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De:  Secretaria Geral Parlamentar/ALESP
Para:  Divisao de Ordenamento Legislativo/ALESP@ALESP

Data:  Sexta-feira, 11 De dezembro De 2020 06:29 PM
Assunto:  Enc: Requerimento

Secretaria Geral Parlamentar
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
sgp@al.sp.gov.br  |  (11) 3886-6900
Palácio 9 de Julho – Av. Pedro Álvares Cabral, 201
Ibirapuera – São Paulo – SP  CEP 04097-900
Se você não é o destinatário, não encaminhe o e-mail e apague-o.

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o Meio Ambiente.

----- Encaminhado por Secretaria Geral Parlamentar/ALESP em 11/12/2020 06:29 PM -----
Para: "sgp@al.sp.gov.br" <sgp@al.sp.gov.br>, "Vania Bomfim" <valorizacao.qae@gmail.com> 
De: "Beatriz Adriana Borges" <biaborges2007@yahoo.com.br> 
Data: 11/12/2020 05:03 PM 
Assunto: Requerimento 

Protocolo de Petição ao Secretário Geral Parlamentar
Senhor Deputado, Rodrigo Del Nero.

Petição nº 01/2020.
                                                           São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
 
A Sua Excelência os Senhor  Deputado, Membro  Assembleia Legislativa da Câmara dos
Deputados do Estado de São Paulo.
Senhor Deputado
 
Requerimento,
Eu, (Beatriz Adriana Borges), (solteira),  brasileiro(a), funcionário(a) público(a), no cargo de
agente de organização escolar.
 
Requeiro que este parlamento tome as imediatas providências ao respeito e valorização desses
servidores. Sofremos sérios desmandos e falta de cumprimento da Constituição Federal e
Estadual, conforme descrevemos e pedimos providências parlamentares às demais oito (8)
pautas elencadas abaixo:
 
É com muita tristeza que nós Servidores da Educação do Estado de São Paulo, integrantes do
quadro de funcionários QAE/QSE, vimos por meio desse reiterar nossas reivindicações.
 
Já feitas na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, nos e-mails dos órgãos
competentes e na pessoa do Secretário Rossieli Soares. Desta vez pedimos a atenção dos
nobres Deputados, eleitos por votação popular, também competente a representar seu povo.
 
Diante da negativa do Governo, por todos os descasos com a educação e seus servidores, que
serão elencados abaixo.
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Pedimos:
 
1.      Pedir para que os deputados alterem através de um substitutivo, o PL 239 de 2019 do
deputado Aprígio. Atualmente esse projeto está na Comissão de Finanças, Orçamento e
Planejamento, foi distribuído para o deputado Márcio da Farmácia. Esse projeto "Autoriza o
poder executivo a dispor sobre a criação e extinção do Quadro da Secretaria da Educação do
Estado".
 
Nele deixa clara a extinção dos Agentes de Organização Escolar para criar o Agente de
Segurança Escolar. Nós servidores do Quadro de Apoio Escolar representados pela lei
complementar 1144/2011, especificamente os Agentes de Organização Escolar (AOE), somos
contra essa extinção.  Os agentes de organização são fundamentais para as escolas estaduais,
pois somos nós que damos apoio aos alunos e professores, e também somos os responsáveis
pela secretaria da escola e todo seu trabalho burocrático.
 
Não tem lógica extinguir os agentes de organização escolar, isso irá abrir brecha para
terceirização, precarização e demissão dos AOEs. Somos aproximadamente 30 mil Agentes de
Organização Escolar, somos contra essa extinção e quase 20 mil cargos vagos.
 
Pode até criar o cargo novo e específico de Agente de Segurança Escolar, mas sem extinguir os
AOEs, pois são servidores extremamente fundamentais para a educação. É importante fazer
um novo substitutivo alterando a lei para impedir a extinção dos AOE. Já contamos com uma
defasagem de quase 20 mil agentes. (*foto1).
 
 
 
2.      Chamada imediata dos Agentes de Organização Escolar
 
a) Chamada imediata dos Agentes de Organização Escolar, aprovados do último concurso em
2018, esperando em lista de classificação. Visto que isso não fere a subseção II, artigo 21, inc.
IV alínea “a e b” da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000. Já que foi provisionado,
conforme relatório de custo exigido pela Lei Orçamentária do Estado.
 
A chamada imediata atende a ressalva do inciso IV do art. 22 da mesma lei, por tratar-se de
cargos vagos por aposentadorias e exonerações, um déficit de quase 20 mil funcionários.
Portanto, descabida desculpa governamental, o texto citado encontra-se devidamente
atualizado, conforme lei 173 de 27 de maio de 2020. Tabela 1 do déficit em 2020.
 
 
Dia 26 de novembro de 2020, o Senhor Governador João Doria anunciou em rede de TV, a
contratação de 5 mil policiais. Louvável a notícia, haja vista que a questão de segurança
pública, é de suma importância para a sociedade como um todo.
 
 No entanto, no início da pandemia, quando cobramos a contração imediata de agentes de
organização escolar, em lista de espera do concurso de 2018, obtivemos uma resposta
automática em todos os e-mails. Usando como justificativa o entrave na lei 173/2020. Qual
será a justificativa agora?
 
Pois com o anúncio dessa semana, nosso Governador demonstrou não ser essa a real questão.
A mesma lei vigente para contratação dos funcionários da área da Segurança Pública é a que
vigora para os Funcionários da Educação.
 
Em hipótese alguma a referida contratação gera aumento de despesas.  A não ser, que o
governo venha desrespeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal.  Atente-se a toda legislação
pertinente ao caso, e nas ressalvas legal onde referida:
 
“ Lei Complementar nº 173 de maio de 2020, não abrange, conforme segue:
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública
decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
II - criar cargo, emprego ou função “que implique aumento de despesa”;
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Lei Complementar n° 101,de 4 de maio de 2000
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada
ao final de cada quadrimestre.
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título,
ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de
educação, saúde e segurança;

Ora, se a Administração Pública oferta cargos criados por lei em um concurso público mediante
Edital de concurso, antes de efetivamente publicá-lo, ela tem que rigorosamente obedecer às
disposições constantes no artigo 169 e seguintes da Constituição Federal de 1988, in verbis:
erado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
Art. 169.
 
A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos,
empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou
contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou
indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998)

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as
empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998) (sem grifos no original)

Desse modo, entende-se clara e inequivocamente que a Administração Pública oferta cargos
em um Concurso Público quando:

(a) existe a necessidade de contratação de pessoal para suprir as demandas do
Órgão/Entidade;

(b) que existe previsão orçamentária e disponibilida de do gestor público e não do candidato,
que não pode ser onerado pela irresponsabilidade e pela má gestão dos recursos públicos.

Ademais, a Lei Complementar nº 101/2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal,
estipula em seu art. 16, incisos I e II, que a ação governamental que acarrete aumento da
despesa pública, como no caso de abertura de concurso público para preenchimento de cargos
vagos, será acompanhada da estimativa do impacto-financeiro no exercício em que deva
ocorrer a despesa e nos dois subsequentes, além de constar no processo a declaração do
ordenador da despesa de que o aumento tem adequação com a lei orçamentária anual, com a
lei do plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias:

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento
da despesa será acompanhado de:

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e
nos dois subsequentes;

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e
financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de
diretrizes orçamentárias.

Projetemos que após a abertura do concurso público aconteça um desequilíbrio com as contas
públicas, especialmente com relação a despesa de pessoal fazendo com que o Ente Público
atinja o limite prudencial de gastos nessa área. Tal circunstância condiciona a Administração
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Pública a impossibilidade de nomeação de candidatos aprovados, sob pena de infringir a lei de
responsabilidade fiscal.

Instado a se manifestar, o Poder Judiciário não poderia negar a nomeação sob alegação de
atingimento do limite prudencial de gastos com pessoal constante na Lei Complementar nº
101/2000, pois a referida norma não estabelece como atingimento ou superação do limite de
gastos o aumento de despesa decorrente.”

fonte:
https://fontanelli.jusbrasil.com.br/artigos/374829697/a-nomeacao-de-candidato-aprovado-em-
concurso-publico-x-a-justificativa-da-impossibilidade-de-nomeacao-da-administracao-publica
 
 
Temos uma enorme defasagem de quase 20 mil profissionais, nos nossos quadros, admitida no
próprio Comunicado Externo Subsecrataria /CGRH –Nº143.
 
“COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA/CGRH 2020 - Nº 143
São Paulo, 08 de outubro de 2020.
Assunto: Normatizações e orientações sobre movimentação e contratação de servidores para o
retorno presencial das aulas.”
https://drive.google.com/file/d/1o3osJuX5CuSVyIcmao37LC9I_o2vVwEo *Foto-1.
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ad95dcede-
3ca6-4417-bec9-022d39a7669b
 
 
O Comunicado Externo da Subsecretaria/CHRH 2020- Nº 143 deixa clara, a exposição aos
riscos a que estão submetidos funcionários da ativa, pela falta da contratação dos agentes da
lista de espera do último concurso. Age de forma cruel remanejando os agentes de serviços
escolares, no geral pessoas idosas, para longe de suas unidades. Gerando custos a tais
servidores, mesmo que em caráter temporário. Além de atribuir função não prevista em
concurso público e no rol de atribuições da Resolução SE nº 52, de 9-8-1, sem pagamento de
qualquer adicional ou gratificação para tal:
 
 
E, Comunicado Externo conjunto Subsecretaria/CITEM2020 - Nº 136 , e as ações de busca
ativa, essenciais para o encerramento do ano letivo, solicitamos que comuniquem a todas as
unidades escolares de suas Diretorias que, a partir da próxima 3ª feira (13/10), deve ser
retomado o horário regular, exceto aqueles profissionais no grupo de risco. A equipe gestora e
administrativa da escola deverá se organizar para estar presente na escola todos os dias, a fim
de retomar o atendimento ao público para as orientações referentes à matrícula, distribuição
de material, entrega de atividades de recuperação e ações de busca ativa.
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/10/comunicado-452-2020.pdf
 
 
b) Imediata cobrança da Movimentação de Agentes de Organização Escolar, por remoção, visto
que isso não onera o Estado em nada. E, até completada pagamento da complementação de
vale transporte para todos que não foram removidos até o momento, pois estes estão pagando
do próprio bolso para se deslocarem até a unidade de trabalho;
 
O secretário da educação divulgou para abril de 2021 a remoção, assim completando 2 anos
para efetivação da mesma. O estatuto dos funcionários públicos do estado de São Paulo prevê
como um direito. A falta da remoção vem causando enormes prejuízos a quem espera.
Terminado o levantamento de vagas, neste mês de novembro, o que impede que ela ocorra em
Janeiro de 2021.
 
 
 
3.      Requeremos ainda, pagamento do adicional de insalubridade, retroativo:
 
Pagamento do Adicional de Insalubridade de 40%, haja vista termos sido declarados servidores
em serviços essenciais, como consta no próprio site da educação, com data retroativa a data
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https://drive.google.com/file/d/1o3osJuX5CuSVyIcmao37LC9I_o2vVwEo
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https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/10/comunicado-452-2020.pdf
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da publicação. Visto que, toda categoria de profissionais essenciais recebem tal vantagem.
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/10/comunicado-452-2020.pdf
https://www.educacao.sp.gov.br/apoio-escolar
 
 
Entende-se que o direito ao adicional de insalubridade, dado à gravidade da pandemia e o atual
estado de calamidade decretado, se mostra pertinente aos servidores que laboram em serviços
públicos essenciais, em atendimento público e distribuição e recebimento de Kits de atividades,
entrega de Kits merenda, contato com diversos formulários de próprio punho da população,
como por exemplo, o recebimento de documentação escolar para matrícula e rematrícula.
 
Diferente do discurso do Secretário da Educação, nos diversos canais de comunicação, como:
redes de televisão, twitter, Centro de Mídias do Estado de São Paulo (CMSP), e nas diversas
redes sociais, 90% dos pais não conseguem fazer sozinhos a inclusão desses dados no sistema.
 
Para não haver fechamento de salas de aulas, e alunos fora do sistema de ensino, somos nós,
Agentes de Organização Escolar, que digitalizamos todas as cópias dos documentos, 
necessários ao registro da matrícula na SED.
 
Para tal pedido tem amparo legal, na Lei Complementar Estadual nº 432/85, no Decreto nº
25.492/86, e na Lei Complementar nº 1.179, de 26 de junho de 2012.
 
No caso dos servidores públicos do Estado de São Paulo, os adicionais encontram-se regulados
sob a égide da Lei Complementar nº 432, de 18 de Dezembro de 1985.
 
O diploma legal dispõe sobre a concessão do adicional de insalubridade aos funcionários e
servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado e dá outras providências:
 
Artigo 1.º - Aos funcionários públicos e servidores civis da Administração Centralizada e das
Autarquias do Estado, será concedido um adicional de insalubridade pelo exercício, em caráter
permanente, em unidades ou atividades consideradas insalubres.
 
Artigo 2.º - Para efeito de concessão do adicional de insalubridade de que trata esta lei
complementar, serão avaliadas e identificadas as unidades e as atividades insalubres. Parágrafo
único - Na forma a ser estabelecida em regulamento, as unidades e as atividades insalubre
serão classificadas em graus máximo, médio e mínimo de insalubridade.
 
Artigo 3.º - O adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a
classificação nos graus máximo, médio e mínimo, em percentuais de, respectivamente, 40%
(quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento), que incidirão sobre o valor
correspondente a 2 (dois) salários mínimos.
 
§ 1.º - O valor do adicional de que trata este artigo será reajustado sempre que ocorrer
alteração no valor do salário mínimo.
 
“Artigo 6º  O servidor terá direito à incorporação integral do adicional de insalubridade, caso
tenha prestado serviço em local insalubre nos últimos 60 (sessenta) meses anteriores à
aposentadoria.”
 
                      Resolução Seduc-28, de 19-3-2020:
Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e à transmissão do Covid-19
(Novo Coronavírus) no âmbito da Secretaria da Educação, em complementação àquelas
previstas no Decreto 64.864/2020. O Secretário da Educação, considerando o disposto no
Decreto 64.864, de 16-03-2020, que dispõe sobre a adoção de medidas adicionais, de caráter
temporário e emergencial, de prevenção de contágio pelo Covid-19 (Novo Coronavírus), bem
como a necessidade de se assegurar as providências e as condições imprescindíveis ao efetivo
e ininterrupto trabalho nas unidades escolares e administrativas, resolve:
 
Artigo 2º - Os servidores, que pela natureza das atividades executadas, não possam cumprir
jornada laboral mediante teletrabalho, manterão suas atividades presenciais, salvo se
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enquadrados nas situações previstas nos incisos I a III, do artigo 1º, da Resolução SE 25/2020,
alterada pela Resolução SE 26/2020.
 
Artigo 7º - Durante o período de férias docentes e de recesso escolar, previstos nos incisos V e
VI, da Resolução SE 65/2019, com redação dada por esta Resolução, as unidades escolares
funcionarão das 10h às 16h, sem atendimento presencial, exceto nos casos de cessão das
unidades escolares para a Secretaria de Estado da Saúde ou de requisição pela Secretaria da
Educação”.
 
Dessa forma, não há dúvidas de que a insalubridade é a compensação pelo trabalho em local
nocivo à saúde. É incontroverso, assim, o direito dos trabalhadores ao referido adicional em
seu grau máximo, que deve ser observado por qualquer empregador, seja ele o particular ou o
ente público, pois se trata de direito fundamental, previsto na Constituição Federal, em seu
artigo 7º, XXIII.
 
Há de se considerar que o texto constitucional assegura o direito à dignidade da pessoa
humana, a segurança no ambiente do trabalho, tudo isso materializado por normas de saúde,
higiene e segurança antes mesmo do adicional de insalubridade.
 
Vale ressaltar as Leis Federais em vigor:
 
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020:
“Art. 3º Alínea -J, Durante a emergência de saúde pública decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019, o poder público e os empregadores ou contratantes adotarão,
imediatamente, medidas para preservar a saúde e a vida de todos os profissionais
considerados essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública. Incluído
pela Lei nº 14.023, de 2020).”
 
 
 
4.      Principalmente é urgente reajuste de salário:
 
 
Reajuste de salário que seja compatível com nossas funções, porque a SEE em 2011 elevou o
nível de escolaridade exigido para ingresso do AOE de Ensino Fundamental para Ensino Médio e
aumentou e muito as atribuições dos Agentes (equiparando-os a escolaridade e às atribuições
dos Secretários de Escola, cargos hoje em extinção); mas não elevou o salário base dos
Agentes em 35% (pois é justamente esta a diferença salarial entre um AOE e um Secretário de
escola em níveis iniciais).
 
Os servidores do estado que exercem as mesmas funções, têm a mesma escolaridade, e uma
enorme diferença em seus rendimentos, a Constituição Federal proíbe essa distinção gritante
entre os mesmos profissionais. Art. 7º XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual,
técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos,
 
Pedimos votação, em caráter de urgência, à indicação nº 3249/2020 de autoria do Senhor
Deputado Coronel Telhada, pedimos apoio para derrubada de veto, no caso de veto do
Governador a este projeto.
 
Conforme este projeto, o piso será referente a 70% do piso nacional dos professores
(magistério), ou seja, como o piso dos professores atualmente em 2020 é de R$ 2.886,24, o
piso do QAE e QSE deverá ser de R$ 2020,36.
 
Concordamos plenamente com o texto, e é como nos sentimos "indigentes". Devido a termos
uma representação sindical omissa às necessidades da categoria, consciente de todas as
atrocidades que sofrem seus representados, principalmente, diante desse quadro de pandemia,
não atua como tal.
 
Fazem-se necessárias duas emendas:
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a)      Conforme este projeto, o piso será referente a 70% do piso nacional dos professores
(magistério), que fique claro que havendo reajuste salarial para o quadro do magistério,
automaticamente vincula a nossa categoria os mesmos percentuais de reajustes.
 
b)     Assim como, os integrantes do Quadro do Magistério nas escolas estaduais do Programa
Ensino Integral – PEI,  os integrantes do Quadro de Apoio Escolar, também tem que receber a
Gratificação de Dedicação Plena e Integral (GDPI) correspondente a 75% do salário-base. (§ 2º
do artigo 11 da LC nº 1.164/12 com redação dada pela LC nº 1.191/12).
 
“Uma vergonha para o Estado mais rico da nação, pagar tão mal essas categorias que fazem a
educação funcionar. Sem esses servidores   não é gerado às matrículas escolares, os históricos
dos alunos, os pagamentos de todos que trabalham na educação, os processos de 
 aposentadoria e benefícios na educação, atendimentos aos pais, atendimento da secretaria da
escola, monitorar entrada e saída dos   alunos, dar apoio aos professores, etc.
 
É essencial a implantação de um piso salarial para os servidores administrativos da educação
estadual, uma forma de valorizar essas categorias que estão completamente esquecidas e
tratadas como indigentes pela Secretaria de Estado da Educação e pelo governo do Estado de
São Paulo. Conforme este projeto, o piso será referente a 70% do piso nacional dos
professores (magistério), ou seja, como o piso dos professores atualmente em 2020 é de R$
2.886,24, o piso do QAE e QSE deverá ser de R$ 2020,36.” “CEL. Telhada”
 
As responsabilidades nesse Sistema de Ensino, também aumentam para os Agentes de
Organização Escolar, tanto na demanda da secretaria, como no pátio.
 
Neste sistema de ensino há vários intervalos, onde alunos ficam sob supervisão deste
profissional, gerando uma carga de estresse sobre humana. Com o módulo atual de agentes,
completamente defasado por turno e salas de aulas, a demanda individual de cada profissional
aumenta, tornando ineficiente o serviço prestado.
 
Temos uma defasagem enorme de funcionários, somos profissionais que temos que estar em
pátio e em secretaria ao mesmo tempo, se desdobrando num rol de atribuições de 26 incisos,
Artigo 3º, Inciso I ao XXVI, da Resolução SE nº 52, de 9-8-11.
 
5.      Por esta razão é necessário a reformulação do módulo escolar:
 
a)      Reformulação do módulo escolar, estamos sobrecarregados em escolas com três turnos
mesmo que com quadro completo, não é suficiente, para atender público, monitorar pátio,
entrada e saída de alunos, faltas e reposição de eventual imediata e atender solicitações de
professores e demais atribuições de rol muito extenso, onde se juntou serviços de secretário
escolar, oficial administrativo e inspetor de alunos, num só cargo.
Resolução SE 12, de 17-2-2017- tabela 2
 
AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
                     Unidades Escolares de Ensino Fundamental e/ou Médio
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2017/02/resolucao_se_12_2017_dispoe_
modulo_qae_qse.pdf
                    Números de Classes Números de Turnos
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ad95dcede-
3ca6-4417-bec9-022d39a7669b
*Foto-2
 
 
b)     E a alteração nesta resolução SE nº 52/2011 e fazer um decreto lei, normatizando essas
atribuições, com praticarão da categoria profissional:
 
 
Já nos desdobramos num rol de atribuições de 26 incisos do Artigo 3º, que vai do inciso I ao
XXVI, da Resolução SE nº 52, de 9-8-11. Por haver essa ressalva final no texto do artigo do
Artigo 2º, inciso I: “desenvolver atividades no âmbito da organização escolar, relacionadas com

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2017/02/resolucao_se_12_2017_dispoe_modulo_qae_qse.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ad95dcede-3ca6-4417-bec9-022d39a7669b
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a execução de ações envolvendo a secretaria escolar e o atendimento a alunos e à comunidade
escolar em geral, de acordo com as necessidades da unidade escolar”.
 
Muitos superiores entendem “de acordo com suas próprias necessidades”, ou seja, qualquer
função que queira que façamos, ou que não tenha ninguém pra fazer, tais como: carregar peso,
remover mesas, carteiras, armários, trocar lâmpadas, fechaduras e dobradiças de portas,
limpar depósitos de livros, ficar em sala de aula ou com alunos no pátio quando falta professor
titular ou eventual, passar lista de chamada em sala de aula, com professor dentro da sala,
desenvolver atividades pedagógicas com alunos, etc.
 
 
 
6.      Também se faz urgente:
 
 
Imediata incorporação do “Reajuste Complementar” ao Salário Base, pela perda salarial que
causa à categoria. Conforme Lei Complementar nº 1.344, de 26/08/2019 estabelece o Piso
Salarial dos servidores públicos do Estado de São Paulo. Inciso I - R$ 1.200,00 (mil e duzentos
reais), quando em jornada completa de Trabalho de 40h semanais.
http://www.recursoshumanos.sp.gov.br/piso_salarial.html
 
 
Nosso salário base está abaixo do mínimo Estadual, hoje ele é de R$ 1056,08, pior salário base
de servidores públicos do Brasil, fixado perto do mínimo nacional. É usado um artifício jurídico
imoral, já reconhecido pela justiça como ilegal, paga-se um reajuste completar ao salario base,
para dizer que cumpre a lei do piso estadual.
 
Porém, este valor não vem sendo somado no cálculo: de estágio probatório, que entra no
holerite e sai sem mínima explicação. Também não se soma no valor do quinquênio, pois
calcula salário base mais 5% mais o reajuste, quando o cálculo correto deveria ser piso
estadual mais o 5% de acréscimo.
 
O funcionário que fez a prova de promoção em 2016, tinha como piso estadual R$ 1.142.64, já
tinha passado pelo estágio e já completado o quinquênio. Na prova de promoção teria
acréscimo de 35%, em cima do piso.
Portanto, hoje deveria receber no mínimo R$ 1.542,57, não considerando nesta conta, as
perdas anteriores do estágio probatório, como o quinquênio de demais acréscimos e sexta
parte. No entanto recebe, em holerite, R $1.400,00.
 
Outro exemplo: quem completou estágio probatório em 2018, tinha como piso R$ 1142,64,
mais 5% de acréscimo de deveria receber na época R$ 1.199,72 e não R$ 1056,08 porque o
cálculo foi feito considerando Salário Base que era de R$ 1.005,79.
 
Nesse caso, completado o quinquênio, o piso estadual havia passado para R$ 1200,00. Assim
sendo, hoje deveria receber R$ 1260,00 e receber R$ 1.252,80, porque o cálculo continua em
cima do salário base.
 
Se a prova de promoção tivesse sido em 2020, como prometido pelo Secretario de Educação,
os 35% de acréscimo de direito, do servidor que ser aprovado, seria calculado do salário base
de R$ 1.056,00, resultando num rendimento de R$ 1.425,71.
 
Quando deve ser calculado ao menos a partir do piso que daria o valor de R$ 1.620,00. Uma
perca de R$ 220,00, quase o total do auxílio alimentação mensal da categoria.
 
Há anos, recebemos o complemento, temos o pior salário base do Brasil e ainda somos lesados
pelo Estado. Pagar o valor do Piso não se constitui, ofensa à Lei Complementar nº 173, de 27
de maio de 2020 e nem da Lei Complementar 100/200, visto este custo já está orçado na lei
de diretrizes orçamentária do plano plurianual, portanto com devida previsão orçamentária.
 
É uma vergonha esses servidores, tão essenciais como pregados nas mídias, receberem como
salário base menos que o salário mínimo estadual. Há de se considerar que o texto

http://www.recursoshumanos.sp.gov.br/piso_salarial.html
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constitucional assegura o direito à dignidade da pessoa humana:
 
“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.           
 
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria
de sua condição social:
 
IV - Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde,
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
 
V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;
 
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;
 
VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração
variável; X - Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;”
 
“A Lei Complementar nº 1.344, de 26/08/2019, Lei nº 16.953, do novo piso salarial regional do
setor privado, publicado no Diário Oficial. O reajuste foi de 4,97%, passando para R$ 1.163,55
aos trabalhadores, que se enquadram na faixa 1, e para R$ 1.183,33 aos que fazem parte da
faixa 2. “
 
Ação civil pública para caso análogo, ocorrido para a categoria do Magistério.
 
Ação Civil Pública nº 1012025-73.2017.8.26.0053
 
“O juiz Evandro Carlos de Oliveira, da 7ª Vara da Fazenda Pública da Capital, julgou procedente
ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São
Paulo (Apeoesp) para que a Fazenda do Estado promova o reajuste salarial do vencimento
inicial (salário-base) dos professores do Estado de São Paulo ao patamar do piso salarial
nacional vigente.
 
Na sentença, o magistrado determinou que fosse incorporado ao salário-base o abono
estabelecido no Decreto nº 42.500/17, com repercussão na carreira e nas demais vantagens
incorporáveis. Também decidiu que as verbas atrasadas sofrerão correção monetária de acordo
com a tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, modulada em razão da declaração
de inconstitucionalidade da Lei Federal nº 11.960/09, a partir dos respectivos vencimentos e
acrescidas de juros de mora desde a citação.
 
Ao estabelecer que o valor do abono complementar não será considerado para efeito do cálculo
de qualquer vantagem pecuniária, exceto no cômputo do décimo terceiro salário e no cálculo
do terço de férias, o Executivo Estadual, por via indireta, promove minoração indevida do valor
do piso salarial mínimo, sendo, portanto, de rigor a procedência dos pedidos do autor", afirmou
o magistrado.”
http://www.apeoesp.org.br/noticias/noticias-2017/justica-determina-reajuste-em-salario-base-
de-professores/
 
A cada 5 anos de efetivo exercício, o servidor tem direito ao adicional de 5% sobre os
rendimentos e, ao completar 20 anos de efetivo exercício, começa a receber o adicional de 1/6
sobre os vencimentos.
 
No entanto, deve-se frisar que é vedado o chamado efeito cascata (repique), no qual uma
vantagem pecuniária já calculada sobre os vencimentos integrais é utilizada como base para o
cálculo de outra, posterior. Para evitar esta situação, a Fazenda Pública realiza o cálculo destes
adicionais isoladamente, sobre o vencimento padrão e depois sobre adicionais e gratificações.
 

http://www.apeoesp.org.br/noticias/noticias-2017/justica-determina-reajuste-em-salario-base-de-professores/
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O problema é que o Estado de São Paulo realiza este cálculo apenas sobre gratificações
incorporadas, deixando de lado aquelas percebidas em folha de pagamento de maneira fixa,
como contraprestação a trabalho realizado, mas ainda não incorporadas. Da mesma forma, em
alguns casos, verifica-se que outras verbas não eventuais, que devem fazer parte da base de
cálculo destas rubricas, são excluídas, tanto pelo Estado de São Paulo, quanto pelos
municípios.
 
Nada justifica a não incidência da vantagem do quinquênio e da sexta parte sobre referida
verba, pois a rubrica referente ao abono complementar (piso salarial) integra o vencimento,
proventos e pensões, visto que são incorporados a estes e servem justamente como
complemento para atingimento do piso previsto em Lei. Ora, até mesmo a regularidade no
pagamento, por si só, demonstra a definitividade e não eventualidade.
 
A sentença assim dispôs: “Assim, tem-se que o adicional por tempo de serviço deve incidir
sobre todas as gratificações e vantagens pecuniárias constantes dos demonstrativos de
pagamento, incorporadas ou não, salvo as verbas eventuais, aquelas que, em hipótese alguma,
serão incorporadas aos vencimentos, tais como restituição de imposto de renda retido a maior,
despesas ou diárias de viagem de funcionário a serviço, ajuda de custo, auxílio-alimentação,
auxílio-transporte, auxílio enfermidade, auxílio-funeral e outras que tenham natureza
assistencial e eventual. (…) O Piso Salarial Reajuste Complementar é verba de caráter geral e
alcança, indiscriminadamente, todos os funcionários, razão pela qual deverá integrar a base de
cálculo dos adicionais por tempo de serviço.
 Fonte: https://servidorpublico.kustermachado.adv.br/recalculo-de-adicionais-por-tempo-de-
servico-quinquenios-e-sexta-parte/
 
 
 
7.      Por último, porém de suma relevância, pedimos:
 
 
Mudança imediata nas leis para alteração do recebimento de Auxílio Alimentação para Vale
Alimentação.  A correção salarial nunca acompanhou a inflação referente aos preços dos
alimentos. O salário desses servidores beira ao custo da cesta básica, o Senhor Deputado
Coronel Telhada, usa muito bem o termo “indigente” em seu texto.
 
Realmente é o que a categoria está sendo levada a ser. Servidoras, mães, chefes de família,
estão à beira do desespero para sustentar suas casas. Assim como os pais de família também
passam pela mesma situação. Levando muitos trabalhadores à depressão, se vendo sem
dignidade para sobreviver.
 
O Governo acha que esses servidores come uma vez ao dia com R$ 12,00, e somente no dia
em que trabalha, não sabe que muitas escolas têm 3 turnos, alguns funcionários, conforme
descrição do gestor, vão no período da manhã e noite. Não recebem auxílio alimentação nos
finais de semana, feriados, licenças em geral, até também quando adoecem, tão menos
recebem quando estão em férias.
 
Portanto, há imediata necessidade de aumento de valor ou do conceito jurídico para
pagamento.
 
Na legislação originária do auxilio alimentação não especifica quantas UFESP, somente
determina que essa seja a base legal de para pagamento. Governos após governo vêm
legislando sem respeitar lei nº 7.524, de 28 de outubro de 1991, se determina fixação através
de UFESP, deve-se ser no mínimo se pago na base de uma. Assim sendo no valor de R$ 27,61
e não os R$ 12,00 atualmente pagos.
 
O valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo – para o período de 1º de janeiro a 31 de
dezembro de 2020 será de R$ 27,61. O valor da UFESP subiu de R$ 26,53 (2019) para R$
27,61 (2020), esta atualização representa um aumento de 4,0709
https://www.valor.srv.br/matTecs/matTecsIndex.php?idMatTec=62
 

https://servidorpublico.kustermachado.adv.br/recalculo-de-adicionais-por-tempo-de-servico-quinquenios-e-sexta-parte/
https://www.valor.srv.br/matTecs/matTecsIndex.php?idMatTec=62
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A lei federal 173/2020, não pode levar trabalhadores à fome, isso é desumano. O valor da
cesta básica, cotada em 22 de novembro de 2020, divulgada no site do “jornal folha uol” é de
R $ 949,98, sabe-se que no final do ano os preços ao consumidor tendem a subir mais ainda. A
constituição federal prevê com principal princípio o direito à vida, pergunto como esses
profissionais irão viver sem se alimentar.
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2020/11/preco-da-batata-dispara-e-cesta-basica-ja-
encosta-em-r-1000.shtml
 
 
 
 “LEI Nº 7.524, DE 28 DE OUTUBRO DE 1991 (Atualizada até a Lei nº 16.847, de 23 de
novembro de 2018) Institui Auxílio-Alimentação para funcionários e servidores da
Administração Centralizada e dá providências correlatas.
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:
 
Artigo 1.º - Fica instituído, no âmbito da Administração Centralizada do Estado, auxílio-
alimentação para funcionários e servidores, sob a forma de distribuição de documentos para
aquisição de gêneros alimentícios, "in natura" ou preparados para consumo imediato, em
estabelecimentos comerciais.
Parágrafo único - O valor do benefício a que se refere este artigo será fixado e revisto por
decreto, consideradas as necessidades básicas de alimentação e as disponibilidades do erário.
Artigo 2.º - O benefício será devido em função dos dias efetivamente trabalhados, conforme
apurado em boletim ou atestado de frequência, e seu valor poderá ser fixado de acordo com a
jornada de trabalho a que estiver sujeito o funcionário ou servidor.”
 
DECRETO Nº 63.139, DE 04 DE JANEIRO DE 208
Fixa o valor do auxílio-alimentação, instituído pela Lei nº 7.524, de 28 de outubro de 1991
Artigo 1º - O valor do auxílio-alimentação, instituído pela Lei nº 7.524, de 28 de outubro de
1991, alterada pelas Leis nº 8.106, de 27 de outubro de 1992, e nº 8.320, de 22 de junho de
1993, fica fixado em R$ 12,00 (doze reais).
 
A educação que pede socorro, necessitamos de apoio parlamentar para, entre nossa categoria
que conta 50 mil servidores, mais a categoria de professores junta, somam um total de mais
300 mil servidores estaduais. Se os professores já são totalmente desvalorizados, imaginem os
funcionários da educação!
 
Há vários projetos de lei engavetados, que reaparecem em anos eleitorais, parados por longos
períodos. Aqui expomos as reservas legais que podem ser usadas contra o argumento da Lei
complementar nº 173, de 27 de maio de 2020.
 
Se não houver inclusão da indicação nº 3249/2020 do Deputado Coronel Telhada, nem no
próximo plano plurianual em 2021 e prever na lei orçamentária. Não teremos aumento nem em
janeiro de 2022.
 
Não sobreviveremos até essa data, por essa razão, pedimos aos parlamentares verem a
urgência das nossas necessidades básicas, pautadas em texto constitucional. E aprovar desde
já ao menos o adicional de insalubridade, no seu grau máximo, em cima do Piso de Estadual,
no valor de R$ 1.200,00.
 
O único projeto que tem corrido com eficiência a mãos parlamentares e Indevida aprovação é
ao PL 239 de 2019 do deputado Aprígio. O que mais nos prejudica, atendam o que pedimos
inicialmente que barrem este projeto antes do recesso parlamentar.
 
Segue Foto de um holerite anexa, para conferência dos dados expostos, de uma funcionária
que tomou posse em 04 de maio de 2015.
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ad95dcede-
3ca6-4417-bec9-022d39a7669b
 *Foto3

https://agora.folha.uol.com.br/grana/2020/11/preco-da-batata-dispara-e-cesta-basica-ja-encosta-em-r-1000.shtml
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ad95dcede-3ca6-4417-bec9-022d39a7669b
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Projetos sem andamento ou com andamento retardado:
Projeto de lei nº 642 /2012;
Projeto de lei Complementar nº 12 /2018;
Projeto de lei nº 490 /2019;
Indicação nº 3249 /2020.
 
Em virtude de tudo que foi disposto acima, informamos que além da funcionária, que
disponibilizou sua folha de pagamento, para que aqui fosse exposto, existem outros milhares
de funcionários, que estão com seus salários precarizados, e com a capacidade de prover
sustento a sua família, comprometido. Convocamos o Sr. Governador do Estado, bem como seu
Secretário da Educação, a tomarem conhecimento e providências em relação a categoria.
Clamamos aos nobres Deputados, que analisem nossa questão, e apoiem o QAE.
 
Ressaltando, que adicionais são bem vindos, contudo o primordial é um salário digno, por isso
a proposta, mais as emendas citadas no texto que supre, adequadamente, a questão salarial
da categoria é a Indicação nº 3249 /2020, do nobre Deputado Coronel Telhada. Onde expôs
com perfeição como somos tratados.
 
Nestes termos,
 
Pedem-se providências.

Nome: Beatriz Adriana Borges
Cargo: Agente de Organização Escolar


