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GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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TERMO DE ACORDO DE IMPLEMENTAÇÃO DE META 
 
 
O Município de Serra Dourada e sua Secretaria de Educação, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Rua Maria Mendes da Silva, 612, inscrito no 
CNPJ sob o nº 14.222.277/0001-73, representado neste termo pelo Sr. José Milton 
Frota de Souza, prefeito, portador do CPF nº 218.360.515-49; e os (as) representantes 
da Classe dos Professores em Serra Dourada - BA, Sindicato - APLB, firmam o 
presente acordo, com fundamento nas metas a serem implementadas no Plano 
Municipal de Educação - PME, da forma seguinte: 
 
 
a) O Município através de sua Secretaria de Educação, órgão gestor da Educação 
no Município e os (as) Representantes dos Professores da Rede Municipal de 
Educação, acordam em implementar a meta de valorização do Professor em 
Regime de Regência de Classe, mediante a concessão de um percentual único e 
não cumulativo de 5% (cinco por cento), sobre o salário base do Professor em 
Regência de Classe, com base na remuneração do mês de junho/2016.  
 
b) O percentual ora pactuado, terá início no salário base de julho/2016, vigorando 
até implantação ou modificação  do Plano de Carreira da Categoria. Momento em 
que será substituído pelo índice que vier a ser estabelecido. 
 
O presente termo de acordo entrará em vigor na data de sua publicação, com 
aplicação inicial na data-base de julho/2016 
 
Serra Dourada - BA, 30 de junho de 2016 
 
 
 
José Milton Frota de Souza    Josiane Rodrigues Moreira 
Prefeito Municipal     Secretária da Educação 
 
 
 
Joecia Maria da Costa Oliveira   Romilda Ferreira da Costa Gonçalves 
 
 
 
 
 
 
 
 


