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PROTOCOLO DA MESA SETORIAL DE NEGOCIAÇÃO 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 

 
                A Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Gestão Pública, e as entidades de classe dos servidores públicos municipais, a saber:Sindicato 
dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de São Paulo – SINPEEM, CNPJ 
60.262.649/0001-02, sito na Av. Santos Dumont, 596, Centro – CEP 01101-080, São Paulo – 
SP,representado por seu Presidente Sr. Cláudio Gomes Fonseca, RG nº 7.404.541-6 SSP/SP, 
Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias do Município de São 
Paulo – SINDSEP, CNPJ nº 59.950/0001-64, sito na  Rua Francisco Cruz, 256, CEP 04117-091 – 
São Paulo – SP, representado por seu Presidente, Sr. Leandro Valquer J. Leite de Oliveira, RG. 
6.072.472-SSP/SP, Sindicato dos Professores e Funcionários Municipais de São Paulo - 
APROFEM, CNPJ nº 52.170.735/0001-67, sito na Praça da Sé nº 371, Cj. 1013, - Centro, CEP 
01001-901 – São Paulo – SP, representado pela Vice Presidente, Sra. Margarida Prado Genofre, 
RG 4.305.595, SSP/SP, Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público do 
Município de São Paulo – SINESP, CNPJ nº 68.486.943/0001-00, sito na Praça Dom José 
Gaspar, 30, 3º andar, - Centro, CEP 01047-010 – São Paulo – SP, representado por sua 
presidente Maria Benedita de Castro de Andrade, RG nº 3849211  SSP/SP; neste ato, como 
Bancada Sindical,  representando o Fórum de Entidades signatárias do Convênio SINP na Mesa 
Central de Negociação  do SINP, 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

1- A obediência aos princípios que informam e regem a administração pública, 
especialmente os explicitados no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, a 
saber, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e  
eficiência, pelo qual incumbe à gestão administrativa o dever da boa 
administração, conceito que inclui, além do respeito à lei e à moralidade, a 
produtividade, o profissionalismo e a adequação técnica do exercício funcional  à 
satisfação do interesse  público; 

  
2- O disposto no artigo 8º, inciso VI, da Constituição Federal que torna obrigatória a 

participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho ; 
 

3- O disposto na Lei Municipal n.13.303, de 18 de janeiro de 2002, artigo 1º, que 
estabelece a data base dos servidores públicos municipais, em 1º de maio de 
cada ano, e o artigo 6º, que determina ao Executivo Municipal a instituição de “... 
sistemas participativos, de caráter permanente, visando dar tratamento aos 
conflitos decorrentes dos vínculos e de trabalho...”, sistemas estes ”... 
capazes de motivar o envolvimento e promover a participação efetiva dos 
servidores municipais de suas entidades de classe e sindicais e dos usuários 
dos serviços públicos, podendo ser constituídos por meio de contratos, 
convênios ou outras formas...”;  

 
4- O disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e nos artigos 92, 

96 e 97 da Lei Orgânica do Município de São Paulo; 
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5- O disposto no Convênio do Sistema de Negociação Permanente da PMSP, 
Sinp, celebrado em 06 de fevereiro de 2002 ( D.0.M. 08/02/02), que  instituiu 
metodologia de tratamento e negociação de demandas e conflitos funcionais e 
do trabalho, nos termos da política conjugada de valorização dos servidores 
públicos com  aprimoramento da eficiência e da qualidade dos serviços; 

 
6- A política das entidades de classe, de unidade da ação sindical e de defesa 

intransigente dos interesses dos servidores públicos municipais, compreendidos  
no contexto dos interesses gerais dos trabalhadores, manifestados na 
construção do “Estado – Cidadão”, capaz de assegurar direitos e serviços 
essenciais ao exercício da cidadania; 

 
7- A opção e o compromisso da atual gestão democrática e popular de promover a 

democratização do processo interno de tomada de decisões 
administrativas, coerente com a concepção que defende, de democratização 
das relações de trabalho, de busca permanente da qualidade e da eficácia dos 
serviços e de construção do “Estado Democrático da Eficiência;” 

 
8- Que não houve acordo quanto ao índice de reajuste apresentado pela Bancada 

do Governo.  
 

9- Que o Governo Municipal adotará as medidas que permita a implementação dos 
pontos acordados, sem esgotar o processo de negociação; 

 
10- A existência de outros itens na pauta do SINP, de extrema importância e 

urgência para ambas as partes, os quais, em razão de suas especificidades 
estão sendo tratadas nesta mesa setorial; 

 
11- Que o convênio do Sistema de Negociação Permanente prevê um processo 

contínuo de negociação para além do período da data base, que permite à 
bancada sindical dar continuidade à defesa das suas reivindicações por 
melhores condições de trabalho e de salário; 

 
12- Atendendo a reivindicação da Bancada Sindical referente à Evolução do Quadro 

de Apoio da Educação e verba de locomoção para Assistente de Direção, incluiu 
neste protocolo  proposta apresentada pela Bancada do Governo na Mesa 
Central do SINP; 

 
 
 
 
 
 
 
 
ESTABELECEM :  
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CLÁUSULAS GERAIS, DE CAPACITAÇÃO E DE CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
Será enviado Projeto de Lei à Câmara Municipal com a finalidade de estender aos 
servidores ocupantes de cargo de provimento em comissão de Assistente de Diretor de 
Escola, Referência QPE-15, a  Verba de Locomoção na conformidade do disposto na Lei 
nº 13.652, de 2003. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
 
Será publicado decreto referente a evolução funcional do quadro de apoio conforme os 
termos constantes da ata do dia 07 de maio de 2004. No que for necessário para o 
alcance deste objetivo, será enviado projeto de lei para a Câmara Municipal de São 
Paulo. 
  
Parágrafo Único: A avaliação de desempenho levará em consideração o tempo que 
estiver em vigor, isto é, não sendo requisito impeditivo para aqueles que adquirirem o 
direito a evolução nos anos de 2.005 à 2.009.   
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
 
Será encaminhado projeto de lei à Câmara Municipal, dispondo sobre novo 
enquadramento para o quadro de apoio da educação utilizando exclusivamente o critério 
tempo na carreira tendo como data de referência e computo de tempo 31/12/2003, 
conforme ata do dia 07/05/2004, em anexo.  
 
Parágrafo Único: O novo enquadramento a que se refere esta cláusula, será publicado 
em até 60 (sessenta) dias após a publicação da lei. 
 

São Paulo, 24 de maio de 2004 
 

PELA BANCADA GOVERNAMENTAL 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA 
 
 
 
 

PELA BANCADA SINDICAL 
 
 
 

SINDICATO DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO - APROFEM 
 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  – 
SINDSEP 
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SINDICATO DOS ESPECIALISTAS DE EDUCAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 

SÃO PAULO – SINESP 
 

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO NO ENSINO MUNICIPAL DE SÃO PAULO – SINPEEM 
 

 
               


