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Finalmente Governo Estadual institui a 
Comissão Paritária para implementar a 
Meta 17 do PEE, que trata da valorização 
dos profissionais da educação

Foram 92 dias de greve em 2015
A meta 17 aponta, se implementada, para 75,33% 

de valorização no salário dos professores
Nenhum professor poderá receber menos que outro 

profissional com formação de nível superior
A Secretaria Estadual da Educação fez 

publicar no Diário Oficial do dia 3 de maio 
Resolução 24/2017, instituindo a comissão 
paritária composta pelas entidades da educa-
ção (APEOESP, AFUSE, APAMPESP, APASE, 
CPP, UDEMO) para implementar a meta 
17 instituída no Plano Nacional e no Plano 
Estadual de Educação, pela qual nenhum 
professor poderá ter salário inferior a outro 
profissional com formação de nível superior. 

Pela APEOESP participam a Presidenta da 
entidade, Maria Izabel Azevedo Noronha e 
o Vice-Presidente, Fábio Santos de Moraes.

Esta meta foi a base da reivindicação 
salarial da nossa greve em 2015, a maior 
greve da rede estadual de ensino.  

A APEOESP teve papel preponderante na 
luta pela instituição da meta 17 no Plano Esta-
dual de Educação, uma vez que na proposta 
do Governo do Estado ela vinha atrelada à Lei 
de Responsabilidade Fiscal. A mobilização per-
manente e insistente da APEOESP conseguiu 
com que essa trava fosse retirada.

A meta 17 do PEE contém o seguinte 
texto principal e estratégias:

Meta 17 – Valorizar os profis-
sionais do magistério das redes públicas de 
educação básica de forma a equiparar, no Es-
tado, até o final do sexto ano de vigência do 
PEE, seu rendimento médio ao dos demais 
profissionais com escolaridade equivalente.

Estratégias:
17.1. Valorizar os profissionais do 

magistério das redes públicas de educação 
básica, de forma a equiparar o rendimento 
médio dos profissionais que atuam nas 
diferentes redes de ensino.

17.2. Fixar vencimentos ou salário inicial 
para as carreiras profissionais da educação, 
de acordo com a jornada de trabalho de-
finida nos respectivos planos de carreira, 
devendo os valores, no caso dos profissio-
nais do magistério, nunca serem inferiores 
ao do Piso Salarial Profissional Nacional, 
diferenciados pelos níveis das habilitações 
a que se refere o artigo 62 da Lei Federal 
nº 9.394/1996, vedada qualquer diferen-
ciação em virtude da etapa ou modalidade 
de atuação do profissional. 

17.3. Assegurar condições adequadas 
ao trabalho dos profissionais da educação, 
visando prevenir o adoecimento e promo-
ver a qualidade do ensino.

17.4. Instituir apoio técnico que vise a 
melhorar as condições de trabalho dos edu-
cadores e erradicar e prevenir a incidência 
de doenças profissionais.

17.5. Promover a participação de to-
dos os atores da comunidade escolar para 
estudar as condições de trabalho e prover 
políticas públicas voltadas ao bom desem-

penho profissional e à qualidade dos servi-
ços educacionais prestados à comunidade.

17.6. Regulamentar, nas redes públi-
cas, até 2020, adequada relação numé-
rica professor-estudante, respeitados: os 
parâmetros definidos pelas autoridades 
sanitárias, as diretrizes pedagógicas, os 
diferentes níveis e modalidades de ensino 
e a inclusão de alunos com necessidades 
educacionais especiais.

17.7. Instituir, em cada esfera, estra-
tégia e ações para assegurar o acesso dos 
profissionais da educação ao atendimento 
médico de qualidade.

17.8. Ampliar a política e a formação 
dos profissionais que atuam nas escolas do 
sistema público estadual de educação na 
mediação de conflitos.

17.9. Instituir comissão paritária pre-
vendo a participação de todos os atores da 
comunidade escolar para estudar as condi-
ções de trabalho e propor políticas públicas 
voltadas ao bom desempenho profissional 
e à qualidade dos serviços educacionais 
prestados à comunidade. 

17.10. Realizar a revisão salarial anual 
dos vencimentos ou salários iniciais e das 
remunerações da carreira, na data-base, de 
modo a preservar o poder aquisitivo dos 
educadores, nos termos do inciso X do 
artigo 37 da Constituição Federal.

Toda a nossa luta será em torno da implementação da meta 17 e suas decorrências para a valorização da nossa categoria.  



Secretaria de Comunicação

Conheça a resolução:

Resolução SE 24, de 2-5-2017 
Institui Comissão Paritária

O Secretário da Educação, tendo em vista o disposto 
no Plano Estadual de Educação de São Paulo – PEE/SP, 
aprovado pela Lei 16.279, de 8-7-2016, e considerando:

 – as estratégias previstas para implementação de 
políticas públicas visando à valorização do magistério e 
à melhoria da qualidade da educação básica paulista;

 – a importância da integração de esforços de repre-
sentantes das unidades administrativas da Secretaria da 
Educação e das entidades de classe de profissionais de 
educação, para o desenvolvimento de ações educacio-
nais de interesses comuns;

 – a reivindicação, por parte dessas entidades de 
classe e da rede estadual de ensino, concernente à 
elaboração de novo estatuto e plano de carreira para os 
integrantes do Quadro do Magistério Paulista;

 – o necessário aperfeiçoamento da legislação que 
regula e regulamenta a atuação dos servidores dos qua-
dros de pessoal da Secretaria da Educação,

Resolve:

Artigo 1º – Fica instituída Comissão Paritária, no 
âmbito da Secretaria da Educação, com a finalidade de 
propor políticas públicas voltadas ao bom desempenho 
profissional e à qualidade dos serviços educacionais 
prestados à comunidade, em atendimento à meta 17 e 
às estratégias previstas para sua concretização no Plano 
Estadual de Educação de São Paulo – PEE/SP.

Parágrafo único – Dentre as políticas públicas, referi-
das no caput deste artigo, a elaboração do novo Estatuto 
do Magistério e Plano de Carreira será objetivo precípuo 
da Comissão ora instituída.

Artigo 2º – Compõem a Comissão, a que se refere o 
artigo 1º desta resolução, 12 (doze) servidores da Pasta 
da Educação e 12 (doze) representantes de entidades 
de classe, indicados pelas autoridades competentes, na 
seguinte conformidade:

(...)
Artigo 3º – A Comissão Paritária poderá contar com 

a colaboração de profissionais de diferentes setores da 
sociedade civil, de instituições particulares e públicas, 

de universidades e escolas de ensino superior, dentre 
outros, que, direta ou indiretamente, possam contribuir 
para a consecução de sua finalidade.

Artigo 4º – As reuniões da Comissão de que trata 
esta resolução ocorrerão de acordo com calendário e 
cronograma estabelecidos por seus integrantes.

§ 1º – As datas e horários previstos poderão ser 
alterados por decisão da Comissão.

§ 2º – A ata de cada reunião, com registro das mani-
festações dos integrantes da Comissão, bem como das 
deliberações proferidas e dos encaminhamentos adota-
dos, será devidamente elaborada por servidor designado 
pelo Secretário da Educação e submetida à votação e 
à aprovação dos interessados na sessão subsequente.

Artigo 5º – A Comissão, de que trata esta resolução, 
contará com apoio e suporte de Grupo Técnico – GT, 
igualmente paritário, integrado por 6 (seis) servidores da 
Pasta da Educação e 6 (seis) das entidades de classe 
referidas nos incisos II a VII do artigo 2º, indicados pelas 
autoridades competentes, com atribuição de promover 
estudos e debates e de apresentar proposta de novo 
estatuto e plano de carreira do QM, para a competente 
deliberação e decisão da Comissão.

§ 1º – O GT referido no caput deste artigo deverá 
elaborar plano de trabalho contemplando diagnóstico, 
justificativa, objetivos/metas, fases/etapas, cronogra-
ma, instrumentos de avaliação, calendário de reuniões, 
dentre outros, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da 
instalação da Comissão Paritária, para levar a termo 
suas atribuições.

§ 2º – As atividades dos integrantes do Grupo Téc-
nico, exercidas sem prejuízo das atribuições inerentes 
ao cargo ou função que ocupem, serão realizadas na 
sede da Secretaria da Educação, sob a coordenação 
de servidor designado ad hoc pelo titular da Pasta, em 
datas e horários previstos no calendário de reuniões 
estabelecido de comum acordo pelos seus integrantes.

§ 3º – Nas reuniões da Comissão Paritária serão 
apresentados relatórios parciais e circunstanciados 
sobre as atividades do GT, para apreciação e decisão 
da comissão. 

APEOESP está negociando 
reposição de aulas de 28 a 31/3 e 28/4
Em relação à orientações da CGRH endereçada às diretorias de ensino, repassada às escolas, 
para que sejam colocadas faltas injustificadas em relação aos dias 28, 29, 30 e 31 de março 
e 28 de abril, a APEOESP está negociando com o Secretário da Educação reposição de aulas 
nos mesmos moldes das anteriores. A categoria será informada sobre o resultado dessas 
negociações. A APEOESP irá até o fim na defesa dos direitos dos/as professores/as


