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MERCADO
BOM PREÇO

Telefone: (22) 2566-5401. Entrega a domicílio
Alto de São José- Bom jardim RJ

   A população do município de Bom Jardim  agora está com três opções de canais
para se comunicar diretamente com a Polícia Civil: 1- telefone da delegacia,
2- página no Facebook e 3- WhatsApp (aplicativo para smartphones).
   Todos os canais funcionam 24 h por dia.

PORTARIA BOM PREVI Nº 041-2015, DE 05  DE OUTBRO DE 2015.
O DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM-BOM PREVI, no uso de suas
atribuições e de acordo com o Processo Administrativo nº 178/2015, DE 23/09/2015 - BOM
PREVI.
R E S O L V E:
APOSENTAR VOLUNTARIAMENTE, com proventos integrais, o servidor do Quadro Estatutário
do Poder Executivo Municipal, Sr. JOSÉ EDUARDO FIGUEIRA FOLLY, Técnico em Contabilidade,
nível VIII, Padrão I, Matrícula n. 10/0101-SMF, com fulcro nos incisos I, II e III e parágrafo único do
art. 3º da Emenda Constitucional 47, de 05.07.2005 e Artigo 63 da Orientação Normativa SPS 02/
2009, conforme parcelas abaixo discriminadas:

Vencimento base atribuído ao cargo de Técnico em Contabilidade, Nível VIII, Padrão I, (Lei
Complementar n. 195, de 16 de setembro de 2015 = R$ 2.433,97)

1 - Vencimentos integrais .................................................................................R$  2.433,97
· E. Constitucional 41/2003, art. 6º, Incisos I,II,III
· Orientação Normativa 002/2009, art 69;
· Lei Comp. 195, de 16/09/2015

2 - Adicional por Tempo de Serviço (Triênio)
   (20 % incidindo sobre o item 1) ....................................................................................R$ 486,79
· Lei 297, de 17 de maio de 1989;
· Decreto 439, de 01 de julho de 1987;
· Lei Orgânica Municipal, art. 160;
3 – Adicional por Tempo de Serviço (Anuênio)
(26% incidindo sobre a soma do item 1)...............................................................R$ 632,83
· Lei Complementar nº 01, art. 67;
· Lei Complementar nº 01, art. 243.
4 – Gratificação de Nível Universitário)
(15% incidindo sobre o item 1)............................................................R$  365,09
· Lei Mun. 491/1994
5 – incorporação de diferença art. 163 da Lei Orgânica...................................   R$  142,30
· Lei Orgânica  Municipal- art. 163;
6 - Incorporação de 70% 5/5 do DAS-2(Assessor de
Contabilidade)...........................................R$ 822,04
· Lei Complementar nº 01/1991, art. 62 § 2º;
· Portaria 059/2010, de 04.01.2010
7 – Sexta Parte
( itens 01+02+03 +4/6) ........................................................................................R$ 654,11
· Lei Municipal nº 538, de 19/11/96
· Lei Orgânica Municipal art. 160
8 - TOTAL DE
PROVENTOS....................................................................................................R$ 5537,13
Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir
de 01 de outubro de 2015.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/
RJ, EM 05 DE OUTUBRO DE 2015.

IVANIR ELEDIR THULLER
DIRETOR PRESIDENTE

Republicado por incorreção
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PORTARIA BOM PREVI Nº 044-2015, DE 03  DE NOVEMBRO DE 2015.
O DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM-BOM PREVI, no uso de suas
atribuições e de acordo com o Processo Administrativo nº 183/2015, 06/10/2015 - BOM PREVI.
R E S O L V E:
APOSENTAR VOLUNTARIAMENTE, com proventos integrais, por ter cumprido os requisitos de
aposentadoria especial do magistério, a Senhora LAUREANA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA
BORBA, matricula 10/0670-SME, Professora, com base no caput do art. 6º e seus  incisos I, II e
III  da Emenda Constitucional 41 C/C § 5º do ART. 40 do CRFB, correspondentes às parcelas
discriminadas abaixo:

Vencimento base atribuído ao cargo de Professor de 1ª a 4ª Série, Nível VI, Padrão I, (Lei
Complementar n. 195, de 16/09/2015 = 1.305,21)

      1 - Vencimentos integrais ......................................................................R$  1.305,21
 E. Constitucional 41/2003, art. 6º, Incisos I,II,III
 Orientação Normativa 002/2009, art 69;
 Lei Complementar nº 185, de 09 de dezembro de 2014.
2 - Adicional por Tempo de Serviço (Anuênio)
                   (25 % incidindo sobre o item 1) .............................................................R$ 326,30
 Lei Complementar nº 01, art. 67;
 Lei Complementar nº 01, art. 243.
 Lei Complementar nº 01, art. 87 Parágrafo único
3 - Adicional por Tempo de Serviço (Triênio)
                     (05 % incidindo sobre o item 1) ....................................................................R$ 65,26
 Lei 297, de 17 de maio de 1989;
 Decreto 439, de 01 de julho de 1987;
 Lei Orgânica Municipal, art. 160;
3– Gratificação de Regência de Turma
          (50% incidindo sobre o item 1)......................................................................R$ 652,60
    Lei Municipal nº 220/86, art. 2º, parágrafo único;
 Lei Municipal nº 228, art. 5º
 Lei Complementar 039, art. 12;
4 – Gratificação de Nível Universitário)
(15% incidindo sobre o item 1)........................................................R$  195,78
 Artigo 5º da Lei Municipal nº 228, 14.11.86,
 Lei Complementar 039, art. 12;
 Lei Mun. 491/1994
5 – Sexta Parte ( itens 01+02+03+4/6) ...............................................................R$ 424,19
 .Lei Orgânica Municipal, art. 160;
 Lei Municipal nº 538, de 19/11/96
6 - TOTAL DE
PROVENTOS....................................................................................................R$ 2.969,34
Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir
de 01 de novembro de 2015.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Bom Jardim – RJ, em  03 de novembro de 2015.

Ivanir Eledir Thuller
Diretor Presidente
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Prazo para pagamento de encargos
do empregado doméstico foi
prorrogado até o dia 30 de novembro
   Foi publicada em 5 de novembro a Por-
taria Interministerial n° 866, que prorroga o
prazo para o recolhimento relativo ao regi-
me unificado de pagamento de tributos, de
contribuições, de FGTS e demais encargos
devidos pelo empregador doméstico.
   Dessa forma, o novo prazo para recolhi-
mento do Documento de Arrecadação do
eSocial (DAE) será até 30 de novembro de
2015. Para aqueles documentos gerados
com data de vencimento até 6/11 e que
queiram usufruir do novo prazo, será ne-
cessário gerar novamente a guia no Portal
eSocial, que será emitida com a data de
vencimento do dia 30/11/2015.
   Desde a implantação da aplicação, foram

cadastrados mais de 1,25 milhão de traba-
lhadores domésticos para mais de 1,18 mi-
lhão de empregadores. Até o momento, mais
de 600 mil Documentos de Arrecadação do
eSocial foram gerados.
   O Comitê Gestor continua acompanhan-
do a evolução visando a disponibilizar infor-
mações que permitam ao empregador o
cumprimento de suas obrigações.
   Em caso de dúvidas sobre o
cadastramento e geração do DAE no Portal
do eSocial,  o empregador doméstico pode-
rá consultar o Manual do eSocial para o
Empregador Doméstico, disponível no Ma-
nual do Empregador Domestico.

http://www.esocial.gov.br/                                      Fonte/

Mais qualidade do rebanho para
maior produção de leite no Estado
    Rio Genética já beneficiou 1.340 produtores na aquisição de 11 mil

animais de elevado padrão genético

   No último sábado, mais produtores de
leite das diversas regiões do estado, tive-
ram acesso à animais de qualidade para
melhorar os seus rebanhos, na Feira Rio
Genética, realizada em Cordeiro, Região
Serrana. Desde sua criação, em 2009, o
Programa da secretaria estadual de Agri-
cultura, já beneficiou mais de 1.340 pro-
dutores rurais fluminenses, na aquisição de
11 mil animais, com financiamento de
R$38,5 milhões.
  O elevado nível das vacas e novilhas da
raça Girolando disponibilizadas, associa-
do às condições da linha de crédito do pro-
grama, mais uma vez levou produtores ao
evento. A família Hentzy foi mais uma a
buscar na feira o caminho para a melhoria
do seu rebanho.
  Produtores em Cambuci, Wilson e seu
filho André Costa Hentzy, que já haviam
adquirido 13 animais nas feiras de Italva,
em 2009, Cardoso Moreira e São Fidélis,
em 2012, e Itaperuna, em 2013, saíram do
parque de exposições de Cordeiro, com
mais 17 novilhas que vão reforçar a pro-
dução no sítio Santo Antônio.
  Ao lado da filha Claudina, que também
ajuda no manejo da propriedade, Wilson
Hentzy, estava satisfeito com o Rio Gené-
tica. Graças ao programa da secretaria de
Agricultura, a família estava podendo in-
vestir, mesmo em um cenário econômico
delicado.

- Essa é uma ajuda muito grande do go-
verno do estado, que devia ter aparecido
há mais tempo, quando eu era mais novo.
Mas fico feliz em ver meu filho tendo essa
oportunidade que, certamente vai
incentivá-lo a continuar na atividade quem
vem de gerações - revelou ele, que hoje
produz, em média, 200 litros de leite/dia,
que são entregues na cooperativa de
Macuco.
   A quitação do financiamento da compra
de seis vacas na feira Rio Genética, em
Macaé, há cinco anos, motivou o produtor
de leite, Ilton Tonassi, a levar novos ani-
mais para o sítio Paraíso, em Sodrelândia,
5° distrito de Trajano de Moraes. Acompa-
nhado da esposa Elizabeth, parceira na lida
diária da propriedade, ele lembrou orgu-
lhoso quando a introdução de vacas
Girolando de qualidade, adquiridas em
uma das feiras, em Macaé, fez saltar sua
produção de 70 para 150 litros/dia.
   Com as 10 vacas Girolando compradas
em Cordeiro, o casal espera marcar um
novo ciclo na produção de leite,
comercializada para a cooperativa de
Macuco.
- Esse programa é muito bom para nós,
pequenos produtores. Sem o financiamen-
to não teríamos dinheiro para esse inves-
timento - explicou Ilton, que vem de uma
família onde a produção leiteira é tradição.

Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária – SEAPEC

omacuco.redacao@hotmail.com
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Fonte/Ascom MacucoTel:(22) 2551-3755 Cel:(22) 981446236
E-mail:  wfgeletrica@gmail.com

 Cordeiro-RJ

Venda de Materiais
Projetos Elétricos
Instalação e manutenção elétrica industrial, predial, comercial e
residencial
Instalação de PABX, portões elétricos, interfones, minuterias,
alarmes e câmeras de segurança
Padrões monofásico e trifásico
Montagens elétricas industriais
Instalações e manutenção de alta e baixa tensão
Aterramento
Instalação de inversores de frequência e conversores
Instalação de soft-start
Instalação e manutenção de motores elétricos CA/CC
Montagem e manutenção de reostatos
Montagem e manutenção de painéis de comando, geradores,
CCM’s e QGBT’s
Instrumentação industrial
Consultoria e adequação da instalação de acordo com a NR-10
Inspeções elétricas
Manutenção preditiva, preventiva e corretiva
Automação industrial
Assistência Técnica
Terceirização de mão de obra
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Justiça derruba embargo
e obras no Km 78 retornam

   A Concessionária Rota 116
S/A retoma nesta quinta-fei-
ra (12/11) as obras de dre-
nagem e contenção do qui-
lômetro 78, na localidade de
Ponte da Saudade, em Nova
Friburgo. Iniciada na segun-
da-feira, a obra foi
embargada na manhã de
terça-feira pela Prefeitura.
Por decisão da Justiça, atra-
vés da Segunda Vara Cível
do município acompanhada
de parecer do Ministério Pú-
blico Estadual, a Concessi-
onária obteve uma liminar
suspendendo o embargo e
autorizando o reinício ime-
diato das obras.

   Operários e equipamentos
estarão a partir das sete ho-
ras desta quinta-feira no can-
teiro de obras para reiniciar
os serviços que prevê a ins-
talação de dutos para captar
e drenar águas de uma nas-
cente localizada no alto do
morro lateral à pista e que já
recebeu serviços de conten-
ção.
   O sistema de Pare e Siga
será adotado 24 horas por
dia. “Retomaremos as obras
nesta quinta-feira. Esse tre-
cho da RJ 116 vem receben-
do uma grande obra de en-
genharia para conter o mo-
vimento de terra que se for-

ma pela ação da água e que
cria uma elevação do pavi-
mento, formando uma es-
pécie de calombo”, explica
Almyr Percínio, diretor de
engenharia da Concessio-
nária.
  Durante as obras, os mo-
toristas devem obedecer ao
sistema de Pare e Siga. “O
objetivo é criar o mínimo de
transtorno possível, mas
toda obra em uma área ur-
bana e de grande tráfego,
gera impacto no tráfego. É
importante o motorista se
orientar e evitar, caso pos-
sível, transitar pelo local”,
conclui.

Fonte/foto: Vinícius Martins

Sistema Pare e Sigu


