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ÍNDICE 
Código de 

classificação 

A   

Acompanhamento da supervisão de ensino, Termo de visita e 021.03.01.004 

ACOMPANHAMENTO DA VIDA ESCOLAR 021.02.01 

Acompanhamento dos Resultados de Avaliações – SARA, Sistema de  021.04.01.008 

Acompanhamento e orientação pedagógica, Relatório de 021.02.03.005 

ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DA REDE ESCOLAR 021.03.01 

Administração Escolar - GDAE, Sistema de Gestão Dinâmica de 021.01.01.002 

Adultos - EJA, Base de Dados de Questões para Avaliação da Educação 
de Jovens e  021.04.01.003 

Aluno com deficiência, Dossiê de 021.02.01.003 

Aluno com dificuldade de aprendizagem, Dossiê de 021.02.01.004 

Aluno de escola particular encerrada ou cassada, Prontuário de  021.02.02.007 

Aluno, Prontuário de  021.02.01.006 

Aluno, Registro de ocorrência e de orientação de  021.02.03.004 

Alunos de escola particular encerrada ou cassada, Livro de matrícula de  021.02.02.002 

ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE RENDIMENTO ESCOLAR 021.04.01 

Anexos do Plano Gestão Escolar INTEGRA Processo de execução do 
plano de gestão da escola pública 021.02.01.005 

Ano, Relatório de reunião do conselho de classe e 021.02.03.007 

APM, Dossiê das atividades da Associação de Pais e Mestres -  021.02.03.001 

APM, Processo de prestação de contas da Associação de Pais e Mestres - 021.02.03.003 

APOIO ÀS AÇÕES PEDAGÓGICAS E EDUCACIONAIS 021.02.03 

Associação de Pais e Mestres - APM, Dossiê das atividades da  021.02.03.001 

Associação de Pais e Mestres - APM, Processo de prestação de contas da 021.02.03.003 

Ata APM INTEGRA Dossiê das atividades da Associação de Pais e 
Mestres - APM 021.02.03.001 

Ata de resultado final 021.02.01.001 

Atividade de Trabalho Pedagógico Coletivo - ATPC, Relatório de  021.02.03.006 

Atividades da Associação de Pais e Mestres - APM, Dossiê das 021.02.03.001 

Atividades de estabelecimento de ensino, Processo de encerramento das  021.01.02.005 

Atos escolares, Processo de verificação de documentos e 021.02.02.006 

ATPC, Relatório de Atividade de Trabalho Pedagógico Coletivo -  021.02.03.006 

Atribuição de aulas, Formulário de 021.02.03.002 

Aula, Roteiro de observação em sala de 021.02.03.009 

Aulas, Formulário de atribuição de 021.02.03.002 

Autorização de funcionamento de estabelecimento de ensino e instalação 
de curso, Processo de 021.01.02.001 

Autorização de funcionamento de estabelecimento de ensino ou de curso, 
Processo de cassação de  021.01.02.004 

Autorização de novo curso, Processo de  021.01.02.002 
 

 

Autorização de professor para lecionar, Processo de  021.01.02.003 

Autorização para Lecionar em Escola Particular USE Processo de 
autorização de professor para lecionar 021.01.02.003 

Avaliação da Educação de Jovens e Adultos - EJA, Base de Dados de 
Questões para 021.04.01.003 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 021.04 

Avaliação de estudantes da educação básica, Processo de 
reconsideração de resultados finais de 021.02.02.003 

Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo - SARESP, 
Base de dados do Sistema de 021.04.01.004 

Avaliação e Frequência, Base de Dados do Sistema de  021.04.01.005 

Avaliação, Relatório dos itens de componentes curriculares da edição da 021.04.01.007 

Avaliações – SARA, Sistema de Acompanhamento dos Resultados de 021.04.01.008 

B   

Base de dados de itens de componentes curriculares 021.04.01.002 

Base de dados de mapa de sondagem das hipóteses de escrita 021.04.01.001 

Base de Dados de Questões para Avaliação da Educação de Jovens e 
Adultos - EJA 021.04.01.003 

Base de dados do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do 
Estado de São Paulo - SARESP 021.04.01.004 

Base de Dados do Sistema de Avaliação e Frequência 021.04.01.005 

Base de Dados do Sistema de Cadastro de Escolas e de Alunos 021.01.01.001 

Base de dados para Emissão de Certificado de Exame Supletivo - EJA 021.02.02.001 

Boletim Escolar INTEGRA Sistema de Secretaria Escolar Digital 021.01.01.003 

C   

Cadastro de Escolas e de Alunos, Base de Dados do Sistema de  021.01.01.001 

Calendário Escolar INTEGRA Processo de execução do plano de gestão 
da escola pública 021.02.01.005 

Cassação de autorização de funcionamento de estabelecimento de ensino 
ou de curso USE Processo de cassação de autorização de funcionamento 
de estabelecimento de ensino ou de curso  

021.01.02.004 

Cassação de autorização de funcionamento de estabelecimento de ensino 
ou de curso, Processo de  021.01.02.004 

Cassada, Livro de matrícula de alunos de escola particular encerrada ou 021.02.02.002 

Cassada, Prontuário de aluno de escola particular encerrada ou  021.02.02.007 

Certidão com validade de diploma INTEGRA Prontuário de aluno 021.02.01.006 

Certidão com validade de diploma INTEGRA Prontuário de aluno de 
escola particular encerrada ou cassada 021.02.02.007 

Certidão com valor de histórico escolar INTEGRA Prontuário de aluno 021.02.01.006 

Certidão com valor de histórico escolar INTEGRA Prontuário de aluno de 
escola particular encerrada ou cassada 021.02.02.007 

Certificado de conclusão de curso INTEGRA Prontuário de aluno 021.02.01.006 

Certificado de conclusão de curso INTEGRA Prontuário de aluno de 
escola particular encerrada ou cassada 021.02.02.007 

 

UGE: 13.01.61
Processo SAA 10.826/2017
Convite - 018/2017
Interessado: Escritório de Desenvolvimento Rural de Orlândia
Assunto: Aquisição de Material de Escritório
Destino: EDR de Orlândia
Empresa: M. Domingues Impressos ME
Valor: R$ 760,00
Itens: ND: 339030-41
PT: 20.541.1307.2286.0000
UGE: 13.01.61
Processo SAA 10.966/2017
Convite - 019/2017
Interessado: Escritório de Desenvolvimento Rural de Orlândia
Assunto: Manutenção de Imóveis Rede Hidráulica Águas 

Pluviais
Destino: EDR de Orlândia
Empresa: Projettar Engenharia e Manutenção Eireli ME
Valor: R$ 4.000,00
Itens: ND: 339039-79
PT: 20.606.1307.4437.0000
UGE: 13.01.61
Processo SAA 10.978/2017
Convite - 020/2017
Interessado: Escritório de Desenvolvimento Rural de Orlândia
Assunto: Instalação e montagem de proteção - concertina 

e grade de proteção
Destino: Casa da Agricultura de Sales Oliveira
Empresa: Projettar Engenharia e Manutenção Eireli ME
Valor: R$ 7.900,00
Itens: ND: 339039-99
PT: 20.541.1307.2286.0000
UGE: 13.01.61
Processo SAA 10.979/2017
Convite - 021/2017
Interessado: Escritório de Desenvolvimento Rural de Orlândia
Assunto: Instalação e montagem de proteção - concertina
Destino: Casa da Agricultura de Miguelópolis
Empresa: Projettar Engenharia e Manutenção Eireli ME
Valor: R$ 3.000,00
Itens: ND: 339039-99
PT: 20.541.1307.2286.0000
UGE: 13.01.61

 COORDENADORIA DE 
DESENVOLVIMENTO DOS 
AGRONEGÓCIOS

 CENTRO ADMINISTRATIVO

 NÚCLEO DE SUPRIMENTOS
 Despacho do Coordenador, de 28-11-2017
Autorizando, a prorrogação de prazo por mais 60 dias, 

para continuidade dos trabalhos contidos na Portaria Codeagro 
01, de 28-06-2017, publicada no Diário Oficial Poder Executivo 
- Seção I, de 30-06-2017 pgs.35, que dispõe sobre a Criação 
de Comissão para Levantamento, Controle e Atualização de 
Patrimônios Móveis pertencentes a Coordenadoria de Desen-
volvimento dos Agronegócios – Codeagro, continuidade dos 
trabalhos constantes no (Cronograma de Execução Fase II).

 Direitos da Pessoa com 
Deficiência
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 Despacho da Secretária, de 29-11-2017
Processo SEDPcD 798919/2017. Interessado: Secretaria 

de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Assunto: 
Contratação de serviços técnicos especializados ao aprimora-
mento do modelo de gestão de contratos e de parceria. Em 
cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei Federal 8666/93, 
ratifico a dispensa de licitação declarada pelo Chefe de Gabinete 
desta Secretaria, para a contratação da Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas – FIPE, CNPJ 43.942.358/0001-46, 
nos termos do artigo 24, XIII, do mesmo diploma legal, para a 
prestação de serviços técnicos especializados ao aprimoramento 
do modelo de gestão de contratos e de parceria, no valor total 
de R$ 1.958.500,00.

 Segundo Termo Aditivo
Processo SEDPcD 97941/2015
Contrato SEDPcD 022/2015
Contratante: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência
Contratada: Imprensa Oficia do Estado S/A - IMESP, CNPJ 

48.066.047/0001-84
Objeto do Contrato: Prestação de serviços contínuos de 

pré-impressão.
Objeto do aditamento: Prorrogação de prazo por 12 meses
Data da celebração: 16-11-2017
Valor inicial atualizado: R$ 981.978,00
Crédito Orçamentário: UGE 470101, PT 

14.422.4700.5962.0000, ND 339039
Vigência: 12 meses
Manifestação CJ SEDPcD 127/2015 de 16-11-2015

 Educação
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Decisão do Secretário, de 28-11-2017
O Secretário da Educação, à vista da instrução dos autos do 

Processo 16785/0000/2012 e considerando:
- o dever da administração pública, consignado no § 2º 

do art. 216 da Constituição Federal, no que tange à gestão da 
documentação governamental e às providências para franquear 
sua consulta a quantos dela necessitem;

- o Parecer CJ/SE 1133/2017, do órgão jurídico da Pasta, 
bem como a manifestação favorável do órgão central do Sistema 
de Arquivos do Estado de São Paulo – SAESP, responsável por 
formular e implementar a política estadual de arquivos, gestão 
documental e acesso à informação;

- o disposto na Lei 8.159/1991, que trata da Política Nacio-
nal de Arquivos Públicos e Privados, e na Lei 12.527/2011, que 
dispõe sobre o Acesso à Informação, previsto no dispositivo 
constitucional referido;

- que, em atendimento ao artigo 7º do Decreto 29.838/1989, 
a proposta de temporalidade, foi submetida à apreciação 
do SAESP, obtendo aprovação nos termos do Ofício UAPESP 
272/2017, Decide:

1. Aprovar as propostas de Plano de Classificação, de Tabela 
de Temporalidade e de Índice de Documentos das Atividades-Fim 
da Secretaria da Educação constante no Anexo I

2. Publique-se no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 
cumprimento ao disposto no Decreto 29.838, de 18.4.1989 esta 
decisão e o Anexo I. (Proc. SE 16785/0000/2012)

ANEXO:
Tabela de Temporalidade de Documentos das Atividades-

-Fim da Secretaria de Estado da Educação

 COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA INTEGRAL

 Despacho do Coordenador, de 29-11-2017
Ratificando, nos termos do artigo 26, da Lei Federal 

8.666/93 e suas atualizações, combinada pela Lei Estadual 
6.544/89, conforme Resolução SAA 50, de 20/09/07, combinado 
com os artigos 1º e 2º do Decreto 31.138, de 09/01/90, alteradas 
pelo Decreto 33.701 de 22/08/91, a Dispensa de Licitação, com 
fundamento artigo 24 nos termos do Inciso XVI, da Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações, bem como autorizo a contratação e 
a despesa, no valor total de R$ 12.302,40 para contratação da 
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo 
– Prodesp, para prestação dos serviços de Correio Eletrônico e 
Colaboração on-line – Integra, em virtude da eminente migração 
dos serviços de correio eletrônico do Lotus Notes para a versão 
5.1 do Integra, ferramenta oficial do Governo do Estado de 
São Paulo e Matrizes, destinado a atender as necessidades do 
Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes desta Coorde-
nadoria de Assistência Técnica, Registro, todavia, que a integral 
e inafastável observância de todas as colocações determinadas 
na legislação vigente é de inteira responsabilidade da Unidade 
Orçamentária/Unidade de Despesa. (Processo SAA 6.528/2017)

 ESCRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE 
ORLÂNDIA

 Comunicados
Processo SAA 1529/2017
Dispensa de Licitação: 008/2017
Interessado: Escritório de Desenvolvimento Rural de Orlândia
Assunto: Serviço de Transporte Inoperante (baixa)
Destino: EDR de Orlândia
Empresa: Auto Socorro Orlândia Ltda ME
Valor: R$ 1.000,00
Itens: ND: 339039-40
PT: 20.606.1307.4437.0000
UGE: 13.01.61
Processo SAA 6.375/2017
Dispensa de Licitação: 009/2017
Interessado: Escritório de Desenvolvimento Rural de Orlândia
Assunto: Aquisição de Materiais de Escritório, Papéis em 

Geral e Impressos
Destino: EDR e sua Unidades
Empresa: Mec Toca Papelaria e Informática Ltda
Valor: R$ 732,50
Itens: ND: 339030-41
PT: 20.541.1307.2286.0000
UGE: 13.01.61
Processo SAA 7609/2017
Dispensa de Licitação: 010/2017
Interessado: Escritório de Desenvolvimento Rural de Orlândia
Assunto: Serviço de Limpeza Vegetal Remoção de Árvores 

nas CAs de Nuporanga e Sales Oliveira
Destino: Casas de Agricultura de Nuporanga e Sales Oliveira
Empresa: Projettar Engenharia e Manutenção Eireli ME
Valor: R$ 7.990,00
Itens: ND: 339039-99
PT: 20.606.1307.4437.0000
UGE: 13.01.61
Processo SAA 9019/2017
Dispensa de Licitação: 011/2017
Interessado: Escritório de Desenvolvimento Rural de Orlândia
Assunto: Serviço de Instalação e Montagem de Persianas
Destino: Casas da Agricultura de Miguelópolis, Nuporanga 

e Sales Oliveira
Empresa: Masva Persianas Ltda EPP
Valor: R$ 6.900,00
Itens: ND: 339039-99
PT: 20.606.1307.4437.0000
UGE: 13.01.61
Processo SAA 9.348/2017
Dispensa de Licitação: BEC 012/2017
Interessado: Escritório de Desenvolvimento Rural de Orlân-

dia
Assunto: Aquisição de Material e Utensílios de Refeitório, 

Copa e Cozinha
Destino: EDR e suas Unidades
Empresa: Comercial Discon Ltda EPP
Valor: R$ 415,50
Itens: ND: 339030-13
PT: 20.541.1307.2471.0000
UGE: 13.01.61
Processo SAA 9.020/2017
Dispensa de Licitação - 013/2017
Interessado: Escritório de Desenvolvimento Rural de Orlândia
Assunto: Serviço de Manutenção e montagem de persianas
Destino: EDR de Orlândia e Casa da Agricultura de Iga-

rapava
Empresa: Masva Persiana Ltda EPP
Valor: R$ 5.320,00
Itens: ND: 339039-79
PT: 20.606.1307.4437.0000
UGE: 13.01.61
Processo SAA 9.963/2017
Convite - 014/2017
Interessado: Escritório de Desenvolvimento Rural de Orlândia
Assunto: Aquisição de Sementes e Mudas de Plantas
Destino: Casa da Agricultura de Nuporanga
Empresa: Projettar Engenharia e Manutenção Eireli ME
Valor: R$ 1.969,20
Itens: ND: 339030-82
PT: 20.541.1307.2471.0000
UGE: 13.01.61
Processo SAA 10.324/2017
Convite - 015/2017
Interessado: Escritório de Desenvolvimento Rural de Orlân-

dia
Assunto: Conservação e Manutenção de Imóveis - Conserto 

Telhado
Destino: EDR de Orlândia
Empresa: Projettar Engenharia e Manutenção Eireli ME
Valor: R$ 2.500,00
Itens: ND: 339039-79
PT: 20.606..1307.4437.0000
UGE: 13.01.61
Processo SAA 10.823/2017
Convite - 016/2017
Interessado: Escritório de Desenvolvimento Rural de Orlân-

dia
Assunto: Aquisição de Peças Acessórios e Componentes de 

Informática
Destino: Casa da Agricultura de Guará
Empresa: Orlatec Orlândia Tecnologia Ltda ME
Valor: R$ 1.000,00
Itens: ND: 339030-61
PT: 20.541.1307.2286.0000
UGE: 13.01.61
Processo SAA 10.824/2017
Convite - 017/2017
Interessado: Escritório de Desenvolvimento Rural de Orlân-

dia
Assunto: Instalação e Manutenção de Equipamentos de 

Informática
Destino: Casa da Agricultura de Guará
Empresa: Orlatec Orlândia Tecnologia Ltda ME
Valor: R$ 300,00
Itens: ND: 339039-20
PT: 20.541.1307.2286.0000
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Estabelecimento particular de ensino para funcionamento em mais de um 
endereço, Processo de extensão de 021.01.02.007 

Estatuto da APM INTEGRA Dossiê das atividades da Associação de Pais 
e Mestres - APM 021.02.03.001 

Estudantes da educação básica, Processo de reconsideração de 
resultados finais de avaliação de  021.02.02.003 

Estudos para validação da versão preliminar da prova SARESP, Relatório 
de 021.04.01.006 

Estudos, Processo de solicitação de equivalência de 021.02.02.005 

Exame Supletivo - EJA, Base de dados para Emissão de  Certificado de 021.02.02.001 

Execução do plano de gestão da escola pública, Processo de 021.02.01.005 

Expediente de pedido de reconsideração de resultados finais de avaliação 
de estudantes da educação básica USE Processo de reconsideração de 
resultados finais de avaliação de estudantes da educação básica 

021.02.02.003 

Expediente de verificação de irregularidade de documento escolar USE 
Processo de verificação de documentos e atos escolares 021.02.02.006 

Extensão de estabelecimento particular de ensino para funcionamento em 
mais de um endereço, Processo de  021.01.02.007 

F   

Ficha cadastral do aluno INTEGRA Prontuário de Aluno 021.02.01.006 

Ficha cadastral do aluno INTEGRA Prontuário de aluno de escola 
particular encerrada ou cassada 021.02.02.007 

Ficha de acompanhamento bimestral e individual do aluno INTEGRA 
Dossiê de aluno com dificuldade de aprendizagem 021.02.01.004 

Ficha de acompanhamento diário do aluno INTEGRA Dossiê de aluno 
com dificuldade de aprendizagem 021.02.01.004 

Ficha de acompanhamento diário do aluno INTEGRA Dossiê de aluno 
com dificuldade de aprendizagem 021.02.01.004 

Ficha de encaminhamento de aluno INTEGRA Prontuário de aluno 021.02.01.006 

Ficha de encaminhamento de aluno INTEGRA Prontuário de aluno de 
escola particular encerrada ou cassada 021.02.02.007 

Formulário de atribuição de aulas  021.02.03.002 

Frequência, Base de Dados do Sistema de Avaliação e  021.04.01.005 

Funcionamento de estabelecimento de ensino e instalação de curso, 
Processo de autorização de  021.01.02.001 

Funcionamento de estabelecimento de ensino ou de curso, Processo de 
cassação de autorização de 021.01.02.004 

Funcionamento em mais de um endereço, Processo de extensão de 
estabelecimento particular de ensino para 021.01.02.007 

G   

GDAE, Sistema de Gestão Dinâmica de Administração Escolar -  021.01.01.002 

Gerencimento da rede escolar 021.01.01 

Gestão da escola pública, Processo de execução do plano de 021.02.01.005 

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA  021 

GESTÃO DE ESTABELECIMENTOS ESCOLARES E DOS ALUNOS DA 
REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA 021.01 

Gestão Dinâmica de Administração Escolar - GDAE, Sistema de 021.01.01.002 

H   

Hipóteses de escrita, Base de dados de mapa de sondagem das 021.04.01.001 

Homologação do plano de curso da escola particular, Processo de 021.01.02.008 

Homologação do plano escolar da rede particular de ensino, Processo de 021.01.02.009 

I   

Instalação de curso, Processo de autorização de funcionamento de 
estabelecimento de ensino e,  021.01.02.001 

Irregularidade de documento escolar, Expediente de verificação de USE 
Processo de verificação de documentos e atos escolares 021.02.02.006 

Itens de componentes curriculares da edição da avaliação, Relatório dos 021.04.01.007 

Itens de componentes curriculares, Base de dados de 021.04.01.002 

J   

Jovens e Adultos - EJA, Base de Dados de Questões para Avaliação da 
Educação de 021.04.01.003 

L   

Livro da Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres - APM USE 
Dossiê das atividades da Associação de Pais e Mestres - APM 021.02.03.001 

Livro de Assembléia Geral da Associação de Pais e Mestres - APM USE 
Dossiê das atividades da Associação de Pais e Mestres - APM 021.02.03.001 

Livro de Ata de reuniões de ATPC USE Relatório de Atividade de Trabalho 
Pedagógico Coletivo - ATPC 021.02.03.006 

Livro de matrícula de alunos de escola particular encerrada ou cassada 021.02.02.002 

Livro de matrícula USE Livro de matrícula de alunos de escola particular 
encerrada ou cassada 021.02.02.007 

Livro de ocorrências de aluno USE Registro de ocorrência e de orientação 
de aluno 021.02.03.004 

Livro de termo de visita do supervisor de ensino USE Termo de visita e 
acompanhamento da supervisão de ensino 021.03.01.004 

Livro do conselho de classe e ano USE Relatório de reunião do conselho 
de classe e ano 021.02.03.007 

Livro do conselho de escola USE Relatório de reunião do conselho de 
escola 021.02.03.008 

Livro do Conselho Deliberativo da Associação de Pais e Mestres - APM 
USE Dossiê das atividades da Associação de Pais e Mestres - APM 021.02.03.001 

M   

Mapa de sondagem das hipóteses de escrita USE Base de dados de mapa 
de sondagem das hipóteses de escrita 021.04.01.001 

Mapa de sondagem das hipóteses de escrita, Base de dados de 021.04.01.001 

Mapa de Sondagem INTEGRA Sistema Secretaria Escolar Digital 021.01.01.003 

Matrícula de alunos de escola particular encerrada ou cassada, Livro de 021.02.02.002 

Certificado de equivalência, Registro de emissão de 021.02.02.008 

Certificado de Exame Supletivo - EJA, Base de dados para Emissão de 021.02.02.001 

Certificados, Registro de entrega de 021.02.02.009 

Classe e ano, Relatório de reunião do conselho de 021.02.03.007 

Classe, Diário de 021.02.01.002 

Compensação de ausências - Resultado final INTEGRA Prontuário de 
aluno 021.02.01.006 

Compensação de ausências - Resultado final INTEGRA Prontuário de 
aluno de escola particular encerrada ou cassada 021.02.02.007 

Componentes curriculares da edição da avaliação, Relatório dos itens de 021.04.01.007 

Componentes curriculares, Base de dados de itens de 021.04.01.002 

Condições de ensino das escolas, Relatório periódico das 021.03.01.003 

Conselho de classe e ano, Relatório de reunião do 021.02.03.007 

Conselho de escola, Relatório de reunião do  021.02.03.008 

Contas da Associação de Pais e Mestres - APM, Processo de prestação 
de 021.02.03.003 

Curriculares, Base de dados de itens de componentes 021.04.01.002 

Currículo de curso INTEGRA Processo de autorização de funcionamento 
de estabelecimento de ensino e instalação de curso 021.01.02.001 

Curso da escola particular, Processo de homologação do plano de  021.01.02.008 

Curso da rede particular de ensino, Processo de suspensão temporária de  021.01.02.013 

Curso, Processo de encerramento de 021.01.02.006 

D   

Dados de itens de componentes curriculares, Base de  021.04.01.002 

Dados de mapa de sondagem das hipóteses de escrita, Base de  021.04.01.001 

Dados de Questões para Avaliação da Educação de Jovens e Adultos - 
EJA, Base de  021.04.01.003 

Dados do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São 
Paulo - SARESP, Base de 021.04.01.004 

Dados do Sistema de Avaliação e Frequência, Base de  021.04.01.005 

Dados do Sistema de Cadastro de Escolas e de Alunos, Base de  021.01.01.001 

Dados para Emissão de Certificado de Exame Supletivo - EJA, Base de 021.02.02.001 

Declaração de conclusão do ano INTEGRA Prontuário de aluno 021.02.01.006 

Declaração de conclusão do ano INTEGRA Prontuário de aluno de escola 
particular encerrada ou cassada 021.02.02.007 

Denominação de entidade mantenedora, Processo de mudança de   021.01.02.010 

Denominação de estabelecimento de ensino, Processo de mudança de 021.01.02.011 

Diário de classe 021.02.01.002 

Dificuldade de aprendizagem, Dossiê de aluno com  021.02.01.004 

Dinâmica de Administração Escolar - GDAE,Sistema de Gestão 021.01.01.002 

Diploma de conclusão de curso INTEGRA Prontuário de aluno 021.02.01.006 

Diploma de conclusão de curso INTEGRA Prontuário de aluno de escola 
particular encerrada ou cassada 021.02.02.007 

 

Documentos e atos escolares, Processo de verificação de  021.02.02.006 

Dossiê das atividades da Associação de Pais e Mestres - APM 021.02.03.001 

Dossiê de aluno com deficiência 021.02.01.003 

Dossiê de aluno com dificuldade de aprendizagem 021.02.01.004 

Dossiê de aluno especial USE Dossiê de aluno com deficiência 021.02.01.003 

E   

Edição da avaliação, Relatório dos itens de componentes curriculares da 021.04.01.007 

Educação básica, Processo de reconsideração de resultados finais de 
avaliação de estudantes da 021.02.02.003 

Educação de Jovens e Adultos - EJA, Base de Dados de Questões para 
Avaliação da 021.04.01.003 

EJA, Base de Dados de Questões para Avaliação da Educação de Jovens 
e Adultos -  021.04.01.003 

EJA, Base de dados para Emissão de Certificado de Exame Supletivo -  021.02.02.001 

Emissão de certificado de equivalência, Registro de  021.02.02.008 

Emissão de Certificado de Exame Supletivo - EJA, Base de dados para 021.02.02.001 

Encerrada ou cassada, Livro de matrícula de alunos de escola particular  021.02.02.002 

Encerrada ou cassada, Prontuário de aluno de escola particular 021.02.02.007 

Encerramento das atividades de estabelecimento de ensino, Processo de   021.01.02.005 

Encerramento de curso, Processo de 021.01.02.006 

Endereço de estabelecimento de ensino, Processo de mudança de  021.01.02.012 

Ensino das escolas, Relatório periódico das condições de 021.03.01.003 

Ensino, Termo de visita e acompanhamento da supervisão de  021.03.01.004 

Entidade mantenedora, Processo de mudança de denominação de 021.01.02.010 

Entidade mantenedora, Processo de transferência de 021.01.02.014 

Entrega de certificados, Registro de  021.02.02.009 

Equivalência de estudos, Processo de solicitação de 021.02.02.005 

Equivalência, Registro de emissão de certificado de 021.02.02.008 

Escola particular encerrada ou cassada, Livro de matrícula de alunos de  021.02.02.002 

Escola particular, Processo de homologação do plano de curso da  021.01.02.008 

Escola pública, Processo de execução do plano de gestão da 021.02.01.005 

Escola, Relatório de reunião do conselho de 021.02.03.008 

Escolar Digital, Sistema de Secretaria 021.01.01.003 

Escolas, Relatório periódico das condições de ensino das 021.03.01.003 

Estabelecimento de ensino e instalação de curso, Processo de 
autorização de funcionamento de 021.01.02.001 

Estabelecimento de ensino ou de curso, Processo de cassação de 
autorização de funcionamento de 021.01.02.004 

Estabelecimento de ensino, Processo de encerramento das atividades de   021.01.02.005 

Estabelecimento de ensino, Processo de mudança de denominação de 021.01.02.011 

Estabelecimento de ensino, Processo de mudança de endereço de  021.01.02.012 
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Processo de autorização de novo curso 021.01.02.002 

Processo de autorização de professor para lecionar 021.01.02.003 

Processo de Averiguação de Documento do Aluno/Escola USE Processo 
de verificação de documentos e atos escolares  021.02.02.006 

Processo de cassação de autorização de funcionamento de 
estabelecimento de ensino ou de curso  021.01.02.004 

Processo de encerramento das atividades de estabelecimento de ensino     021.01.02.005 

Processo de encerramento de curso 021.01.02.006 

Processo de equivalência USE Processo de solicitação de equivalência de 
estudos 021.02.02.005 

Processo de execução do plano de gestão da escola pública 021.02.01.005 

Processo de extensão de estabelecimento particular de ensino para 
funcionamento em mais de um endereço 021.01.02.007 

Processo de homologação do plano de curso da escola particular 021.01.02.008 

Processo de homologação do plano de gestão da escola pública USE 
Processo de execução do plano de gestão da escola pública 021.02.01.005 

Processo de homologação do plano escolar da rede particular de ensino 021.01.02.009 

Processo de irregularidade de documento escolar USE Processo de 
verificação de documentos e atos escolares 021.02.02.006 

Processo de mudança de denominação de entidade mantenedora  021.01.02.010 

Processo de mudança de denominação de estabelecimento de ensino 021.01.02.011 

Processo de mudança de endereço de estabelecimento de ensino 021.01.02.012 

Processo de prestação de contas da Associação de Pais e Mestres - APM 021.02.03.003 

Processo de reconsideração de resultados finais de avaliação de 
estudantes da educação básica 021.02.02.003 

Processo de recurso contra a decisão da escola referente aos resultados 
finais de avaliação USE Processo de reconsideração de resultados finais 
de avaliação de estudantes  da educação básica 

021.02.02.003 

Processo de recurso especial contra a decisão da Diretoria de Ensino 
referente aos resultados finais de avaliação USE Processo de 
reconsideração de resultados finais de avaliação de estudantes da 
educação básica 

021.02.02.003 

Processo de Recursos e Reconsideração quanto a resultados finais de 
avaliação USE Processo de reconsideração de resultados finais de 
avaliação de estudantes da educação básica 

021.02.02.003 

Processo de regularização de vida escolar 021.02.02.004 

Processo de solicitação de equivalência de estudos 021.02.02.005 

Processo de suspensão temporária de curso da rede particular de ensino 021.01.02.013 

Processo de transferência de entidade mantenedora 021.01.02.014 

Processo de verificação de documentos e atos escolares 021.02.02.006 

Projeto de Reforço e Recuperação USE Dossiê de aluno com dificuldade 
de aprendizagem 021.02.01.004 

Projeto de reforço escolar: apoio aos estudantes com dificuldade de 
aprendizagem por disciplina USE Dossiê de aluno com dificuldade de 
aprendizagem 

021.02.01.004 

Projetos e relatórios - Banco de Questões do EJA USE Base de Dados de 
Questões para Avaliação da Educação de Jovens e Adultos - EJA 021.04.01.003 

PROMOÇÃO DA APRENDIZAGEM 021.02 

Prontuário de aluno 021.02.01.006 

Prontuário de aluno de escola particular encerrada ou cassada 021.02.02.007 

Proposta pedagógica INTEGRA Processo de execução do plano de 
gestão da escola pública 021.02.01.005 

Prova SARESP, Relatório de estudos para validação da versão preliminar 
da  021.04.01.006 

Q   

Quadro da escola INTEGRA Processo de execução do plano de gestão da 
escola pública 021.02.01.005 

Quadro resumo de demandas por vagas INTEGRA Base de Dados do 
Sistema de Cadastro de Escolas e de Alunos 021.01.01.001 

Questões para Avaliação da Educação de Jovens e Adultos - EJA, Base 
de Dados de 021.04.01.003 

R   

Reconsideração de Resultado Final USE Processo de reconsideração de 
resultados finais de avaliação de estudantes da educação básica 021.02.02.003 

Reconsideração de resultados finais de avaliação de estudantes da 
educação básica, Processo de 021.02.02.003 

Rede particular de ensino, Processo de homologação do plano escolar da 021.01.02.009 

Rede particular de ensino, Processo de suspensão temporária de curso da 021.01.02.013 

Registro da síntese das avaliações realizadas para fins de classificação 
INTEGRA Prontuário de aluno 021.02.01.006 

Registro da síntese das avaliações realizadas para fins de classificação 
INTEGRA Prontuário de aluno de escola particular encerrada ou cassada 021.02.02.007 

Registro de emissão de certificado de equivalência 021.02.02.008 

Registro de entrega de certificados 021.02.02.009 

Registro de ocorrência de plantão 021.03.01.001 

Registro de ocorrência e de orientação de aluno 021.02.03.004 

Regularização da vida escolar USE Processo de regularização de vida 
escolar 021.02.02.004 

REGULARIZAÇÃO DE VIDA ESCOLAR 021.02.02 

Regularização de vida escolar, Processo de  021.02.02.004 

Relação dos membros da Associação de Paes e Mestres - APM INTEGRA 
Dossiê das atividades da Associação de Pais e Mestres - APM 021.02.03.001 

Relatório da Supervisão USE Relatório de visita da supervisão escolar 021.03.01.002 

Relatório de acompanhamento e orientação pedagógica 021.02.03.005 

Relatório de acompanhamento pedagógico USE Relatório periódico das 
condições de ensino das escolas  021.03.01.003 

Relatório de Atividade de Trabalho Pedagógico Coletivo - ATPC 021.02.03.006 

Relatório de estudos para validação da versão preliminar da prova 
SARESP 021.04.01.006 

Relatório de resultados da Avaliação Aprendizagem em Processo - AAP 
INTEGRA Sistema de Acompanhamento dos Resultados de Avaliações – 
SARA 

021.04.01.008 

Relatório de reunião do conselho de classe e ano 021.02.03.007 

Mudança de denominação de entidade mantenedora, Processo de 021.01.02.010 

Mudança de denominação de estabelecimento de ensino, Processo de  021.01.02.011 

Mudança de endereço de estabelecimento de ensino, Processo de 021.01.02.012 

N   

Notificação aos pais ou responsável legal sobre frequência irregular de 
aluno INTEGRA Prontuário de aluno 021.02.01.006 

Notificação aos pais ou responsável legal sobre frequência irregular de 
aluno INTEGRA Prontuário de aluno de escola particular encerrada ou 
cassada 

021.02.02.007 

Notificação de atividades de compensação de ausências INTEGRA 
Prontuário de aluno 021.02.01.006 

Notificação de atividades de compensação de ausências INTEGRA 
Prontuário de aluno de escola particular encerrada ou cassada 021.02.02.007 

Novo curso, Processo de autorização de  021.01.02.002 

O   

Observação em sala de aula, Roteiro de 021.02.03.009 

Ocorrência de plantão, Registro de 021.03.01.001 

Ocorrência e de orientação de aluno, Registro de 021.02.03.004 

Orientação de aluno, Registro de ocorrência e de  021.02.03.004 

Orientação pedagógica, Relatório de acompanhamento e 021.02.03.005 

P   

Pais e Mestres - APM, Dossiê das atividades da Associação de 021.02.03.001 

Pais e Mestres - APM, Processo de prestação de contas da Associação de 021.02.03.003 

Parecer da supervisão de ensino referente a equivalência de estudos 
INTEGRA Processo de solicitação de equivalência de estudos 021.02.02.005 

Particular encerrada ou cassada, Livro de matrícula de alunos de escola 021.02.02.002 

Particular encerrada ou cassada, Prontuário de aluno de escola 021.02.02.007 

Pedagógica, Relatório de acompanhamento e orientação 021.02.03.005 

Pedagógico Coletivo - ATPC, Relatório de Atividade de Trabalho  021.02.03.006 

Pedido de abertura de turma de recuperação INTEGRA Processo de 
execução do plano de gestão da escola pública 021.02.01.005 

Pedido de autorização de funcionamento de estabelecimento de ensino 
INTEGRA Processo de autorização de funcionamento de estabelecimento 
de ensino e instalação de curso 

021.01.02.001 

Pedido de encerramento das atividades de estabelecimento de ensino 
INTEGRA Processo de encerramento das atividades de estabelecimento 
de ensino 

021.01.02.005 

Pedido de reconsideração de resultados finais de avaliação de estudantes 
da educação básica, Expediente de USE Processo de reconsideração de 
resultados finais de avaliação de estudantes da educação básica 

021.02.02.003 

Plano de curso da escola particular, Processo de homologação do  021.01.02.008 

Plano de gestão da escola pública, Processo de execução do 021.02.01.005 

Plano de gestão da escola USE Processo de execução do plano de 
gestão da escola pública 021.02.01.005 

Plano de trabalho da coordenação pedagógica INTEGRA Processo de 
execução do plano de gestão da escola pública 021.02.01.005 

 

 

Plano de trabalho para compensação de ausências INTEGRA Prontuário 
do Aluno 021.02.01.006 

Plano escolar da rede particular de ensino, Processo de homologação do  021.01.02.009 

Planos de atividades extra-classe USE Dossiê de aluno com dificuldade 
de aprendizagem 021.02.01.004 

Planos de atividades extra-classe USE Dossiê de aluno com dificuldade 
de aprendizagem 021.02.01.004 

Plantão, Registro de ocorrência de  021.03.01.001 

Portaria de anulação de matrícula e atos escolares praticados pelo aluno 
INTEGRA Processo de regularização de vida escolar 021.02.02.004 

Portaria de anulação do certificado INTEGRA Processo de regularização 
de vida escolar 021.02.02.004 

Portaria de anulação do diploma INTEGRA Processo de regularização de 
vida escolar 021.02.02.004 

Portaria de anulação do histórico escolar INTEGRA Processo de 
regularização de vida escolar 021.02.02.004 

Portaria de avaliação de competência INTEGRA Prontuário de aluno 021.02.01.006 

Portaria de avaliação de competência INTEGRA Prontuário de aluno de 
escola particular encerrada ou cassada 021.02.02.007 

Portaria de reconhecimento de equivalência de estudos INTEGRA 
Processo de solicitação de equivalência de estudos 021.02.02.005 

Portaria de reconhecimento de equivalência de estudos INTEGRA 
Prontuário de aluno de escola particular encerrada ou cassada 021.02.02.007 

Portaria de reconhecimento de equivalência de estudos INTEGRA 
Prontuário do Aluno 021.02.01.006 

Portaria que declara regularizada a vida escolar do aluno INTEGRA 
Processo de regularização de vida escolar 021.02.02.004 

Portfólio de atendimento USE Dossiê de aluno com dificuldade de 
aprendizagem 021.02.01.004 

Portifólio de aluno com dificuldade de aprendizagem USE Dossiê de aluno 
com dificuldade de aprendizagem  021.02.01.004 

Portifólio de atividades do aluno de recuperação intensiva USE Dossiê de 
aluno com dificuldade de aprendizagem 021.02.01.004 

Portifólio de atividades do aluno especial USE Dossiê de aluno com 
deficiência 021.02.01.003 

Prestação de contas da Associação de Pais e Mestres - APM, Processo 
de  021.02.03.003 

Procedimentos pedagógicos de acompanhamento da progressão parcial 
de aluno INTEGRA Prontuário de aluno 021.02.01.006 

Procedimentos pedagógicos de acompanhamento da progressão parcial 
de aluno INTEGRA Prontuário de aluno de escola particular encerrada ou 
cassada 

021.02.02.007 

Processo de autorização de funcionamento de curso USE Processo de 
autorização de novo curso 021.01.02.002 

Processo de autorização de funcionamento de estabelecimento de ensino 
e instalação de curso 021.01.02.001 

Processo de Autorização de Instalação Unidade Escolar USE Processo de 
autorização de funcionamento de estabelecimento de ensino e instalação 
de curso 

021.01.02.001 
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PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES-FIM DA SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 
   

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES 
   

021 GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNÇÃO) 

Esta Função compreende a coordenação e execução da política da educação básica do Estado, por 
meio da promoção do ensino-aprendizagem e da sua supervisão, do monitoramento e a avaliação de 
resultados da educação, objetivando o pleno desenvolvimento do educando. Consiste também na 
autorização de funcionamento de estabelecimentos de ensino e cursos da educação básica estadual. 
   

021.01 Gestão de estabelecimentos escolares e dos alunos da rede da educação básica 

(SUBFUNÇÃO) 

Esta Subfunção consiste no gerenciamento dos dados de todos os alunos e escolas da rede da 
educação básica, bem como na autorização de funcionamento de estabelecimentos de ensino e 
cursos. 
   

021.02 Promoção da aprendizagem (SUBFUNÇÃO) 

Esta Subfunção consiste no desenvolvimento do ensino-aprendizagem, por meio do 
acompanhamento e regularização da vida escolar e do apoio às ações pedagógicas e educacionais. 
   

021.03 Supervisão e fiscalização da educação básica (SUBFUNÇÃO) 

Esta Subfunção consiste na supervisão, acompanhamento e fiscalização do funcionamento das 
escolas, observando o cumprimento de programas e políticas, o desenvolvimento do ensino, a 
disponibilidade de material didático e de recursos humanos, entre outros. 
   

021.04 Avaliação de desempenho da educação básica (SUBFUNÇÃO) 

Esta Subfunção consite tanto na formatação de indicadores de desempenho da educação como 
propriamente no monitoramento e na avaliação de resultados da educação estadual. 
   

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES-FIM DA SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 
   

Função: 021 GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

Subfunção: 021.01 
Gestão de estabelecimentos escolares e dos alunos da rede da 

educação básica 

Atividade: 021.01.01 Gerencimento da rede escolar 

Documentos: 021.01.01.001 Base de Dados do Sistema de Cadastro de Escolas e de Alunos 
 

021.01.01.002 Sistema de Gestão Dinâmica de Administração Escolar - GDAE 
 

021.01.01.003 Sistema de Secretaria Escolar Digital 

Atividade: 021.01.02 
Autorização de funcionamento de estabelecimentos de ensino e 

cursos 

Documentos: 021.01.02.001 Processo de autorização de funcionamento de estabelecimento de 
ensino e instalação de curso 

 
021.01.02.002 Processo de autorização de novo curso 

 
021.01.02.003 Processo de autorização de professor para lecionar 

 
021.01.02.004 Processo de cassação de autorização de funcionamento de 

estabelecimento de ensino ou de curso  

 
021.01.02.005 Processo de encerramento das atividades de estabelecimento de 

ensino      
 

021.01.02.006 Processo de encerramento de curso 

 
021.01.02.007 Processo de extensão de estabelecimento particular de ensino para 

funcionamento em mais de um endereço 
 

021.01.02.008 Processo de homologação do plano de curso da escola particular 

 
021.01.02.009 Processo de homologação do plano escolar da rede particular de 

ensino 
 

021.01.02.010 Processo de mudança de denominação de entidade mantenedora  
 

021.01.02.011 Processo de mudança de denominação de estabelecimento de ensino 
 

021.01.02.012 Processo de mudança de endereço de estabelecimento de ensino 

 
021.01.02.013 Processo de suspensão temporária de curso da rede particular de 

ensino 
 

021.01.02.014 Processo de transferência de entidade mantenedora 

Subfunção: 021.02 Promoção da aprendizagem 

Atividade: 021.02.01 Acompanhamento da vida escolar 

Documentos: 021.02.01.001 Ata de resultado final 
 

021.02.01.002 Diário de classe 
 

021.02.01.003 Dossiê de aluno com deficiência 
 

021.02.01.004 Dossiê de aluno com dificuldade de aprendizagem 
 

021.02.01.005 Processo de execução do plano de gestão da escola pública 
 

021.02.01.006 Prontuário de aluno 

Atividade: 021.02.02 Regularização de vida escolar 

Documentos: 021.02.02.001 Base de dados para Emissão de  Certificado de Exame Supletivo - 
EJA 

 
021.02.02.002 Livro de matrícula de alunos de escola particular encerrada ou 

cassada 

 
021.02.02.003 Processo de reconsideração de resultados finais de avaliação de 

estudantes da educação básica 
 

021.02.02.004 Processo de regularização de vida escolar 
 

021.02.02.005 Processo de solicitação de equivalência de estudos 
 

021.02.02.006 Processo de verificação de documentos e atos escolares 
 

021.02.02.007 Prontuário de aluno de escola particular encerrada ou cassada 
 

021.02.02.008 Registro de emissão de certificado de equivalência 
 

021.02.02.009 Registro de entrega de certificados 

Atividade 021.02.03 Apoio às ações pedagógicas e educacionais 

Documentos: 021.02.03.001 Dossiê das atividades da Associação de Pais e Mestres - APM 
 

021.02.03.002 Formulário de atribuição de aulas  

 
021.02.03.003 Processo de prestação de contas da Associação de Pais e Mestres - 

APM 
 

021.02.03.004 Registro de ocorrência e de orientação de aluno 
 

021.02.03.005 Relatório de acompanhamento e orientação pedagógica 
 

021.02.03.006 Relatório de Atividade de Trabalho Pedagógico Coletivo - ATPC 
 

021.02.03.007 Relatório de reunião do conselho de classe e ano 
 

021.02.03.008 Relatório de reunião do conselho de escola 
 

021.02.03.009 Roteiro de observação em sala de aula  

Subfunção: 021.03 Supervisão e fiscalização da educação básica 

Atividade: 021.03.01 Acompanhamento e supervisão da rede escolar 

Documentos: 021.03.01.001 Registro de ocorrência de plantão 
 

021.03.01.002 Relatório de visita da supervisão escolar 
 

021.03.01.003 Relatório periódico das condições de ensino das escolas 
 

021.03.01.004 Termo de visita e acompanhamento da supervisão de ensino 

Subfunção: 021.04 Avaliação de desempenho da educação básica 

Atividade: 021.04.01 Análise e acompanhamento de rendimento escolar 

Documentos: 021.04.01.001 Base de dados de mapa de sondagem das hipóteses de escrita 
 

021.04.01.002 Base de dados de itens de componentes curriculares 

 
021.04.01.003 Base de Dados de Questões para Avaliação da Educação de Jovens e 

Adultos - EJA 

 
021.04.01.004 Base de dados do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do 

Estado de São Paulo - SARESP 
 

021.04.01.005 Base de Dados do Sistema de Avaliação e Frequência 

 
021.04.01.006 Relatório de estudos para validação da versão preliminar da prova 

SARESP 

 
021.04.01.007 Relatório dos itens de componentes curriculares da edição da 

avaliação 
 

021.04.01.008 Sistema de Acompanhamento dos Resultados de Avaliações – SARA 

Relatório de reunião do conselho de escola 021.02.03.008 

Relatório de visita da supervisão escolar 021.03.01.002 

Relatório do rendimento escolar USE Ata de resultado final 021.02.01.001 

Relatório dos itens de componentes curriculares da edição da avaliação 021.04.01.007 

Relatório periódico das condições de ensino das escolas 021.03.01.003 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo - SARESP, Base de dados 
do Sistema de Avaliação de 021.04.01.004 

Requerimento de classificação INTEGRA Prontuário de aluno 021.02.01.006 

Requerimento de classificação INTEGRA Prontuário de aluno de escola 
particular encerrada ou cassada 021.02.02.007 

Requerimento de classificação INTEGRA Prontuário de aluno de escola 
particular encerrada ou cassada 021.02.02.007 

Requerimento de classificação INTEGRA Prontuário do Aluno 021.02.01.006 

Requerimento de equivalência INTEGRA Processo de solicitação de 
equivalência de estudos 021.02.02.005 

Requerimento para dispensa da prática de educação física INTEGRA 
Prontuário de aluno de escola particular encerrada ou cassada 021.02.02.007 

Requerimento para dispensa da prática de educação física INTEGRA 
Prontuário do Aluno 021.02.01.006 

Resultado final, Ata de 021.02.01.001 

Resultados de Avaliações – SARA, Sistema de Acompanhamento dos 021.04.01.008 

Resultados finais de avaliação de estudantes da educação básica, 
Processo de reconsideração de 021.02.02.003 

Reunião do conselho de classe e ano, Relatório de 021.02.03.007 

Reunião do conselho de escola, Relatório de 021.02.03.008 

Roteiro de observação em sala de aula  021.02.03.009 

S   

Sala de aula, Roteiro de observação em 021.02.03.009 

SARA, Sistema de Acompanhamento dos Resultados de Avaliações – 021.04.01.008 

SARESP, Base de dados do Sistema de Avaliação de Rendimentos 
Escolar do Estado de São Paulo -  021.04.01.004 

SARESP, Relatório de estudos para validação da versão preliminar da 
prova  021.04.01.006 

Secretaria Escolar Digital, Sistema de 021.01.01.003 

Sistema de Acompanhamento dos Resultados de Avaliações – SARA 021.04.01.008 

Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo - 
SARESP, Base de dados do 021.04.01.004 

Sistema de Avaliação e Frequência, Base de Dados do  021.04.01.005 

Sistema de Cadastro de Escolas e de Alunos, Base de Dados do  021.01.01.001 

Sistema de Gestão Dinâmica de Administração Escolar - GDAE 021.01.01.002 

Sistema de Secretaria Escolar Digital 021.01.01.003 

Solicitação de autorização de novos cursos INTEGRA Processo de 
autorização de novo curso 021.01.02.002 

Solicitação de equivalência de conclusão de estudos para aluno 
estrangeiro USE Processo de solicitação de equivalência de estudos 021.02.02.005 

Solicitação de equivalência de estudos, Processo de 021.02.02.005 

Solicitação de mudança de denominação de estabelecimento de ensino 
INTEGRA Processo de mudança de denominação de estabelecimento de 
ensino 

021.01.02.011 

Solicitação de mudança de endereço de estabelecimento de ensino 
INTEGRA Processo de mudança de endereço de estabelecimento de 
ensino 

021.01.02.012 

Solicitação de transferência de mantenedora INTEGRA Processo de 
transferência de entidade mantenedora  021.01.02.014 

Sondagem das hipóteses de escrita, Base de dados de mapa de 021.04.01.001 

Supervisão de ensino, Termo de visita e acompanhamento da  021.03.01.004 

SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 021.03 

Supervisão escolar, Relatório de visita da 021.03.01.002 

Supletivo - EJA, Base de dados para Emissão de Certificado de Exame 021.02.02.001 

Suspensão temporária de curso da rede particular de ensino, Processo de 021.01.02.013 

T   

Termo de ciência de compensação de ausências INTEGRA Prontuário de 
aluno 021.02.01.006 

Termo de ciência de compensação de ausências INTEGRA Prontuário de 
aluno de escola particular encerrada ou cassada 021.02.02.007 

Termo de ciência de requerimentos dos pais INTEGRA Prontuário de 
aluno 021.02.01.006 

Termo de ciência de requerimentos dos pais INTEGRA Prontuário de 
aluno de escola particular encerrada ou cassada 021.02.02.007 

Termo de visita e acompanhamento da supervisão de ensino 021.03.01.004 

Trabalho Pedagógico Coletivo - ATPC, Relatório de Atividade de 021.02.03.006 

Transferência de entidade mantenedora, Processo de 021.01.02.014 

V   

Validação da versão preliminar da prova SARESP, Relatório de estudos 
para  021.04.01.006 

Verificação de documentos e atos escolares, Processo de 021.02.02.006 

Versão preliminar da prova SARESP, Relatório de estudos para validação 
da 021.04.01.006 

Vida escolar, Processo de regularização de 021.02.02.004 

Visita da supervisão escolar, Relatório de 021.03.01.002 

Visita e acompanhamento da supervisão de ensino, Termo de  021.03.01.004 
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021 GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNÇÃO)

021.01 Gestão de estabelecimentos escolares e dos alunos da rede da educação básica (SUBFUNÇÃO)

Unidade 
produtora

Unidade com 
atribuições de 

arquivo
Eliminação

Guarda 
permanente

021.01.01.001
Base de Dados do Sistema de Cadastro de 
Escolas e de Alunos

vigência

Lei federal n. 9610/1998, art. 87;  Decreto estadual n. 40.290/1995; Resolução 
SE n. 12/2007; Deliberação CEE n. 02/2000; Resolução SE n. 35/2016. Esse 
base registra todos os dados gerenciais de escolas públicas e particulares e 
dados individualizado de todos os alunos da Educação Básica do Estado de 
São Paulo. A vigência esgota-se quando da criação de uma nova base de 
dados. O documento é importante para a preservação da memória 
institucional. Por tratar-se de base de dados de guarda permanente, 
rotineiramente deverão ser extraídas cópias de segurança a serem 
armazenadas em ambiente seguro e em local diferente e fisicamente distante 
do armazenamento do documento original, em conformidade com a Instrução 
Normativa APE/SAESP n. 01/2009.

021.01.01.002
Sistema de Gestão Dinâmica de 
Administração Escolar - GDAE

vigência

Lei federal n. 9.610/1998, art. 87; Resolução SE n. 107/2002. Trata-se de 
cadastro das Escolas de todas as redes de ensino do Estado de São Paulo. 
São registrados e atualizados todos os dados referentes à escola, a partir do 
ato legal de sua criação/autorização até sua extinção, se houver. A vigência 
esgota-se quando da criação de um novo sistema. O documento é importante 
para a preservação da memória institucional. Por tratar-se de sistema de 
guarda permanente, rotineiramente deverão ser extraídas cópias de segurança 
a serem armazenadas em ambiente seguro e em local diferente e fisicamente 
distante do armazenamento do documento original, em conformidade com a 
Instrução Normativa APE/SAESP n. 01/2009.

021.01.01.003 Sistema de Secretaria Escolar Digital vigência

Resolução SE n. 36/2016. O documento é importante para a preservação da 
memória institucional. A vigência esgota-se quando da criação de um novo 
sistema. Por tratar-se de sistema de guarda permanente, rotineiramente 
deverão ser extraídas cópias de segurança a serem armazenadas em 
ambiente seguro e em local diferente e fisicamente distante do 
armazenamento do documento original, em conformidade com a Instrução 
Normativa APE/SAESP n. 01/2009.

ATIVIDADES DOCUMENTOS

PRAZOS DE GUARDA

(em anos)
DESTINAÇÃO

OBSERVAÇÕES

021.01.01 Gerencimento da 
rede escolar

021.01.02.001
Processo de autorização de funcionamento 
de estabelecimento de ensino e instalação 
de curso

vigência 40
Deliberação CEE n. 138/2016; Resolução SE n. 29/2012. A vigência esgota-se 
com o encerramento das atividades da escola. 

021.01.02.002 Processo de autorização de novo curso vigência 40
Deliberação CEE n. 138/2016; Resolução SE n. 29/2012.  A vigência esgota-se 
com o encerramento das atividades da escola.

021.01.02.003
Processo de autorização de professor para 
lecionar

vigência 5
Trata-se de autorização de professor sem habilitação para lecionar na escola 
particular e pública. A vigência esgota-se com o encerramento do ano letivo.

021.01.02.004
Processo de cassação de autorização de 
funcionamento de estabelecimento de ensino
ou de curso 

vigência 40

Deliberação CEE n. 138/2016; Resolução SE n. 29/2012.  A vigência esgota-se 
com o encerramento das atividades da escola.

021.01.02.005
Processo de encerramento das atividades de
estabelecimento de ensino     

vigência 40

Deliberação CEE n. 138/2016; Resolução SE n. 29/2012. A vigência esgota-se 
com o encerramento das atividades da escola.

021.01.02.006 Processo de encerramento de curso vigência 40

Deliberação CEE n. 138/2016; Resolução SE n. 29/2012. A vigência esgota-se 
com o encerramento das atividades da escola.

021.01.02.007
Processo de extensão de estabelecimento 
particular de ensino para funcionamento em 
mais de um endereço

vigência 40

Deliberação CEE n. 138/2016; Resolução SE n. 29/2012. A vigência esgota-se 
com o encerramento das atividades da escola.

021.01.02.008
Processo de homologação do plano de curso
da escola particular

vigência 40
Deliberação CEE n. 01/1999. A vigência esgota-se com a homologação de um 
novo plano.

021.01.02.009
Processo de homologação do plano escolar 
da rede particular de ensino

vigência 40
Deliberação CEE n. 138/2016. A vigência esgota-se com a homologação de um 
novo plano.

021.01.02.010
Processo de mudança de denominação de 
entidade mantenedora 

vigência 40
Deliberação CEE n. 138/2016; Resolução SE n. 29/2012. A vigência esgota-se 
com o encerramento das atividades da escola.

021.01.02.011
Processo de mudança de denominação de 
estabelecimento de ensino

vigência 40
Deliberação CEE n. 138/2016; Resolução SE n. 29/2012. A vigência esgota-se 
com o encerramento das atividades da escola.

021.01.02.012
Processo de mudança de endereço de 
estabelecimento de ensino

vigência 40
Deliberação CEE n. 138/2016. A vigência esgota-se com o encerramento das 
atividades da escola.

021.01.02.013
Processo de suspensão temporária de curso 
da rede particular de ensino

vigência 40
Deliberação CEE n. 138/2016; Resolução SE n. 29/2012.  A vigência esgota-se 
com o encerramento das atividades da escola.

021.01.02.014
Processo de transferência de entidade 
mantenedora

vigência 40
Deliberação CEE n. 138/2016; Resolução SE n. 29/2012. A vigência esgota-se 
com o encerramento das atividades da escola.

021.01.02 Autorização de 
funcionamento de 
estabelecimentos de ensino 
e cursos
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021.02 Promoção da aprendizagem (SUBFUNÇÃO)

Unidade 
produtora

Unidade com 
atribuições de 

arquivo
Eliminação

Guarda 
permanente

021.02.01.001 Ata de resultado final 1 10
Deliberação CEE n. 11/1996. Registra as informações de alunos promovidos, 
retidos e transferidos. As informações das tarjetas e dos lençóis estão 
consolidadas nesta Ata.

021.02.01.002 Diário de classe vigência 5
A vigência esgota-se com o término do ano letivo. Registro das avaliações, aulas
do professor, conteúdos e presença. 

021.02.01.003 Dossiê de aluno com deficiência 1 1

021.02.01.004
Dossiê de aluno com dificuldade de 
aprendizagem

1 1 Acompanha os ciclos do aluno da progressão continuada

021.02.01.005
Processo de execução do plano de gestão 
da escola pública

4 10
Lei federal n. 9.394/1996, art. 12; Parecer CEE n. 67/98, arts. 29 a 31.  O 
documento é importante para a preservação da memória institucional.

021.02.01.006 Prontuário de aluno vigência 80
Parecer CEE n. 67/98, arts. 70 a 81. A vigência esgota-se com o desligamento 
do aluno da Unidade Escolar. Caso o aluno retorne à unidade escolar, o 
prontuário deverá ser reativado.

021.02.02.001
Base de dados para Emissão de  Certificado 
de Exame Supletivo - EJA

vigência

A vigência esgota-se quando da criação de uma nova base de dados. O 
documento é importante para a preservação da memória institucional. Por tratar-
se de base de dados de guarda permanente, rotineiramente deverão ser 
extraídas cópias de segurança a serem armazenadas em ambiente seguro e em 
local diferente e fisicamente distante do armazenamento do documento original, 
em conformidade com a Instrução Normativa APE/SAESP n. 01/2009.

021.02.02.002
Livro de matrícula de alunos de escola 
particular encerrada ou cassada

80

Resolução SE n. 46/2011; Deliberação CEE n. 138/2016, art. 22, § 2º. O livro é 
produzido pela escola particular e no momento do encerramento ou cassação, o 
livro passa a ser de guarda da Diretoria de ensino por 80 (oitenta) anos. As 
informações constam do Sistema de cadastro de aluno.

021.02.02.003
Processo de reconsideração de resultados 
finais de avaliação de estudantes da 
educação básica

vigência 2

Deliberação CEE n. 120/2013, art. 3º; Deliberação CEE n. 127 e n. 128/2014. O 
pedido de recurso de reconsideração contra resultados finais é uma demanda do 
aluno retido. A vigência esgota-se com a decisão da autoridade competente. 

021.02.02.004 Processo de regularização de vida escolar vigência 1

Resolução SE n. 307/1986; Deliberação CEE n. 18/1986; Resolução SE 
24/2015. Trata-se de regularização da vida escolar de alunos que se 
matricularam indevidamente em determinada série, ou por estarem retidos em 
séries anteriores, ou por terem deixado de cursar séries precedentes, ou ainda, 
por se encontrarem em situações em que, retidos na série terminal, tenham 
recebido indevidamente certificado de conclusão de curso ou diploma. A 
vigência esgota-se com publicação da Portaria de Regularização de Vida 
Escolar do aluno ou com emissão de Ofício à autoridade competente.

021.02.02.005
Processo de solicitação de equivalência de 
estudos vigência 1

Deliberação CEE n. 21/2001. Equivalência de estudos realizados no exterior em 
nível do ensino fundamental e médio. A vigência esgota-se com a emissão do 
certificado de equivalência.

021.02.02.006
Processo de verificação de documentos e 
atos escolares

vigência 12

Decreto-Lei n. 2.848/1940 (Código Penal), art. 109, III; Resolução SE n. 
307/1986; Deliberação CEE n. 18/1986; Portaria CGEB/2012. Trata-se de 
verificação de documentos e atos escolares de alunos no momento da matrícula.
A vigência esgota-se com a publicação da Portaria de Anulação de Documentos 
Escolares ou de Atos Escolares ou com confirmação da autenticidade da 
documentação.

DESTINAÇÃO

OBSERVAÇÕES

021.02.01 Acompanhamento 
da vida escolar

021.02.02 Regularização de 
vida escolar

ATIVIDADES DOCUMENTOS

PRAZOS DE GUARDA

(em anos)

021.02.02.007
Prontuário de aluno de escola particular 
encerrada ou cassada

80
Resolução SE n. 46/2011; Deliberação CEE n. 138/2016, art. 22, § 2º. No 
momento do encerramento ou cassação da escola, o prontuário passa a ser de 
guarda da Diretoria de ensino por 80 (oitenta) anos.

021.02.02.008
Registro de emissão de certificado de 
equivalência

vigência 80
Deliberação CEE n. 21/2001. A vigência esgota-se com a emissão do certificado 
de equivalência.  Pode ser em formato de livro.

021.02.02.009 Registro de entrega de certificados vigência 1
A vigência esgota-se com a entrega do certificado. Pode ser em formato de livro.

021.02.03.001
Dossiê das atividades da Associação de 
Pais e Mestres - APM

vigência 10
 Lei federal n. 10.406/2002 (Código Civil), art. 205; Decreto estadual n. 
12.983/1978. A vigência esgota-se com a aprovação do balanço anual. 

021.02.03.002 Formulário de atribuição de aulas 1 5 Trata-se de atribuição de aulas para os professores da rede estadual.

021.02.03.003
Processo de prestação de contas da 
Associação de Pais e Mestres - APM

Até a 
aprovação 
das contas

12 Decreto-Lei n. 2.848/1940 (Código Penal), art. 109, III .

021.02.03.004
Registro de ocorrência e de orientação de 
aluno

vigência 1
A vigência esgota-se com a notificação do envolvido. Pode ser em formato de 
livro.

021.02.03.005
Relatório de acompanhamento e orientação 
pedagógica

1 3
Trata-se de análise dos componentes curriculares e metodologias de ensino 
utilizadas em sala de aula para avaliar e propor ações de melhoria de 
desempenho em cada componente.

021.02.03.006
Relatório de Atividade de Trabalho 
Pedagódico Coletivo - ATPC

5 5 Reuniões semanais do coordenador pedagógico com os professores.

021.02.03.007
Relatório de reunião do conselho de classe e 
ano

2
Parecer CEE n. 67/1998, arts. 15, II, e 22. O resultado da reunião será registrado 
na Ata de resultado final.

021.02.03.008 Relatório de reunião do conselho de escola 2 Parecer CEE n. 67/1998, art. 15, I. 

021.02.03.009 Roteiro de observação em sala de aula 1 3

Resolução SE n. 75/2014. Na observação em sala de aula, é verificado como se 
desenvolvem as interações entre professores, alunos e conteúdos e de que 
forma elas podem se tornar tema da formação continuada na escola.

021.02.03 Apoio às ações 
pedagógicas e educacionais

021.02.02 Regularização de 
vida escolar
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021.03 Supervisão e fiscalização da educação básica (SUBFUNÇÃO)

Unidade 
produtora

Unidade com 
atribuições de 

arquivo
Eliminação

Guarda 
permanente

021.03.01.001 Registro de ocorrência de plantão vigência 1
A vigência esgota-se com o atendimento da demanda. Pode ser em formato de 
livro.

021.03.01.002 Relatório de visita da supervisão escolar 1 20
Trata-se de registro de visita às escolas mais detalhado que o Termo de visita 
após uma provocação ou denúncia. Pode integrar processo administrativo ou 
processo judicial.

021.03.01.003
Relatório periódico das condições de ensino 
das escolas

1 5

Decreto estadual n. 57.141/2011, art. 72º, inciso IV, alínea f). Trata-se de 
relatório periódico de atividade de supervisão relacionada ao funcionamento das 
escolas nos aspectos pedagógicos, de gestão e de infraestrutura, com propostas 
de medidas necessárias. 

021.03.01.004
Termo de visita e acompanhamento da 
supervisão de ensino

1 20
Decreto esatdual n. 57.141/2011, art. 72º, inciso I. Pode integrar processo 
administrativo ou processo judicial.

021.04 Avaliação de desempenho da educação básica (SUBFUNÇÃO)

Unidade 
produtora

Unidade com 
atribuições de 

arquivo
Eliminação

Guarda 
permanente

021.04.01.001 Base de dados de mapa de sondagem das 
hipóteses de escrita

vigência 5

Instrumento de monitoramento do processo de alfabetização dos alunos. A 
vigência esgota-se com o término do ano letivo. O documento é importante para 
a preservação da memória institucional. Por tratar-se de base de dados de 
guarda permanente, rotineiramente deverão ser extraídas cópias de segurança a 
serem armazenadas em ambiente seguro e em local diferente e fisicamente 
distante do armazenamento do documento original, em conformidade com a 
Instrução Normativa APE/SAESP n. 01/2009.

021.04.01.002
Base de dados de itens de componentes 
curriculares

vigência

Lei federal n. 9.610/1998, art. 87. Trata-se de itens de componentes para 
avaliação do SARESP. O documento é importante para a preservação da 
memória institucional. Por tratar-se de base de dados de guarda permanente, 
rotineiramente deverão ser extraídas cópias de segurança a serem armazenadas
em ambiente seguro e em local diferente e fisicamente distante do 
armazenamento do documento original, em conformidade com a Instrução 
Normativa APE/SAESP n. 01/2009.

021.04.01.003
Base de Dados de Questões para Avaliação 
da Educação de Jovens e Adultos - EJA

vigência

Resolução SE n. 77/2011. Trata-se de base de dados de questões para 
avaliações processuais e finais da EJA curso de presença flexível. O documento 
é importante para a preservação da memória institucional. Por tratar-se de base 
de dados de guarda permanente, rotineiramente deverão ser extraídas cópias de 
segurança a serem armazenadas em ambiente seguro e em local diferente e 
fisicamente distante do armazenamento do documento original, em 
conformidade com a Instrução Normativa APE/SAESP n. 01/2009.

DESTINAÇÃO

OBSERVAÇÕES

021.04.01 Análise e 
acompanhamento de 
rendimento escolar

DESTINAÇÃO

OBSERVAÇÕES

021.03.01 Acompanhamento 
e supervisão da rede escolar

ATIVIDADES DOCUMENTOS

PRAZOS DE GUARDA

(em anos)

ATIVIDADES DOCUMENTOS

PRAZOS DE GUARDA

(em anos)

021.04.01.004
Base de dados do Sistema de Avaliação de 
Rendimento Escolar do Estado de São Paulo
- SARESP

vigência
Lei federal n. 9.610/1998, art. 87; Resolução SE n. 12/ 2007; Resolução SE n. 
41/2014. Dados de proficiência de alunos, a partir de avaliação realizada em 
todas as escolas da rede pública estadual que oferecem ensino regular. A cada 

021.04.01.005
Base de Dados do Sistema de Avaliação e 
Frequência

vigência
Lei federal n. 9.610/1998, art. 87; Resolução SE n. 61/2007. As sínteses 
bimestrais e finais decorrentes da avaliação de desempenho escolar do aluno 

021.04.01.006
Relatório de estudos para validação da 
versão preliminar da prova SARESP

vigência 2
Trata-se de validação das avaliações 2°, 3°, 5°, 7° e 9º do Ensino Fundamental e
3° Ano do Ensino Médio - (Língua Portuguesa e Matemática, Ciências da 
Natureza e Ciências Humanas) até a impressão do material por parte da

021.04.01.007
Relatório dos itens de componentes 
curriculares da edição da avaliação

10
Trata-se do relatório anual contendo os itens de componentes da avaliação do 
SARESP.

021.04.01.008
Sistema de Acompanhamento dos 
Resultados de Avaliações – SARA vigência

Trata-se de cadastro das respostas dos alunos (na Avaliação de Aprendizagem 
em Processo - AAP) de modo a viabilizar a visualização, em tempo real, de 
resultados e análises comparativas e evolutivas da aprendizagem dos alunos. O 
documento é importante para a preservação da memória institucional. Por tratar-
se de sistema de guarda permanente, rotineiramente deverão ser extraídas 
cópias de segurança a serem armazenadas em ambiente seguro e em local 
diferente e fisicamente distante do armazenamento do documento original, em 
conformidade com a Instrução Normativa APE/SAESP n. 01/2009.

021.04.01 Análise e 
acompanhamento de 
rendimento escolar

 Comunicado
Considerando;
As disposições do artigo 5º e do inciso III, do artigo 29 da 

Lei Federal 8.666/1993;
Os termos do artigo 6º da Lei Estadual 12.799/2008;
A necessidade de justificar as alterações ocorridas na ordem 

cronológica dos pagamentos, conforme inciso II, do artigo 61 
da intrução 01/2008 - Área Estadual, do Tribunal de Contas do 
Estado e, de modo a preservar a integridade da Ordem Cronoló-
gica a ser observada pela Unidade Gestora, relaciona-se a seguir 
as Pd´s impedidas de pagamentos devido os credores estarem 
registrados no CADIN Estadual.

UGF 080050 - Fundo de Desenvolvimento da Educação 
em São Paulo

Data: 29-11-2017

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

080334 2017PD02263 4.409,45
TOTAL  4.409,45
TOTAL GERAL  4.409,45

 Comunicado
Em obediência ao disposto no artigo 5º da Lei Federal 

8666/93 e na Resolução 5/97, de 24-4-97, publicada em 10-5-97, 
do Tribunal de Contas do Estado, indicamos, a seguir, os pagamen-
tos necessários que devem ser providenciados de imediato, pelo 
fato de envolverem despesas inadiáveis e imprescindíveis, pelo 
regime de adiantamento (material de consumo, despesas miúdas 
e de pronto pagamento, transportes, diárias, aquisição de com-
bustíveis e bolsas de estudos), fornecedores, serviços de terceiros 
e de utilidade pública, indispensáveis para o bom andamento das 
atividades administrativas e pedagógicas.

Tais pagamentos, consideradas as excepcionalidades de 
cada caso, estão sendo autorizados independentemente da 
ordem cronológica de sua inscrição no Siafem.

PDS a serem pagas
080001
Data: 29-11-2017

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

080101 2017PD00493 128.917,77
TOTAL  128.917,77

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

080283 2017PD02404 21.236,26
TOTAL  21.236,26

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

080288 2017PD01981 1.864,14
080288 2017PD01983 734,18
TOTAL  2.598,32

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

080289 2017PD02265 39,62
TOTAL  39,62

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

080294 2017PD02120 61.811,88
TOTAL  61.811,88

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

080302 2017PD01362 19.245,44
TOTAL  19.245,44

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

080303 2017PD01925 184,66
TOTAL  184,66

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

080312 2017PD02425 2.499,34
TOTAL  2.499,34

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

080315 2017PD02082 292,42
TOTAL  292,42

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

080320 2017PD01603 1.629,97
080320 2017PD01638 458,51
TOTAL  2.088,48

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

080323 2017PD01896 105,40
TOTAL  105,40

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

080329 2017PD02096 1.437,60
080329 2017PD02113 19.579,24
TOTAL  21.016,84

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

080332 2017PD03365 1.136,35
080332 2017PD03422 347,01
TOTAL  1.483,36

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

080336 2017PD02370 1.885,80
080336 2017PD02440 5.449,50
TOTAL  7.335,30

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

080338 2017PD02117 156.983,42
080338 2017PD02118 423,32
TOTAL  157.406,74

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

080342 2017PD01801 7.793,93
TOTAL  7.793,93

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

080343 2017PD01833 160.735,37
080343 2017PD01834 791,70
TOTAL  161.527,07

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

080347 2017PD02129 776,06
TOTAL  776,06
TOTAL GERAL  596.358,89

 CHEFIA DE GABINETE

 Despacho do Chefe de Gabinete, de 29-11-2017
Processo: 1058/0023/2017 (05 Volumes)
Interessado: Diretoria de Ensino Região de Mauá
Assunto: Prestação de Serviços Contínuos de Preparo e Dis-

tribuição de Alimentação Balanceada aos Alunos da Rede Públi-
ca Estadual do Município de Ribeirão Pires – Pregão Eletrônico.

À vista dos elementos que instruem o processo, em 
especial, o despacho do Departamento de Suprimentos e 
Licitações, da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços 
Escolares, fls. 955/970, DETERMINO A RETOMADA DE ETAPA 
do Lote único do Pregão Eletrônico 07/2017, relativo à Oferta 
de Compra 080282000012017OC00076, para que o licitante 
que manifestou a intenção de recorrer possa apresentar 
seus memoriais, nos termos do artigo 4º, inciso XVIII, da Lei 
10.520/2002.

 Despacho do Chefe de Gabinete, de 29-11-2017
Processo: 813/0081/2016
Interessado: Diretoria de Ensino Região de São Roque
Assunto: Procedimento sancionatório
Considerando o relatório apresentado pela servidora 

designada pela Administração para os trabalhos de apura-
ção, ao final acolhido pela Dirigente Regional (fls. 162/163) 
e ainda pela análise e manifestação da Consultoria Jurídica 
da Pasta (fls. 141/147), nos termos do artigo 1º, § 1º, do 
Decreto 48.999, de 29-09-2004, pela competência dele-
gada na Resolução SE-10, de 09-02-2009, respeitados os 
princípios da ampla defesa e do contraditório, APLICO à 
empresa M.P.C SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA. EPP, CNPJ 
16.499.516/0001-62, a sanção de impedimento de licitar 
ou contratar com a Administração Pública Estadual pelo 
período de 04 anos, com fulcro no artigo 7º da Lei Federal 
10.520, de 17-07-2002, por conduta consubstanciada no 
subitem 3.2, alínea "f" da Resolução CC-52 de 19-7-2005, 
posto que descumpriu as obrigações assumidas no Contrato 
04/2014.

Fica aberto ao interessado o prazo de 5 dias úteis, a partir 
da intimação deste ato, para querendo, apresentar recurso nos 
termos do artigo 109, inciso I, c/c o artigo 79, inciso I da Lei 
Federal 8.666/93, garantindo-lhe o direito a ampla defesa e ao 
contraditório.

 Despacho do Chefe de Gabinete, de 29-11-2017
Processo: 995/0055/2017
Interessada: Diretoria de Ensino Região de José Bonifácio
Assunto: Certificação Digital
À vista dos elementos que instruem o processo em análise, 

Ratifico, nos termos do artigo 26, caput, da Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações, o ato praticado pelo Dirigente Regional de 
Ensino, da Diretoria de Ensino Região de José Bonifácio, conso-
ante documento encartado à fl. 55, que declarou a dispensa do 
procedimento licitatório, com fulcro no artigo 24, inciso XVI, da 
Lei Federal 8.666/93, c/c artigo 2º do Decreto 48.599/04, visando 
à contratação da empresa denominada Imprensa Oficial do 
Estado de São Paulo S/A - Imesp, CNPJ 48.066.047/0001-84, no 
valor de R$ 362,50, no período de 36 meses consecutivos e inin-
terruptos, para contratação e renovação de certificado digital.

 DIRETORIAS DE ENSINO

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO CENTRO-SUL

 Portarias do Dirigente Regional de Ensino, de 28-11-
2017

O Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino da Região 
Centro Sul, com fundamento na Lei Federal 9394/96, na Indicação 
CEE 9/97, Indicação CEE 13/97 e a vista do Parecer do Supervisor de 
Ensino responsável pelo estabelecimento, expede a presente Portaria, 
para HOMOLOGAR o Plano Escolar de 2017das seguintes escolas 
particulares: Centro Técnico Templo da Arte; MZ School.

O Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino da Região 
Centro Sul, com fundamento na Lei Federal 9394/96, na Deliberação 
CEE 10/97, Indicação CEE 13/97, Parecer CEE 67/98 e à vista do 
Parecer Conclusivo do Supervisor de Ensino responsável pelo esta-
belecimento, expede a presente Portaria, para Homologar o Plano de 
Gestão da seguinte Escola Estadual: EE Major Arcy (Anexo 2017); EE 
Pandiá Calógeras (Anexo 2017); EE Profº Pedro Voss.

O Dirigente Regional de Ensino, com fundamento no itens 
6.1.2;3.1.2 e 4.1 da Indicação CEE 8/86 e nos termos da Delibe-
ração CEE 18/86 e Resolução SE 307/86, Declara Regularizada a 
vida escolar da aluna Daniela Lopes Pereira, CN 302626; Fls. 155; 
Lv a 422; São Paulo/SP no 1º/2º ano do Ensino Fundamental.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO LESTE 1

 Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 29-11-
2017

Convocando, nos termos do inciso I, do artigo 7º da 
Resolução SE 61/2012, alterada pela Resolução SE 104/2012, e 
Resolução 06 de 01-02-2013, os Professores Coordenadores das 
Escolas Estaduais dos Anos Iniciais e o Professor Coordenador 
do Núcleo Pedagógico para atuarem como Formadores Locais 
no Curso de Formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa – PNAIC- nos horários de ATPC nas seguintes esco-
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