialmente educativas ou deseducativas. Ensinar bem, por exemplo, não é apenas ensinar 
eficientemente uma disciplina, mas é também o êxito em integrar esse ensino aos ideais educativos da 
escola. Enfim, o importante é a motivação e o empenho comum numa reflexão institucionalmente 
abrangente e o firme propósito de alterar práticas nos sentidos indicados por essa reflexão. Para isso, 
não há fórmulas prontas e convém não esperar auxílio de uma inexistente ‘ciência dos projetos’ ou de 
roteiros burocratizados. Elaborar o projeto pedagógico é um exercício de autonomia.” (Proposta 
Pedagógica e Autonomia da Escola - mimeo 97) 

A reflexão sobre o texto acima permite afirmar ser desejável e necessário que os 
estabelecimentos formulem sua proposta pedagógica em documento, nos termos dos artigos 12 e 13 da 
Lei 9394/96. Não é conveniente, entretanto, que se cobre em curto prazo essa tarefa, sob pena de se 
criar espécie de “indústria de elaboração de propostas” com finalidade exclusivamente burocrática. A 
proposta pedagógica ao se constituir em documento é instrumento de trabalho de uso da instituição e 
da comunidade escolar, não se sujeitando ao crivo de aprovação externa, a não ser na hipótese de 
exame de apreciação de eventual ilegalidade. 

O Regimento Escolar, por ser um documento com eficácia na regulação das relações de 
todos os envolvidos no processo educativo, deve ser redigido de maneira clara, destituído de 
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particularidades que são apenas conjunturais. Por ser ato administrativo e normativo de uma unidade 
escolar deve expressar ou assentar-se sobre os propósitos, as diretrizes e princípios estabelecidos na 
proposta pedagógica. É documento redigido para perdurar, embora possa sofrer alterações e 
acréscimos. A Indicação CEE nº 09/97, no item 5, relaciona os tópicos, entre outros que o 
estabelecimento possa acrescentar, que devem constar do Regimento Escolar. Está sujeito à aprovação 
dos órgãos próprios do sistema. 

O Plano Escolar é instrumento dinâmico que deve ser elaborado anualmente e remetido 
na época própria às Delegacias de Ensino. Dele devem constar a operacionalização daquelas medidas 
incluídas de forma genérica no regimento, e outras que resolvam os aspectos conjunturais da 
instituição. Assim, devem constar do Plano, mas não necessariamente do Regimento, entre outras 
consideradas necessárias, as seguintes decisões: datas de matrícula, período para recebimento de 
transferências, período e detalhes dos procedimentos de classificação e reclassificação dos alunos, 
calendário das aulas e dos demais dias de efetivo trabalho escolar, grades ou matrizes curriculares em 
uso, sistema de avaliação da aprendizagem, procedimentos de recuperação , forma ou formas de 
organização dos cursos que serão utilizados no período de atividades docentes diversas, etc. Embora 
do Regimento possam ter constadas todas as formas de organização previstas no artigo 23 da Lei, nem 
sempre todas serão utilizadas. 
 

1.2 Prazo de entrega do Regimento Escolar 
A Indicação CEE nº 09/97, no seu item 6, trata do encaminhamento e aprovação do 

Regimento. Determina o seguinte: 
a) Escolas estaduais: a Secretaria do Estado da Educação poderá elaborar disposições 

regimentais comuns, que deverão ser encaminhadas ao Conselho Estadual de Educação; se houver 
opção por regimento individualizado por escola, ou por regimento com parte que preserve a 
individualidade da escola, o Conselho Estadual de Educação delegará competência aos órgãos próprios 
da Secretaria do Estado da Educação para que procedam à análise e aprovação. 

b) Instituições criadas por leis específicas, para ministrar Educação Básica e Educação 
Profissional, encaminharão seus regimentos ao Conselho Estadual de Educação. 

c) Escolas Municipais: a competência é do Sistema Municipal de Ensino e, quando de sua 
inexistência, o encaminhamento será feito às respectivas Delegacias Estaduais de Ensino. 

d) Escolas particulares: encaminhamento às Delegacias de Ensino a que se achem 
jurisdicionadas. 

A referida Indicação  CEE nº 09/97 fixa a data de 30 de novembro de 1997 para remessa 
do Regimento, em duas vias, como indicado, com vistas à aprovação. 

Pessoas e instituições têm manifestado preocupação quanto à viabilidade desse prazo. 
Têm razão. O prazo é exíguo. O ideal é que os estabelecimentos de ensino sedimentem bem suas 
decisões, antes de transformá-las em dispositivos regimentais. Em razão disso, a data final para entrega 
dos novos regimentos é transferida para 30-08-98. 

Como, todavia, algumas mudanças deverão estar sendo necessariamente 
implementadas em 1998, em observância à Lei nº 9.394/96 e tendo em vista a necessidade de clareza 
das regras mínimas reguladoras das relações escolares, sobretudo para segurança e tranqüilidade dos 
alunos e famílias, os estabelecimentos devem efetuar os devidos ajustes regimentais e encaminhá-los 
às respectivas Delegacias de Ensino até 10 dias antes do início do período letivo. Tais ajustes poderão 
assumir a forma de adendo ou alteração introduzida e devidamente indicada no próprio Regimento 
consolidado. Os ajustes introduzidos entrarão em vigor imediatamente, na forma apontada na 
Indicação CEE nº 09/97, sem prejuízo do exame pelos órgãos competentes. 
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2. CONCLUSÃO 
Diante do exposto, propõe-se ao Plenário a aprovação da presente Indicação. 
São Paulo, 17 de setembro de 1997 
 
a) Cons. Arthur Fonseca Filho 
                    Relator 
 
 

DECISÃO DA CÂMARA 
 
A CÂMARA DE ENSINO MÉDIO adota, como seu Parecer, o Voto do Relator. 
Presentes os Conselheiros: André Alvino Guimarães Caetano, Arthur Fonseca Filho, 

Francisco Aparecido Cordão, Marilia Ancona Lopez, Mauro de Salles Aguiar, Nacim Walter Chieco, 
Neide Cruz, Sonia Teresinha de Sousa Penin. 

Sala da Câmara do Ensino Médio, em 24 de setembro de 1997. 
 
a) Cons. Francisco Aparecido Cordão 
                 Presidente da CEM 
 
 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por maioria, a decisão da Câmara de 

Ensino Médio, nos termos do Voto do Relator. 
O Conselheiro José Camilo dos Santos Filho votou contrariamente. 
Sala "Carlos Pasquale", em 24 de setembro de 1997. 
 
Bernardete Angelina Gatti 
                   Presidente 
 
 

______________________________ 
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