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Presidenta Dilma sanciona lei que 
destina recursos do petróleo e gás 
natural para Educação e Saúde

Resultado das lutas dos educadores, 
dos estudantes, dos demais setores 
vinculados à educação e da sociedade 
civil organizada, foi publicada, hoje, 
10/09/2013 no Diário Oficial da União 
a Lei Federal nº 12.858, de 09 de 
setembro, que trata da destinação dos 
royalties e outros recursos advindos 
da exploração do petróleo e do gás 
natural para as áreas da Educação e da 
Saúde. A lei foi sancionada ontem pela 
Presidenta da República e não recebeu 
nenhum veto.

A APEOESP participou ativamente 
desta luta, juntamente com a CNTE, 
centrais sindicais e demais entidades, 
inclusive enviando caravanas de pro-
fessores a Brasília para acompanhar a 
tramitação do projeto no Congresso 
Nacional. Agora, prosseguimos na luta 
para assegurar a destinação de 10% do 
PIB para a educação no Plano Nacional 
de Educação, pelo estabelecimento de 
metas intermediárias, bem como por 
novas fontes de recursos que possam 
garantir o padrão de qualidade que a 
educação nacional necessita.
Principais aspectos da Lei nº 
12.858/13:

a) Destinação dos recursos prove-
nientes dos royalties do petróleo e gás 
natural, na seguinte proporção: 75 % 
(setenta e cinco por cento) serão des-
tinados para a Educação e 25%(vinte e 
cinco por cento) para a Saúde. Tal me-
dida valerá para os contratos firmados 
a partir de 03 de dezembro de 2013.

b) 50% de todos os recursos rece-
bidos pelo Fundo Social do Pré-Sal irão 
para a Educação e para a Saúde, até que 
seja cumprida, no caso da Educação, a 

meta de 10% do Produto Interno Bruto 
(PIB), estabelecida no Plano Nacional 
de Educação. Tal mudança, porém, vale 
somente para novos contratos firmados 
pela União, sendo que os campos em 
atividade, que continuam sob controle 
dos governos estaduais, não entraram 
na nova proposta.

c) Os recursos dos royalties e da 
participação especial destinados à 
União, provenientes de campos sob o 
regime de concessão, cuja declaração 

de comercialidade seja anterior a 03 de 
dezembro de 2012, quando oriundos 
da produção realizada na área do pré-
-sal, serão integralmente destinados ao 
Fundo Social do Pré-Sal.

d) A Agência Nacional de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 
tornará público, mensalmente, o mapa 
das áreas sujeitas à individualização da 
produção, bem como a estimativa de 
cada percentual do petróleo e do gás 
natural localizados em área da União.

SEE altera resolução sobre perícias médicas
Foi publicada no Diário Oficial do 

Estado do dia 07/09/2013, a Resolução 
SE nº 62/2013, que altera a Resolução 
SE nº 01/2013, que instituiu o Programa 
de Perícias Médicas da Pasta.

Foram acrescentados quatro pará-
grafos à Resolução SE 01/2013, que 
tratam dos valores a serem pagos aos 
médicos que se encontram cadastrados 
no serviço de perícias médicas da pasta 
da Educação. Basicamente, os novos 
parágrafos visam a permitir que os mé-
dicos credenciados possam realizar aten-
dimentos em polos diferentes daqueles 
aos quais se vincularam, desde que não 
haja médicos suficientes nos polos para 
os quais pretendem se deslocar.

A medida é decorrência de reclama-
ções e pleitos dos professores, levados 
ao Secretário da Educação pela APEO-
ESP e visam reduzir o agendamento de 
perícias médicas em polos distantes das 
residências dos professores, fato que 
vem ocorrendo cotidianamente. N 
reunião que manteve com o Secretário 
Adjunto em 02/09/2013 o assunto foi 
tratado, conforme noticiado no APEO-
ESP Urgente nº .....

Consideramos a medida ainda insufi-
ciente e vamos acompanhar a sua imple-
mentação. A APEOESP e os professores 
pleiteiam da SEE que assegure o atendi-
mento dos professores em suas próprias 
regiões, com agilidade e qualidade.

Sobre os encontros preparatórios ao Congresso
Para efeitos de estatística, solicitamos que as subsedes disponibilizem, nos 

encontros regionais preparatórios ao XXIV Congresso Estadual da APEOESP, 
listas em separado para os professores da categoria O que participarem 
destes eventos.



Informativo do Fórum Estadual de Educação de São Paulo sobre a organização da 
Etapa Estadual da CONAE 2014 - SP

O Fórum Estadual de Educação de São Paulo, organizador da CONAE 2014 no Estado, informa que 
a Etapa Estadual será realizada nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2013, no Município de Serra 
Negra, assim estruturada: 

•  local: Município de Serra Negra
•  datas: 27, 28 e 29 de setembro de 2013
•  horário do credenciamento 
          •  dia 27/09 das 10:00 às 18:00 horas
          •  dia 28/09 das 07:00 às 10:00 horas
•  local de credenciamento: Centro de Convenções do Município de Serra Negra
•  cerimônia de abertura:  dia 27/09 às 16:00 horas
•  cerimônia de encerramento:  dia 29/09 após às 15:00 horas
•   delegados: são delegados para a etapa estadual os representantes eleitos nas CONAEs inter-

municipais e municipal de São Paulo, bem como os indicados pelos setores, conforme Regimento 
Interno da CONAE/SP (anexo).

•   observadores: a participação de observadores está disciplinada no artigo 33 do Regimento Interno 
da CONAE/SP (anexo), sem direito a transporte, alimentação e hospedagem.

•  transporte: 
          •   o transporte de ida do município de origem para o Município Serra Negra e de volta ao 

município de origem deverá ser providenciado pelas secretarias municipais de educação ou 
pela entidade/movimento representado pelo delegado.

          •   o traslado dos hotéis ao centro de convenções em Serra Negra e vice versa será providen-
ciado pela CONAE 2014.

•   alimentação: o café da manhã, lanches, almoço e jantar nos hotéis, durante o evento, serão 
custeados pela CONAE 2014, com exceção do almoço do dia 27/09. 

•   hospedagem: os hotéis serão indicados no ato do credenciamento e os custos com hospedagem 
serão pagos pela CONAE 2014.

•   informações: Informações complementares poderão ser encontradas na página do Fórum Es-
tadual de Educação: 

http://www.educacao.sp.gov.br/portal/area-reservada/terceiros/forum-estadual-
-educacao

O Fórum Estadual destaca a importância da sua participação em toda a programação, bem como a 
satisfação em recebê-los neste evento tão significativo para a educação brasileira.

Saudações,

Fórum Estadual de Educação de São Paulo
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