
ATA DE ACORDO FINAL DA NEGOCIAÇÃO SALARIAL ENTRE 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS E 

ASPROLF SINDICATO. 
ACORDOS FIRMADOS: 

1. As avaliações dos processos de Progressão Horizontal, Vertical e 
Acréscimo Pecuniário foram analisados pela Comissão de Avaliação 
de Processos e concluídos com as devidas avaliações do impacto 
financeiro.

a. O pagamento de todos esses processos analisados pela 
comissão será iniciado na folha de julho e, para tanto, as 
publicações serão realizadas até o mês de junho. 

b. O passivo-retroativo referente a esses processos será pago a 
partir da disponibilização dos precatórios em calendário 
especifico.

c. Os processos que ainda não foram analisados serão 
encaminhados para comissão de avaliação. 

2. Enquadramento - priorização dos casos urgentes (pessoas que estão 
perto de se aposentar). Os demais casos a SEMED e SECAD farão 
um quadro com os custos operacionais atuais e a repercussão da 
realização do enquadramento a fim de analisar a sua viabilidade. 

3.   Licença Prêmio  
a. Planejar o atendimento de acordo com as solicitações mais 

antigas.

4. Dedicação Exclusiva – dado o impacto financeiro (são cerca de 202 
solicitações), e na medida que não impacta no aumento de número de 
horas/aula, atualmente a gestão não tem condições de fazer 
atendimento aos pleitos. Também é necessário que uma comissão da 
SEMED defina critérios claros do exercício da dedicação exclusiva. 

5. Sobre os auxiliares de classe – desdobramento e carreira. 
a. A ASPROLF irá apresentar uma minuta de projeto de Lei em 

relação a possibilidade de desdobramento e a relação dos 
auxiliares de classe com a carreira, que será analisada pela 
procuradoria.
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6. Acordado a aplicação de um índice superior a Atualização do piso 
Nacional, em 7%, distribuído conforme abaixo:  

a. 1% abril. 2% junho. 2% setembro. 2% dez. 
b. Esses percentuais extensivos ao Reda a título de abono 

salarial.
c. Os professores que recebem abaixo do piso, no mês de abril 

deve-se aplicar o percentual de 6,81%, a diferença no mês de 
dezembro, aplicando-se o mesmo procedimento para os 
auxiliares de classe. 

7. Auxilio cultura – definido que o município irá criar o vale cultura 
voltado para uso dentro do município de Lauro de Freitas e 
relacionado com as apresentações da cultura local. A SECAD, a 
SEMED e a SEFAZ irão fazer os estudos voltados para a 
operacionalização. O valor será definido posteriormente; 

8. O vencimento inicial dos auxiliares de classe passa a ser igual dos 
professores M1; 

9. Auxilio alimentação reajustado com o percentual de 8,33%  (de R$ 
12,00 para R$ 13,00); 

10.  A GESTAO irá fazer estudos sobre novos planos de saúde para 
prestação de serviços ao município. 

11.Formação. A gestão irá planejar atividades no 2º semestre. 

12. Será concedido 7,5% de adicional a partir de agosto e 7,5% em 
setembro em relação ao salário base para os 16 profissionais que 
trabalham com Sala de Recursos a título de indenização a fim de 
elaborar e implementar a Politica Municipal de Educação Especial 
numa perspectiva inclusiva.   

ASSINAM E RUBRICAM: 

REPRESENTANTES DA ASPROLF 
REPRESENTANTES DA GESTÃO MUNICIPAL.  

Esta edição encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZHEXDFICFN7C9IGL1EXKEW

Quinta-feira
17 de Maio de 2018
26 - Ano VI - Nº 1170


