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C E R T I D Ã O

O SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS - SINTEAL,
através de seu represente legal, Presidente, Maria Consuelo Correia, portadora do CPF/MF
sob n° 222.826,374-53, CERTIFICAM para os devidos fins, perante ao município de Anadia,
estado de Alagoas, que diante negociação no âmbito administrativo, consequentemente,
deliberação e aprovação da proposta de participação da divisão dos recursos oriundos do
PRECATÓRIO N° PRC. 136.292-AL, decorrentes do processo judicia! «.n0 011680-
57.2003.4.05.80000, expedido pelo TRF da 5a Região, apresentado pelo
Ente Federativo para os professores da rede municipal de ensino, devidamente aceita pela
categoria em Assembleia Geral realizada no dia 17 de abril de 2017, convocada por esta
Entidade Sindical, considerando ainda, homologação de termo de acordo no âmbito judicial,
firmado nos Autos do Processo n° 0700238-61.2016.8.02.0203, em audiência realizada
no dia 18 de abril de 2017, CERTIFICANDO ainda, que em conformidade com o referido
termo de acordo, acompanhamos a elaboração das folhas de pagamento, garantindo o
cumprimento de todas as cláusulas do referido termo do acordo, sendo analisada a
base de cálculos utilizada, contemplando todos os funcionários municipais vinculados á
rede municipal educacional, principalmente, garantindo a proporcionalidade pelo tempo de
serviço, em conformidade com o que preceitua os termos do acordo, homologado no âmbito
judicial, de acordo entre as partes.

Por ser verdade, firmo a presente Certidão.
Anadia / Alagoas, 27 de abril de 2017.

Maria Consuelo Correia
Presidenta do Sinteal
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C E R T I D Ã O

O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS^ DE ANADIA - SINFMAN,
através de seus representes^égais, Diretor Presidente, Alessaricirp. António de Jesus, portador do
CPF/MF sob n° 92&8Í8.324-20 e^Gíceró^ Bàrtolòmeu dos Santos. Diretor Vice-Presidente,
portador do CPF/MFsob n° 639.348.924-34, CERTIFICAM^para os-!devidos fins, perante ao
município de Anadia, estado de Alagoas, que diante negociação nò^âmbito administrativo,
consequentemente,; deliberação, e aprovação da proposta de \participacao da divisão dos
recursos oriunáos '.do/PRECATÓRIO fy° PRÉ. Í36.292-AL, Decorrentes vdb processo judicial
n° 011680/-57.2003./í.05.8gOO^ "expedido- pelo-3 f RF da^õ1- Região, \apresentado pelo
Ente Federativo paca ós^rofessores^da~rede^ aceita pela
categoria em Asseriibleiâ \3era1 [eálizaâa Irçp dia 17J dê !abril\de;2017, convocada por esta
Entidade Sindical, considerando áirída, homologação f dê termo dè; acordo rio âmbito judicial,
firmado nos\ do\tócêssb.JV0_Jb70Ô238-6jJ2016,8Í02t;02p3v em aúcliência realizada
no dia 18 àà abril de 2017^CERJIFJCAND(0-.aindar> que-em ̂ conformidade com o referido
termo de acordo,"'•acompanhamos"'a* elaboração^das" folhas 'de7 pagarríénto, garantindo o
cumprimento de todas^as cláusulas do referido termo do^acordo/ysendo analisada a
base de cálculos, utilizada;vcontemplando. todos os funcionários .rjiunicipais vinculados á
rede municipal educacional, principalmente, garantindo^a,proporcionalidá'dé pelo tempo de serviço,
em conformidade corrKo,Nque preceitua-os-termos.lfo acordo, Jiornologado no âmbito judicial,
de acordo entre as partes. *^s.
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Por ser verdade, firmo a presente Certidão."
Anadia/Alagoas, 27 de abril de 2017.
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António cie Jesusy
Presidente ^
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