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Associação de Administradores e de Supervisores Escolares 
de Boston (BASAS) 

• A BASAS é composta por supervisores e administradores escolares e 
não escolares, excluindo diretores e líderes escolares. 

 
• Há aproximadamente 240 funcionários em tempo integral que são 

membros da BASAS. 

 
• O ano de trabalho da BASAS varia entre 209, 211, 220 ou 225 dias de 

trabalho. 
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Termos acordados provisoriamente 
 
 

• Período do contrato: 
• Duração de 4 anos: 1º de setembro de 2016 - 31 de agosto de 2020 (um ano e três anos). 

 
• Salários: 

• 2% em setembro de 2016 (Ano fiscal de 2017) 
• 2% em setembro de 2017 (Ano fiscal de 2018) 
• 2% em setembro de 2018 (Ano fiscal de 2019) 
• 2% em setembro de 2019 (Ano fiscal de 2020) 

 

• Reforma de linguagem dos funcionários: 
• Após a ratificação, eliminação de todos os direitos de revogação dos membros. 
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Custos 
 

Este acordo resultará nos seguintes custos que serão pagos por meio de uma reserva de final de ano 
para esta finalidade, exceto conforme indicado: 

 
● Custo anual no final do contrato de 4 anos: 8,2% a mais que no início 

do contrato (Ano fiscal de 2017) 
● Aumento no Ano fiscal de 2017: $375.505 
● Aumento no Ano fiscal de 2018: $833.621 
● Aumento no Ano fiscal de 2019: $1.300.899 
● Aumento no Ano fiscal de 2020: $1.777.522 
● Custo anual contínuo: $1.857.220 (as BPS estão solicitando um investimento 

adicional para o Ano fiscal de 2021) 
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