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São Sebastião do Alto
comemorou aniversário

de 125 anos
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Assessoria Jurídica

Contrato: Termo Aditivo
Processo BOM PREVI nº 0374/14 (Originário)
Processo BOM PREVI nº 56, de 06 de abril de 2016 (Prorrogação)
Fundamentação Legal: Art. 57, II, C/C § 4º, da Lei nº 8.666/93.
1º INSTRUMENTO DE PRORROGAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
PARTES:
Contratantes: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jardim – RJ
Contratada: Sistemas de Administração Pública, Informática e Turismo s/s Ltda.
OBJETO: Serviços de Locação e Manutenção de Sistemas Informatizados de elaboração de
orçamento, Contabilidade Pública, Tesouraria, Almoxarifado, Bens Patrimoniais, Protocolo e
Recursos Humanos para atender ao Instituto.
PRAZO: 12 meses, a partir de 30/04/2016.
VALOR: R$ 2.536,00 (mensal).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3001.04.122.0094.2.128, NATUREZA DA DESPESA: 3390.39

  APOSTILA RETIFICADORA DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS n. 019/2013

Republicação por correção

(item 02: de 24 para 22% - sem alteração dos Proventos)

Proc. TCE-RJ 235.802-2/13, fls 121 e 121-versus

Situação: Aposentadoria Registrada.

Ficam fixados os proventos mensais de Aposentadoria Voluntária da Servidora da Prefeitura Municipal

de Bom Jardim/RJ, a Sra. NORMA PEREIRA AYRES, Professora de 1ª a 4ª Série, Matrícula 10/

0554-SME, de que trata o presente ato (Processo Administrativo nº 323/2013, do Instituto de

Previdência  dos Servidores Públicos de Bom Jardim/RJ – BOM PREVI) a contar da data de validade

da Aposentadoria, ou seja, 01/09/2013, correspondentes às parcelas abaixo discriminadas:

Vencimento base atribuído ao cargo de Professor de 1ª a 4ª Série, Nível VI, Padrão I (Decreto

2.743/2013, de 27 de maio de 2013 = R$ 1.158,13)

1- Vencimentos integrais...........................................................................R$ 1.158,13

 E. Constitucional 41/2013, art. 6º, Incisos I, II, III;

 Orientação Normativa 002/2009, art. 69;

 Decreto 2.743/2013, de 27 de maio de 2013 = 1.158,13

2 - Adicional por Tempo de Serviço (Anuênio)

(22% sobre o item 1).........................................R$ 254,79

 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)

(5 % incidindo sobre o somatório do item 1)......R$ 57,91

 Lei 297, de 17 de maio de 1989;

 Decreto 439, de 01 de julho de 1987;

 Lei Orgânica Municipal, art. 160.

4 – Gratificação de regência de turma

(50% sobre o item 1)...........................................R$ 579,07

 Lei Municipal nº 220/86, art. 2º, parágrafo único;

 Lei Municipal nº 228, art. 5º;

 Lei Complementar nº 039, art. 12.

5 - Sexta Parte - (Itens 01+02+03+04 / 6)........................................................R$ 340,15

 Lei Orgânica Municipal, art. 160;

 Lei Municipal nº 538, de 19/11/96.

6 - TOTAL DE PROVENTOS ........................................................................R$ 2.390,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/RJ, em 25 de abril de 2016.

IVANIR ELEDIR THULLER

DIRETOR PRESIDENTE
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A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BOM JARDIM E EMATER-
RIO INFORMAM AOS  PECUARISTAS QUE A 1ª FASE DA
CAMPANHA DE
VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA DE 2016 ACONTECE
DURANTE TODO O MÊS DE MAIO, PARA ANIMAIS DE TODAS AS
IDADES.OS PECUARISTAS DEVERÃO IMUNIZAR TODO O
REBANHO E ENTREGAR A DECLARAÇÃO DE VACINAÇÃO NA
SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
LOCALIZADA NA ANTIGA COMAVE.

   Depois de vários anos sem
grandes festas populares, o
atual governo do município
de São Sebastião do Alto é
alvo de elogios. Recente-
mente foram comemorados
os 125 anos de Emancipação
Político Administrativa e a
prefeita Rosângela Amaral
juntamente com seu secreta-
riado realizou comemora-
ções para marcar  a data.
    Começando a inovar, o
Campo de Futebol Municipal
foi o palco para receber gran-
des nomes da música brasi-
leira e por três dias, milhares
de pessoas passaram pelo
local e aprovaram o novo
parque de eventos. Segundo
o secretário de Governo,
Tavinho Rodrigues, foi uma
experiência que deu certo e
o espaço depois da festa vai
ser entregue em ótimas con-
dições de uso em partidas de
futebol. Explicando ainda, ele
diz que grandes shows e fes-
tas continuarão pelo municí-
pio e que a população altense
merece divertimentos e in-
vestimentos como na área da

saúde, educação, esporte,
cultura e obras. " Nosso
governo mostra investi-
mentos em todos os seto-
res, além de festas, breve
vamos inaugurar três pos-
tos de saúde no interior,
com médicos, ambulâncias
na porta e dentistas."
     A festa que iniciou no dia
15 de Abril com shows de
Laura Lima e logo após
com os cantores Junior e
Gustavo, levou uma multi-
dão que se divertiu até as
primeiros raios de sol. No
Sábado foi a vez da banda
Laurem, que formada por
jovens do município que
agitou a galera com ritmos
do momento. E no Domin-
go(17) o show dos cantores
sertanejos Jads e Jadson
levou um público recorde à
cidade, o que credenciou a
ótima organização da festa
de comemoração aos 125
anos do aniversário de São
Sebastião do Alto.
    Ainda no domingo, por
volta das 11 horas da ma-

nhã, foi dada a largada do tra-
dicional Motocross, que co-
mandado pelo Luiz Antônio e
sua equipe, comemoraram 15
anos de sucesso e recebeu
grandes nomes do circuito na-
cional que disputaram a
premiação de R$10 Mil e tro-
féus que foram divididos en-
tre os vencedores em todas
as categorias.
    Vale dizer que o secretário
de Governo, Tavinho
Rodrigues, seguiu todo o pro-
tocolo exigido em segurança
para todos os participantes da
grande festa e durante os dias
de grande concentração po-
pular, teve amplos estaciona-
mentos de veículos, seguran-
ças pelo local de eventos; a
Polícia Militar, Defesa Civil,
Meio Ambiente, Inspeção Sa-
nitária e um Posto de Pronto
Atendimento com médicos,
Técnicos de Enfermagem e
Enfermeiros e duas ambulân-
cias deram todo suporte para
a maior festa de aniversário
realizada no centro de São
Sebastião do Alto.

O grande público que esteve presente a São Sebastião do Alto, teve segurança em todos os setores para a comemoração
do aniversário de 125 anos.

Foto/divulgação

Postos de Saúde de
Trajano de Moraes
iniciaram vacinação

contra gripe
   Fazendo parte dos
cronogramas  do Governo
Federal e Estadual, a secre-
taria de Saúde do Município
de Trajano de Moraes iniciou
a campanha de Vacinação
contra gripe Influenza e
H1N1 nos postos de saúde.
A coordenadora de
Epidemiologia Cecília
Rezende anunciou nesta se-
mana que as unidades de
saúde de Sodrelândia,
Tapera, Dr. Elias, Monte
Café, Serra das Almas, Vis-
conde de Imbé e Maria Men-
donça receberam doses do
medicamento.
     Ela ainda ressalta que no
próximo sábado dia 30 de
Abril será o Dia "D" da cam-
panha para grupos
prioritários  e que as mães ou
responsáveis devem levar
seus filhos de seis meses à
5 anos, estará disponível
para gestantes , idosos, pro-
fissionais de saúde, indíge-

nas e pessoas portadoras
de doenças crônicas e ou-
tras doenças que compro-
metam a imunidade.
     Segundo fontes da se-
cretaria de saúde
trajanense, uma grande
equipe está mobilizada
para o dia 30, o objetivo é
atender um grande núme-
ro de pessoas e que todos
devem ficar atentos, já que
no estado do Rio de janeiro
já foram detectados 382
casos com 41 mortes. "
Nosso objetivo é de infor-
mar nossa população que
estamos atentos a todos os
casos no estado, e a secre-
tária Virgínia Gonçalves
conta com uma grande e
competente equipe de pro-
fissionais." Disse Cecília,
em programa de rádio local
em sua cidade.

Medidas de prevenção

   Uma ação fundamental
para diminuir a circulação dos
vírus da gripe é a adoção de
hábitos simples. Confira:

 - Higienizar as mãos com
frequência;
- Utilizar lenço descartável
para higiene nasal;
- Cobrir nariz e boca quando
espirrar ou tossir;=
- Higienizar as mãos após tos-
sir ou espirrar;
- Evitar tocar mucosas de
olhos, nariz e boca;
- Não partilhar alimentos, co-
pos, toalhas e objetos de uso
pessoal;
- Evitar aperto de mãos, abra-
ços e beijo social;
- Reduzir contatos sociais
desnecessários e evitar, den-
tro do possível, ambientes
com aglomeração;

- Evitar visitas a hospitais;
- Ventilar os ambientes.


