Sindicato dos Especialistas de Educação do
Ensino Público Municipal de São Paulo
São Paulo, 29 de abril de 2020
Ofício: 039/2020
Sr Secretário
Na qualidade de Presidente do SINDICATO DOS ESPECIALISTAS DE EDUCAÇÃO DO ENSINO
PUBLICO MUNICIPAL DE SÃO PAULO – SINESP, representante da categoria dos Gestores
Educacionais realizamos nossa manifestação e repúdio quanto a Instrução Normativa SME 17/20.
A condução do processo pela SME de publicação de Instruções Normativas sem diálogo com as
entidades sindicais afronta o princípio da negociação, prevista inclusive em Legislação Municipal. Em
que pese a conjuntura atual, existem mecanismos que permitiriam a interlocução SME – Sindicatos ao
invés da postura da Secretaria em franca desconsideração aos Gestores Educacionais e ao SINESP,
representante legitimado por Carta Sindical.
Ao analisar a IN 17/20 em seu artigo 4º suspende as designações para os cargos vagos e disponíveis de
Gestores Educacionais. Se faz necessária a retomada das designações e nomeações que, já estão em
curso, das equipes gestoras de forma a completar as equipes escolares, sobretudo para o apoio do
trabalho de interação com as famílias e as equipes docentes e de apoio.
Retomamos o apontado pelo Ofício nº 037/20 quanto ao pagamento do adicional noturno. A IN 17/20
não contempla o projeto político pedagógico das Unidades Educacionais e fere diversos pontos como
o atendimento dos estudantes, sobretudo da Educação de Jovens e Adultos, às situações de
acumulação de cargo previstas em lei e a relação Escola - família.
É necessária a realização das reuniões da Mesa Setorial de Negociação- Educação em formato não
presencial, em modo virtual conforme já apontado anteriormente em manifestação conjunta do
SINESP com demais entidades sindicais.
Reafirmamos nossa manifestação em Ofícios anteriores nº 032 a 035/20 de que todos os profissionais
de educação (Gestores, Quadro de Apoio e Docentes) estejam em isolamento social e em teletrabalho,
sem plantões diários nas Unidades de Trabalho, com acesso pleno aos sistemas da PMSP.
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