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GABINETE

DECRETO Nº 65.588, DE 24 DE MARÇO DE 2021
Altera dispositivos do Decreto nº 64.891, de 30 de março de 2020, que dispõe sobre o atendimento de
necessidade inadiável de alunos da rede pública estadual de ensino em situação de pobreza ou de extrema
pobreza, no contexto da pandemia da Covid-19 (Novo Coronavírus), e dá providências correlatas
JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a permanência da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência
da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus, declarada pelo Ministro de Estado da Saúde na Portaria MS nº 188,
de 3 de fevereiro de 2020;
Considerando a vigência da medida de quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, nos
termos e condições estabelecidos no Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020, e estendida nos termos do
Decreto nº 65.545, de 3 de março de 2021;
Considerando as recomendações do Centro de Contingência do Coronavírus, da Secretaria da Saúde, instituído
pela Resolução SS-27, de 13 de março de 2020, fundadas em evidências científicas e informações estratégicas
em saúde;
Considerando a necessidade de conter a disseminação da COVID-19, de garantir o adequado funcionamento dos
serviços de saúde e de preservar a saúde pública sem colocar em risco a sobrevivência ou a segurança da
população,
Decreta:
Artigo 1º - Os dispositivos adiante indicados do Decreto nº 64.891, de 30 de março de 2020, passam a vigorar com
a seguinte redação:
I - o "caput" do artigo 1º: "Artigo 1º - Na vigência da medida de quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22
de março de 2020, estendida nos termos do Decreto nº 65.545, de 3 de março de 2021, e durante os períodos de
suspensão das aulas presenciais no âmbito da Secretaria da Educação, em decorrência do enfrentamento à
pandemia de Covid-19, o fornecimento de alimentação na rede pública estadual preservará o atendimento dos
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alunos inseridos em unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza ou de extrema pobreza,
observadas as disposições deste decreto."; (NR)
II - o "caput" do artigo 2º: "Artigo 2º - O fornecimento de alimentação a que se refere o artigo 1º deste decreto será
assegurado pela Secretaria da Educação, mediante pagamento de benefício financeiro ao responsável legal de
alunos matriculados na rede pública estadual de ensino.". (NR)
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário,
em especial o artigo 3º do Decreto nº 64.891, de 30 de março de 2020.

DECRETO Nº 65.596, DE 26 DE MARÇO DE 2021
Estende a medida de quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, a vigência das
medidas emergenciais instituídas pelo Decreto nº 65.563, de 11 de março de 2021, e dá providências correlatas
JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as recomendações do Centro de Contingência do Coronavírus, instituído pela Resolução nº 27, de
13 de março de 2020, da Secretaria da Saúde, fundadas em evidências científicas e informações estratégicas em
saúde, que sinalizam a permanência de risco potencial de colapso da capacidade de resposta do sistema de
saúde no Estado de São Paulo (Anexo);
Considerando a necessidade de conter a disseminação da COVID-19, de garantir o adequado funcionamento dos
serviços de saúde e de preservar a saúde pública,
Decreta:
Artigo 1º - Observados os termos e condições estabelecidos no Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020, fica
estendida, até 11 de abril de 2021, a vigência:
I - da medida de quarentena instituída pelo Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020;
II - da suspensão de atividades não essenciais no âmbito da Administração Pública estadual, nos termos do
Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, independentemente do disposto no artigo 1º deste último;
III - das medidas emergenciais instituídas pelo Decreto nº 65.563, de 11 de março de 2021.
Artigo 2º - O artigo 2º do Decreto nº 65.545, de 3 de março de 2021, passa a vigorar com a redação seguinte:
"Artigo 2º - Para o fim de restrição de serviços e atividades em decorrência da medida de quarentena, no âmbito
do Plano São Paulo, instituído pelo Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020, fica o território do Estado de São
Paulo, em sua íntegra, classificado, excepcionalmente, na fase vermelha, nos dias 6 de março a 11 de abril de
2021.". (NR)
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário,
em especial:
I - o artigo 1º do Decreto nº 65.545, de 3 de março de 2021;
II - o artigo 6º do Decreto nº 65.563, de 11 de março de 2021

ANEXO
a que se refere o Decreto nº 65.596, de 26 de março de 2021 Nota Técnica do Centro de Contingência do
Coronavírus
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Conforme destacado nas últimas notas deste Centro, publicadas a partir do dia 11 de março, todo o país
apresentou, nas últimas semanas, um alarmante agravamento da pandemia.
Os mais recentes dados de monitoramento da evolução da epidemia revelam uma escalada de 86% para 91,6%
da taxa de ocupação de leitos UTI Covid no Estado de São Paulo. Mesmo com o expressivo aumento da
quantidade de leitos disponíveis (dia 11/03 havia 10.896 leitos de UTI no Estado e, na presente data, há 13.834), o
número de novas internações por Covid-19 em todo o país vem apresentando crescimento incompatível com a
velocidade de resposta do Sistema de Saúde.
Em São Paulo, foi possível aumentar a quantidade de leitos de forma muito célere. Novos aumentos quantitativos,
entretanto, já esbarram no limite máximo possível, especialmente em razão da escassez de profissionais aptos
para operar leitos de UTI.
Nesse cenário, observando as informações registradas e avaliando as tendências, as últimas recomendações
deste Centro foram direcionadas a limitar o desempenho de atividades no Estado de São Paulo ao básico
essencial, buscando desestimular a circulação de pessoas, a fim de interromper a cadeia de transmissão do SarsCov2.
O monitoramento da evolução da doença no Estado, em conjunto com as informações estratégicas mais atuais
sinalizam que a manutenção das medidas excepcionais ora em vigor é imperativa. Isso porque, nos últimos dias,
percebeu-se uma pequena redução na velocidade de crescimento da curva de novas internações, mas ainda não
de modo suficiente para sinalizar uma estabilização que pudesse autorizar a mitigação das restrições em vigor.
Na presente data, há 12.674 pacientes internados em UTI no Estado de São Paulo, o que demonstra que as
medidas emergenciais excepcionais devem ser mantidas nos próximos dias, para se confirmar, com segurança,
uma redução do contágio, de novas internações e, consequentemente, do risco de colapso do sistema de saúde.
Finalmente, necessário lembrar que a redução da circulação de pessoas no atual momento é a única forma de
contenção do vírus, porque é a melhor medida não farmacológica disponível de enfrentamento da epidemia de
Covid-19.
A última semana, em todo país, fez emergir alarmes e cenários nunca vistos antes. O risco de colapso do sistema
de saúde, no Brasil é iminente.
Por todo exposto, não é possível recomendar, nesse momento, flexibilização, em nenhum grau, das medidas
restritivas em vigor, as quais se mostraram e ainda se mostram razoáveis e proporcionais à gravidade da
pandemia e ao nível de risco atual para manutenção do sistema de saúde no Estado.
Assim, recomenda este Centro a manutenção das medidas previstas na Fase Emergencial até, ao menos, dia 11
de abril.
São Paulo, 26 de março de 2021.
_________________________________________
Dr. Paulo Menezes Coordenador do Centro de Contingência

DECRETO Nº 65.597, 26 DE MARÇO DE 2021
Acrescenta dispositivo ao Decreto nº 65.384, de 17 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a retomada das
aulas e atividades presenciais no contexto da pandemia de COVID-19, institui o Sistema de Informação e
Monitoramento da Educação para COVID-19 e dá providências correlatas
JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a proposição do Secretário de Estado da Educação, bem como as recomendações do Centro de
Contingência do Coronavírus, instituído pela Resolução nº 27, de 13 de março de 2020, da Secretaria da Saúde,
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Decreta:
Artigo 1º - Fica acrescentado o artigo 1º-A ao Decreto nº 65.384, de 17 de dezembro de 2020, com a seguinte
redação: "Artigo 1º-A - Ficam reconhecidas como essenciais as atividades desenvolvidas no âmbito da rede
pública e das instituições privadas de ensino.".
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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BOLETIM SEMANAL SUBSECRETARIA Nº 310/2021 – 25/03/2021
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Atendimento na Diretoria de Ensino – Atendimento Presencial Externo

A partir de 16/03/2021, o funcionamento da Diretoria de Ensino para atendimento ao público ocorrerá
no horário das 10h às 16h. Porém, a entrada continua controlada na recepção, com atendimento por
agendamento.

 Escolas estaduais e particulares: Gestores, funcionários e docentes, preferencialmente via e-mail ou
telefone.
 Público externo: pais, alunos e demais – atendimento por agendamento.

ATENDIMENTO POR MEIO ELETRÔNICO E TELEFONE
GABINETE

desum@educacao.sp.gov.br

(19) 3803 1603
PROTOCOLO

desumsp@educacao.sp.gov.br

(19) 3803 1649

ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA
(19) 3803 1649

desumcaf@educacao.sp.gov.br
desumncs@educacao.sp.gov.br
desumnfi@educacao.sp.gov.br
desumnad@educacao.sp.gov.br
desumnom@educacao.sp.gov.br
desumcrh@educacao.sp.gov.br
desumnap@educacao.sp.gov.br
desumnfp@educacao.sp.gov.br

RECURSOS HUMANOS
(19) 3803 1362 / 3803 1628

desumcie@educacao.sp.gov.br
INFORMAÇÕES ESCOLARES, MATRÍCULA, TECNOLOGIA
(19) 3803 1648

desumnrm@educacao.sp.gov.br
desumnve@educacao.sp.gov.br
desumnit@educacao.sp.gov.br

NÚCLEO PEDAGÓGICO
PATRICIA ELISANGELA POMINI VASCONCELOS
ADELMO DA SILVA – PCNP CONVIVA
ANTHONY TANNER – QUÍMICA
ANTONIO JOÃO BORTOLON – HISTÓRIA
CLAUDENIR VICENTINI – TECNOLOGIA
CLEMILSON FERREIRA PINTO - PCNP Língua Portuguesa
CRISTINE ELIZABETH B BIONDO – ED. ESPECIAL

patricia.vasconcelos@educacao.sp.gov.br
adelmosilva@professor.educacao.sp.gov.br
anthony.tanner@educacao.sp.gov.br
antonio.bortolon@educacao.sp.gov.br
claudenirvicentini@professor.educacao.sp.gov.br
clemilsonf@professor.educacao.sp.gov.br
cristine.biondo@educacao.sp.gov.br
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EMERSON CARLOS FERREIRA – ANOS INICIAIS

emerson.ferreira@educacao.sp.gov.br

EVERILDA CAMILIA LOPES – GEOGRAFIA

everilda.lopes@educacao.sp.gov.br

FABIANA SOUZA DE OLIVEIRA – FILOSOFIA/SOCIOLOGIA

foliveira@professor.educacao.sp.gov.br

FERNANDA MARIA CODOGNO – PROJETOS ESPECIAIS

Fernanda.codogno@educacao.sp.gov.br

GISELE APARECIDA LIMA - PCNP Língua Portuguesa

giselelima@professor.educacao.sp.gov.br

JANETE NERY RODRIGUES – PCNP CONVIVA
JULIANA LUCIA S RODRIGUES – ED ESPECIAL

janetenery@professor.educacao.sp.gov.br
julianasquarizzi@professor.educacao.sp.gov.br

KARIN SERRANETO – CIÊNCIAS

karin.serraneto@educacao.sp.gov.br

LUANA VULCANI– ANOS INICIAIS

luanavulcani@professor.educacao.sp.gov.br

REGINA DE CASTRO – BIOLOGIA

castroregina@professor.educacao.sp.gov.br

ROBERTO DE OLIVEIRA CHIOCA – MATEMÁTICA

chioca@professor.educacao.sp.gov.br

SILVANA DAMIAO FERREIRA DA SILVA – MATEMÁTICA

silvana.silva01@educacao.sp.gov.br

SUELI APARECIDA GALANTE – ED. FÍSICA

sueligalante@professor.educacao.sp.gov.br

TATIANA DO NASCIMENTO SILVA ALMEIDA – ARTE

tatiananascimento@professor.educacao.sp.gov.br

SUPERVISÃO DE ENSINO
ADRIANA APARECIDA DE ALMEIDA FACCO

adriana.facco@educacao.sp.gov.br

ANDRE VISALLI NETO

andre.neto@educacao.sp.gov.br

ARILDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR

arildo.junior@educacao.sp.gov.br

DANIELA GALANTE B CORDEIRO

daniela.cordeiro@educacao.sp.gov.br

ELISA HELENA CALIL

elisa.calil@educacao.sp.gov.br

EVERALDO CARLOS MARTINS

everaldo.martins@educacao.sp.gov.br

FLAVIA BLAZUTTI ELIAS

flavia.elias@educacao.sp.gov.br

KELI CRISTINA ISHIKAWA DOS SANTOS

keli.santos@educacao.sp.gov.br

LUCIANA APARECIDA MALVASO NOGUEIRA

luciana.nogueira@educacao.sp.gov.br

MARCOS FORTES DE BASTOS

marcos.bastos@educacao.sp.gov.br

MARIA VANIA SILVA CAYRES

maria.cayres@educacao.sp.gov.br

MARCO ANDRE

marco.andre@educacao.sp.gov.br

MARIA SOLANGELA DA SILVA DENADAI

maria.denadai@educacao.sp.gov.br

MARTA MARIA DE ARAUJO

marta.araujo1@educacao.sp.gov.br

RAQUEL APARECIDA FERREIRA RODRIGUES

raquel.rodrigues02@educacao.sp.gov.br

REGINA MARCIA SOARES

regina.soares01@educacao.sp.gov.br

RITA DE CASSIA GONÇALES

rita.goncales@educacao.sp.gov.br

SEBASTIÃO APARECIDO FERREIRA

sebastiao.ferreira01@educacao.sp.gov.br
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PLATAFORMA CONECTADOS – Portal de Atendimento da SEDUC
Através da nova plataforma de gerenciamento das demandas da SEDUC-SP, as ocorrências
cadastradas pelos usuários no Portal de Atendimento (https://atendimento.educacao.sp.gov.br) passaram a ser
gerenciadas pelas Diretorias de Ensino, que podem responder as demandas ou fazer encaminhamentos para
os órgãos Centrais.
O site da Diretoria de Ensino já está atualizado com um link direcionado ao portal de atendimento, a fim
de que as solicitações possam ser cadastradas diretamente na plataforma.

CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDUC - 0800
#Seduc, muitas vezes atendemos o cidadão e constatamos que se trata de um assunto geral da Secretaria. A
Escola pode passar o nº do 0800 da SEDUC, enfatizando que é um serviço gratuito que atende até celular e
todos os DDDs.
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PEDAGÓGICO

NPE – NÚCLEO PEDAGÓGICO

PROGRAMAÇÃO ATPC
Segue a programação das ATPC da próxima semana (29/03 a 01/04/2021) para os segmentos EF Anos Iniciais, EF - Anos Finais e EM.
Observações:
A. Salientamos a importância de orientarem os professores das suas Unidades Escolares para que não se
percam nos horários e canais/links das formações.
B. Lembramos a informação que consta na pág. 10 do Comunicado EFAPE 05/02/2021: Programa de
Recuperação e Aprofundamento para Língua Portuguesa e Matemática:

1.Informações a respeito das reuniões de trabalhos de Língua Portuguesa e Matemática
As reuniões de trabalho (PC, PCNP e PAC) ocorrem pelo menos uma semana antes das formações
com os professores durante as ATPC. O objetivo destas será orientar os profissionais da Educação sobre as
temáticas das ATPC da semana (visão geral) e apresentar a eles o roteiro de planejamento que será
desenvolvido na ATPC da escola.
As reuniões de trabalho seguem a seguinte rotina:
• Quinzenalmente transmissão ao vivo pelo canal Gestão;
• Segunda Feira: Anos Finais e EM – Matemática, às 8h30 e – Língua Portuguesa às 09h15;
• Terça Feira: Anos Iniciais – intercalado Língua Portuguesa e Matemática, às 13h30.

Nesse sentido, destacamos:
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Reunião para EF (Anos Finais) e EM: PC, PAC e PCNP:
Formação dos Formadores
Assunto

PC + PAC + PCNP
EF (Anos Finais) e EM

Matemática - EFAFEM
Recuperação e Aprofundamento Semana de estudos intensivos
Língua Portuguesa - EFAFEM
Recuperação e Aprofundamento Semana de estudos intensivos

29/03 – 08h30 - APP CMSP
Canal Gestão
29/03 – 09h15 - APP CMSP
Canal Gestão

Reunião para EF (Anos Finais): PC e PCNP:
Formação dos Formadores
Assunto

PC + PCNP

Língua Portuguesa - EFAI -

EF (Anos Iniciais)
30/03 – 13h30 - APP CMSP

Recuperação e Aprofundamento - SD 4

Canal Gestão

Atenciosamente,
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ANOS INICIAIS
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ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO
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Links relacionados:

https://drive.google.com/drive/folders/1UGPSLIMRjy26-ulSjPCv7mrhlQX0dDMS

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/

https://drive.google.com/file/d/1yLP3Qp1mCRbmhy4cLpoICCHU3httShD5/view

https://drive.google.com/file/d/126gHOBeE7uSuR9XMiWetiOnGAsXPHpdz/view
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ALTERAÇÃO NAS DATAS DA AUTOAVALIAÇÃO FORMATIVA – Preenchimento das Rubricas
na SED

Senhores(as) Diretores(as) e Professores(as) Coordenadores(as)

A partir do Boletim Semanal da Subsecretaria nº 308/2021, informamos:
A Autoavaliação Formativa (Rubricas) é um instrumento importante, pois os estudantes terão a
oportunidade de avaliarem seu processo de aprendizagem avançando no desenvolvimento de seus Projetos de
Vida.
A colaboração dos Gestores das escolas e professores(as) de Projeto de Vida são fundamentais no
incentivo e auxílio do preenchimento destas rubricas pelos estudantes. E neste bimestre os estudantes farão
a Autoavaliação Formativa – Preenchimento das Rubricas na Secretaria Escolar Digital (SED).
No Projeto de Vida, as orientações sobre a aplicação do instrumento de Avaliação Formativa constam
no Caderno do Professor e Caderno do Aluno do 1º bimestre – Caderno de Respostas. Nesta edição, além do
preenchimento na SED, os estudantes deverão selecionar as competências priorizadas no ano/série.
Nas aulas de Projeto de Vida serão disponibilizadas orientações para o preenchimento da
Autoavaliação Formativa na Secretaria Escolar Digital (SED). Uma aula foi transmitida pelo Centro de Mídias
da Educação de São Paulo (CMSP) no dia 10/03 e a próxima aula está prevista para o dia 31 de março de
2021, para os Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Reiteramos que os dados preenchidos
pelos estudantes poderão ser trabalhados posteriormente nas aulas de PV, para apoiá-los no plano de
desenvolvimento pessoal, além de serem insumos para o Conselho de Classe que considere a integralidade
dos estudantes na perspectiva de educação integral.
Os estudantes poderão realizar o preenchimento das rubricas na Secretaria Escolar Digital
(SED) no período de 17 de março a 14 de abril de 2021.
A seguir, disponibilizamos o Tutorial para a realização da Autoavaliação Formativa (Rubricas) que
deverá ser compartilhado entre os envolvidos no processo.
Contamos com a colaboração de todos(as)!
Atenciosamente,
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BOLETIM COPED Nº 09
Informação nº 2: Olimpíada de Língua Portuguesa – 7ª edição

Informamos que as inscrições para a Olimpíada de Língua Portuguesa – Escrevendo o Futuro - 7ª
edição estão abertas até 30/04/2021.

Solicitamos a todos que orientem os professores a visitarem o portal do Escrevendo o Futuro
(https://www.escrevendoofuturo.org.br/) para tomar conhecimento do material, dos tutoriais, do
cronograma e do regulamento que traz os detalhes do concurso, considerando as novidades
presentes para este ano.

A 7ª edição do concurso está voltada ao Relato de Prática (em todas as fases do trabalho e não mais
apenas na fase final). O objetivo é reconhecer o trabalho de professores e estimulá-los ao
protagonismo docente. Os Relatos de Prática deverão descrever as ações realizadas com os
estudantes, tendo como base o tema “O lugar onde vivo”.

Os Critérios de Avaliação do Relato estão em processo de finalização e serão disponibilizados em
breve.

Os Cadernos dos Docentes Poetas da Escola (Poema), Se bem me lembro (Memórias Literárias), A
ocasião faz o escritor (Crônica), Olhar em movimento (Documentário) e Pontos de vista (Artigo de
opinião) passaram por alterações.

Em breve, a coletânea atualizada também estará disponível no site do Portal, em PDF. O mapa
constando as adesões feitas (ou não) referentes aos municípios pode ser encontrado no portal do
Escrevendo o Futuro.

Lembramos que o estado de São Paulo já cumpriu essa etapa.

Os professores desse segmento - com a inscrição feita - já podem iniciar o trabalho com suas turmas.
Em caso de eventuais dúvidas e para outras informações, solicitamos que entre em contato pelo
email: coped.decegep.cefaf@educacao.sp.gov.br .

COPED/DECEGEP/CEFAF
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Informação nº 3: Oficinas de Ciências da UnB

Com o intuito de promover o aprendizado de Ciências a partir dos fundamentos do Ensino por
Investigação, a Universidade de Brasília (UnB), como parte do Curso de Especialização em Ensino
de Ciências (Ciência é 10 - C10), promove a 2ª edição das Oficinas de Ciências da Universidade de
Brasília. Gratuitas, são destinadas aos estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino
Médio.

Segue cronograma para participação:
• Inscrições: de 15/3 a 30/3
• Haverá uma live no dia 03 de abril para todos que quiserem participar.
• Início das oficinas: a partir do dia 05 de abril de 2021.

Serão fornecidos certificados de conclusão de curso emitidos pela própria Universidade.

Para mais informações, acesse o site: http://www.thewebquest.net/oficinascienciaunb/ e faça sua
inscrição.

COPED/DECEGEP
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Informação nº 4: Dia Mundial de Atividade Física e "Manifesto Internacional para a Promoção
da Atividade Física no Pós-COVID-19: Urgência de uma Chamada para a Ação"

“Ser fisicamente ativo é fundamental para a saúde e o bem-estar - pode ajudar a adicionar anos à
vida e vida a anos”, disse o Diretor-Geral da OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Cada
movimento conta, especialmente agora que gerenciamos as restrições da pandemia COVID19.
Devemos todos nos mover todos os dias - com segurança e criatividade.”
Dia 06 de abril de 2021 é o Dia Mundial de Atividade Física! Este ano o slogan é: “Atividade Física:
Pouco Vale Muito!”.

O CELAFISCS, parceiro no Programa Agita Galera, organizou o "Manifesto Internacional para a
Promoção da Atividade Física no Pós-COVID-19: Urgência de uma Chamada para a Ação", que
pode ser acessado pelo link:

https://drive.google.com/file/d/10IX6wEiiXgwUxm217tPz0GHg8ssUUuWv/view .

Solicitamos que divulguem aos professores de educação física para que incentivem a prática de
atividade física.

COPED/DECEGEP/CEFAF e CEM
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RECURSOS HUMANOS

NAP- NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

RECADASTRAMENTO ANUAL

Os servidores nascidos no mês de MARÇO deverão realizar o recadastramento anual até o
dia 31/03. A atualização dos dados é obrigatória e deve ser feita no site da Secretaria de Gestão . O
servidor que perder o prazo terá os vencimentos bloqueados.
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