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Desfile das candidatas

Candidatas à Rainha

FUNASA Campeã

Diretoria ASPMI

Olimpíada da Família 2011 Funasa é campeã e 
conquista o Tetra

Com uma diferença de apenas 5 pontos - 241 a 236 da Equipaço - a 
Funasa sagrou-se campeã da 12ª Olimpíada Interna do Servidor Públi-
ca - Olimpíada da Família 2011, o maior evento esportivo da Aspmi, 

disputada entre 10 e 20 de agosto.
Com esta conquista a Funasa sagrou-se Tetra Campeã da Olimpíada do 

Servidor:  2003/2004/2010/2011.
A Obraspmi, com 221 pontos, ficou em terceira, 47 pontos à frente da 

última colocada.
No quadro de troféus a Obraspmi (terceira) ganhou 8, a Funasa (cam-

peã) obteve 6, a Equipaço e a Educação 2.
CONTINUA NA PÁGINA 8
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Profº Ivo Olâmpio Vicente
Presidente     

COMPRAS & SERVIÇOS

A S P M I   -  DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
MÊS  JULHO    2011

•Rua Hercílio Luz, 443 - Centro | (47) 3344-2425 / 3348-2153

•Rua Hercílio Luz, 360 - Centro | 
(47) 3348-5152 / 3344-1543

Com montagem 
eletrônica.

Três lojas com o 
mesmo padrão 
de qualidade e 
atendimento.

COMPLEXO ESPORTIVO

Concluído o telhado 
das churrasqueiras

A equipe de obras do Projeto de Ampliação e Modernização do 
Complexo Esportivo e Recreativo Aspmi, acaba de concluir a 
construção do telhado das churrasqueiras ao lado da cancha 

de futebol de areia, restando apenas o acabamento e pintura.
Agora os trabalhos estão concentrados no reboco e pintura dos 

sanitários nos fundos da Academia de Dança e Ginástica.
Enquanto isso, as chuvas vem atrapalhando o término do plan-

tio de grama no novo campo de futebol suíço, que deverá ser entre-
gue este ano.

O estacionamento de veículos, que vai ficar no lugar do atual 
campo de suíço deverá ser a próxima etapa das obras.

O início da construção da arquibancada (à direita do portão de 
entrada), provavelmente acontecerá somente em 2012.

1 - Saldo Mês anterior ( 30/06/2011)     R$     910.540,44
 
2 - RECEITAS    R$  1.072.472,99
 
3 - DESPESAS
3.1 - Sede Administrativa
3.1.1 - Folha de Pagamento    R$       48.441,40
3.1.2 - Informativo ASPMI/Publicidade:   R$         8.491,85
3.1.3 - Despesas Diversas   R$       17.615,37
 
3.2 - Sede Social
3.2.1 - Manutenção e Reparos    R$             947,55
3.2.2 - Agua/Luz/Telefone   R$          4.066,83
3.2.3 - Despesas Diversas    R$       28.041,00
 

3.3 - Repasse convênios    R$  1.461.051,31
 
                        Total Despesas    R$  1.568.655,31
 
4 - Saldo em caixa 31/07/2011    R$     414.358,12

HISTÓRICO VALOR

Churrasqueiras

Sanitários M/F
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Rua Brusque, 186 - Fone (47) 3348.3449 | Fax 47 3349.4212 | Centro | Itajaí
vendas@graficaitajai.com.br | graficaitajai@hotmail.com

COMPRAS & SERVIÇOS

Reunião de agosto homenageia
associados pelo Dia dos pais

Em sua reunião do mês de agosto (3), a diretoria da Aspami homenageou os pais associados 
pela passagem de seu dia.

Apenas dois pais associados estiveram presentes - Perácio Vanzuita e Antônio Augusto Colla-
res - que foram agraciados com porta retratos com suas respectivas fotos.

Os demais associados que não compareceram também estão recebendo seus brindes alusivos 
à data.

A reunião festiva teve leitura de mensagem aos pais, encerrando com o tradicional lanche en-

tre diretoria e associados em clima de confraternização.

ASSOCIADAS NA OLIMPÍADA
Representando a Aspami as associadas Gilda da Silva Reiser e Edite dos Santos Rodrigues con-

quistaram o terceiro lugar na canastra feminina na 12ª Olimpíada Interna da Família.
A dupla Odete Miranda e Neuzelí Maria de Oliveira, por sua vez, ficou em terceiro no dominó 

feminino.
Os parabéns da diretoria e do Informativo Aspmi pelas honrosas classificações.

A Loja Terezinha Confecções, conveniada Aspmi, 
está com inscrições abertas para Curso Gratuito de 
Auto Maquiagem para associadas Aspmi, com inscri-
ções abertas e vagas limitadas.

As inscrições po-
derá ser feitas pelo e-
mail: vania@belasmk.
com, ou através dos 
telefones 3348.0416 
ou 9610-6060.

A exemplo do 
que aconteceu em 
outros  cursos, a pro-
fessora Vânia Martins 
espera preencher to-
das as vagas ofereci-
das.

Inscrições abertas para 
curso de Auto Maquiagem 

para associadas Aspmi
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Check-up das finanças: como 
anda a saúde do seu bolso?

Assim como nosso corpo precisa, de tempos em 
tempos, de uma avaliação geral para checar se está 
tudo bem, nosso planejamento financeiro também 
precisa passar por um check-up de vez em quando.

Rever metas, checar gastos, conferir receitas... 
enfim, é importante avaliar a saúde do seu bolso 
para evitar que, de repente, seu orçamento entre 
em um colapso e precise de uma intervenção ainda 
mais drástica.

Mas como é possível fazer um check-up das fi-
nanças? Por onde começar?

Diagnóstico
Para manter a saúde das finanças pessoais, são 

necessárias algumas avaliações, que darão o diag-
nóstico do orçamento e, se necessário, a receita para 
eventuais mudanças. Confira!

1 – Receitas e despesas: o primeiro passo para 
avaliar a saúde das finanças é conferir a planilha de 
orçamento mensal. As despesas estão adequadas às 
receitas? Sobra salário no final do mês ou sobra mês 
no final do salário? É importante fazer esses cálculos 
para avaliar a necessidade de corte de gastos ou a 
capacidade de poupar ainda mais.

2 – Mapa das despesas: para que a planilha de 
orçamento fique ainda mais clara, divida os gastos 
por categoria (habitação, saúde, educação, trans-
porte, lazer etc.) e verifique o peso de cada catego-
ria em sua receita. Dessa forma, é possível verificar 
quais os gastos que pesam mais no orçamento e 
pensar em cortes, caso necessário. Vale lembrar que 
os pesos de cada categoria no orçamento tendem 
a mudar de acordo com a idade da pessoa. Os mais 
jovens, por exemplo, gastam mais com educação e 
lazer, enquanto que, para as pessoas mais velhas, os 
gastos com saúde pesam mais.

3 – O peso das dívidas: avalie a parcela de sua 
renda que está comprometida com financiamentos 
e dívidas. Neste caso, considere a parcela do carro, 
da casa, as dívidas com cartão de crédito, cheque 
especial e até cheques pré-datados. A dica de con-
sultores financeiros é que, no máximo, 30% da renda 
esteja comprometida desta forma, para que o resto 
do orçamento não seja prejudicado.

4 – Avaliação patrimonial: faça uma relação de 
bens e investimentos e avalie cada um deles, consi-
derando valor atual, retorno estimado e até o grau 
de liquidez, caso seja necessário se desfazer de al-
guma aplicação financeira ou bem em uma emer-
gência.

5 – Reserva de emergência: esteja preparado 
financeiramente para imprevistos. O ideal é ter um 
fundo de emergência que seja suficiente para arcar 
com suas despesas por um período de três a seis me-
ses – alguns especialistas mais conservadores falam 
até em dez meses. Para iniciar essa reserva, estabe-
leça um valor de poupança mensal – 10% do salário, 
por exemplo – e guarde-o assim que receber. Nunca 
deixe para o final do mês para ver se sobra, pois, nor-
malmente, nunca sobra.

6 – Trace metas: estabeleça objetivos, como 

comprar um carro, casa, pagar os estudos etc., e 
ajuste o seu orçamento em função desses objetivos. 
Um jovem de 25 anos certamente terá objetivos di-
ferentes de uma pessoa de 50 anos, por isso, reveja 
estas metas de tempos em tempos, pois elas tam-
bém podem mudar com o passar do tempo.

7 – Crie uma rotina de planejamento: de olho 
em todas as dicas anteriores, crie uma rotina para 
manter seu planejamento em ordem. Anote todos 
os gastos (inclusive os mais insignificantes), acom-
panhe extratos bancários e fatura de cartão, pague 
contas em dia (para evitar juros e multas) e prepare-
se para imprevistos e emergências financeiras. Por 
dificuldades todos passam, o importante é estar 
pronto para encará-las da melhor maneira possível, 
para que problemas não acabem com seus planos e 
objetivos futuros.

Fonte

Lei para os Descontos Consignados 
aos servidores do legislativo foi 

sancionada pelo Prefeito

Na sessão do dia 31/05/2011 os vereadores de 
Itajaí, em segunda votação, aprovaram o Projeto de Lei 
Nº 67/2011 para os descontos consignados em folha 
de pagamento, válido aos servidores do legislativo ita-
jaiense.

No dia 06/06/2011 a PLO foi sancionada pelo pre-
feito Jandir Bellini e que gerou a Lei Nº 5.753.

E no dia 22/06/2011 a Lei de Nº 5.753 de 
06/06/2011, foi publicada no Jornal do Município, Ano 
XII, Edição 984, na página 34.

A Associação dos Servidores Públicos Municipais 
de Itajaí - ASPMI, deste ato em diante, passa a observar 
com todo rigor, os termos desta Lei, na hora das libe-
rações dos descontos em folha, em especial para estes 
associados.

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Itajaí

LEI  Nº  5.753,  DE 06 DE JUNHO DE 2011.

DISPÕE SOBRE CONSIGNAÇÃO FACULTATIVA EM 
FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DO PODER 
LEGISLATIVO DE ITAJAÍ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE ITAJAÍ Faço saber que a Câmara 
Municipal votou e aprovou, e eu sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º - Fica permitida, a critério da administração 
mediante autorização expressa do servidor vinculado 
ao Poder Legislativo Municipal, seja efetivo ou comis-
sionado, a consignação facultativa em folha de paga-
mento a favor de terceiros.

Art. 2º - Por terceiros entenda-se pessoa jurídica 
de direito público ou privado, destinatária dos créditos 
resultantes de consignação facultativa, em decorrên-
cia de relação jurídica estabelecida por convênio com 

a Câmara de Vereadores.

Art. 3º - Entende-se por consignação facultativa o 
desconto incidente sobre a remuneração ou provento, 
mediante autorização prévia e formal do  interessado.

Art. 4º - As consignações compulsórias,  consis-
tentes em descontos em folha por força de  lei, bem 
como decorrentes de mandado judicial,  somadas com 
as consignações facultativas, assim entendidas os des-
contos em folha mediante  autorização prévia e formal 
do servidor da  Câmara, tais como amortizações de 
empréstimos, mensalidades, mensalidades de asso-
ciações, entidades de classe, clubes, partidos políticos,  
compras de medicamentos, planos de saúde, seguros, 
despesas médicas ou assemelhados, não poderão, em 
conjunto, ultrapassar a 70% (setenta por cento) da re-
muneração bruta mensal, em espécie, do servidor, ex-
cluídas desse limite verbas como gratificação natalina 
ou 13º salário, adicional de férias e horas extras, sobre 
as quais somente serão devidos os descontos previstos 
em lei ou decorrentes de mandato judicial.

§ Primeiro – Só será admitida exceção ao limite 
estabelecido no caput deste artigo, no caso das con-
signações compulsórias por força de lei ou de manda-
to judicial.

§ Segundo – A prioridade dos descontos em fo-
lha dos servidores,objetivando não ultrapassar o limi-
te de 70% da remuneração bruta mensal, em espécie, 
obedecerá à seguinte ordem: primeiro os descontos 
previstos em lei e os decorrentes de mandado judicial; 
segundo os da área de saúde, exames laboratoriais, 
médicos e os relativos a aquisição de medicamentos; 
terceiro as mensalidades de associação, partidos po-
líticos ou entidade de classe; quarto a alimentação; e 
por último os empréstimos consignados, os descontos 
relativos a vestuário e demais descontos.

§ Terceiro – A Câmara só consignará em folha, no 
caso de empréstimos ou compras feitos pelo servidor, 
mediante autorização expressa do mesmo, obedecido 
o limite estabelecido e durante o tempo de exercício 
do cargo, não cabendo ao Poder Legislativo Municipal, 
qualquer responsabilidade, nem mesmo subsidiária, 
por qualquer dívida contraída pelo servidor, no caso 
deste deixar de exercer o cargo por qualquer motivo 
ou cancelar a autorização concedida.

§ Quarto - O Setor de Recursos Humanos da Câ-
mara, junto com o Setor de Contabilidade, fornecerão 
ao Servidor ou ao terceiro fornecedor do crédito, antes 
de qualquer consignação, os valores já consignados 
em nome do Servidor interessado, que servirá de pa-
râmetro para verificar o limite estabelecido nesta Lei, 
fato esse que não representa qualquer responsabilida-
de do Poder Legislativo Municipal sobre o crédito que 
vier a ser obtido pelo Servidor junto ao terceiro credor 
conveniado com a Câmara.

Art. 5º - Qualquer disposição de convênio ou con-
trato que contrariar qualquer disposição da presente 
Lei, não terá qualquer eficácia.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando-se as disposições em contrário, 
ficando ratificados os atos anteriormente praticados.

Prefeitura de Itajaí, 06 de junho de 2011.

JANDIR  BELLINI
Prefeito Municipal

ROGÉRIO NASSIF RIBAS
Procurador Geral do Município
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JM
Passamos fita cassete p/CD • Fita VHS p/DVD • Disco 

Vinil p/CD • Edições e Cópias • Limpeza de fitas 
• Passamos de VHS para DVD

Rua Laudelina 
Dionísio, 972 - 

Cordeiros
Itajaí

47 3241.2841
47  8413.5760

RESTAURANTE BELLÉ
O melhor Buffet de comida por quilo de Itajaí

Av. Sete de Setembro, 1.307, defronte ao Terminal de ônibus Coletivo 
  Itajaí  - 3348.3446

Aberto somente para almoço de segunda à sábado das 11 às 14h15min

TEREZINHA CONFECÇÕES
Roupas Infantil, juvenil, adulto, masculino, feminino e lingerie. 

Brinquedos, cama, mesa e banho. Cosméticos.
ROSA LINE - DULOREN – KYLLY – JOLITEX – BABY BRINK  e outros

Tudo em até 12X sem acréscimo pelo cartão SC CARD.

Rua: Conceição, 800 | Bairro São João | Itajaí/SC
Fones (47)3348.0416 | 9983.6366 | E-mail: terezinha@capitanio.net

COMPRAS & SERVIÇOS

Cinco paratletas da Fundação Municipal de 
Esportes e Lazer de Itajaí participaram re-
centemente, em Curitiba, da segunda etapa 

da Copa Brasil de Xadrez para Deficientes Visuais. 
Na competição, que reuniu enxadristas de grandes 
delegações do país, como Minas Gerais, São Paulo e 
Mato Grosso, Itajaí – com apenas cinco atletas, con-
quistou o 3º lugar em equipe. 

Um dos destaques desta etapa foi a atleta Licé-
lia Margarete de Deus, deficiente visual e cadeiran-
te, que participou pela primeira vez da competição 
e deu um exemplo de superação. Com o resultado 
positivo, os atletas se preparam para a terceira eta-
pa, que ocorre nos dias 21,22 e 23 de setembro em 
São Caetano do Sul (SP). “Desde 2006, Itajaí não con-
segue ficar entre os três primeiros colocados nesta 
competição, o que para nós é uma grande vitória 
levando em consideração que somos em poucos 
atletas” comemora o atleta Álvaro da Silva. 

A classificação individual de Itajaí foi a seguin-
te: 11º lugar para Carlos Marcelo Espíndola com 
quatro pontos; 13º lugar para Odacir da Silveira tam-
bém com quatro pontos; 16º lugar para Álvaro da 
Silva com 3.5 pontos; 24º lugar para Luciano Rhinow 
Michels com três pontos e em 48º lugar Licélia Mar-
garete de Deus com um ponto. 

Aulas de xadrez 
A Fundação Municipal de Esportes e Lazer 

em parceria com o Clube de Xadrez de Itajaí ofe-
rece aulas gratuitas de xadrez para toda a comu-
nidade. Os encontros são ministrados de segun-
da a sexta-feira, das 10 às 12 horas e das 14 às 18 
horas, na Avenida Sete de Setembro – galeria do 
Marcílio Dias. Hoje, 20 pessoas participam das au-
las e muitas delas representam a cidade em com-
petições estaduais e nacionais. 

De acordo com a Wikipédia, o xadrez é um 
dos jogos mais populares do mundo, sendo pra-
ticado por cerca de 605 milhões de pessoas. Des-
tas, cerca de 7,5 milhões são filiadas a uma das 
federações nacionais que existem em 160 países 
em todo o mundo. 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE  ESPORTES E LAZER

Itajaí garante 3º lugar 
por equipe em etapa da 

Copa Brasil de Xadrez para 
Deficientes Visuais

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Iniciaram recentemente e devem seguir por 
um prazo de cinco meses as obras da reforma inter-
na total do Ginásio de Esportes Governador Ivo Sil-
veira, no Bairro Fazenda. Os serviços, que envolvem 
a troca do piso da cancha de jogos, reforma de salas 
e vestiários com colocação de piso cerâmico, substi-
tuição de esquadrias, pintura e melhoramentos di-
versos, totalizam um investimento de R$ 351.300,00, 
com recursos próprios do Município. 

De acordo com o engenheiro Hermínio Guar-
diano, responsável pela obra, um dos principais 
destaques da reforma interna é a retirada do piso 
de madeira da cancha de jogos. O material vai ser 
substituído por outro tipo de piso, o vinílico, com 
sete milímetros de espessura. “Além de moderno, é 
um tipo de piso mais adequado à prática esportiva”, 
acrescenta. 

Segundo o site www.receitasdaconstrucao.
com.br, além de decorativo, pois permite criar inú-
meras harmonias e combinações, o piso vinílico, por 
sua composição, confere resistência ao desgaste, 
proporcionando durabilidade. É impermeável e pra-
ticamente sem juntas, o que facilita a manutenção, e 
oferece boa aderência ao escorregamento. Diminui 
o barulho do ambiente, amortizando o som, e é um 
material classificado como auto-extinguível, ou seja, 
não contribui para a propagação de chamas. 

A coordenação dos trabalhos de reforma do 
Ginásio de Esportes Governador Ivo Silveira, uma 
das mais antigas e importantes praças esportivas de 
Itajaí, está a cargo da Secretaria Municipal de Urba-
nismo. 

Prefeitura investe mais de 
R$ 350 mil na recuperação 

do Ginásio Ivo Silveira
Representantes do Instituto Anjos do Mar Brasil 

embarcaram para a Shanghai, China, onde participam do 
Congresso Mundial de Resgate Oceânico. O evento acon-
tece de quatro em quatro anos e reúne diversas entida-
des de todo o mundo para discutir e trocar experiências 
sobre o tema.

Entre os principais assuntos a serem discutidos nes-
ta edição do Congresso estão o Código Internacional de 
Práticas de Salvamento Marítimo, operações de resgate 
de larga escala, estabelecimento de segurança marítima 
sustentável e resposta de emergência em países em de-
senvolvimento.

Marcelo Ulysséa, de Itajaí e diretor presidente do 
IAMB, fará uma palestra sobre o sistema de busca e sal-
vamento brasileiro, bem como pleiteará junto à Federa-
ção Mundial de Resgate Marítimo embarcações e equi-
pamentos para a Base Operacional do IAMB, que entrará 
em funcionamento em Itajaí. O Porto de Itajaí é uma das 
instituições apoiadoras do projeto. 

PORTO DE ITAJAÍ

Brasil participa de 
Congresso Mundial de 

Resgate Oceânico

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE  ESPORTES E LAZER

Atletas de Itajaí ganham
novos uniformes 

A Fundação Municipal de Esporte e Lazer (FMEL) 
entregou a linha completa de novos uniformes para 
os atletas que participaram das competições oficiais 
organizadas pela Fesporte, como os Joguinhos e os 
Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) e a Olesc. 

Após vários anos sem um uniforme oficial, a 
FMEL adquiriu camisas para jogo, camisas para trei-
no, shorts e agasalho completo. Os uniformes foram 
utilizados pela primeira vez pelos atletas que dispu-
taram os Joguinhos Abertos de Santa Catarina, nos 
dias 20 a 28, em Caçador.  
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A Micromix  Cursos está oferecendo descontos exclusivos 
para ASSOCIADOS ASPMI  nas mais de 40 opções em cursos.

Vá com este código: Micromix 8935  até a Micromix e 
receba material didático gratuito, descontos de

 30% nos cursos e 20% na taxa de matrículas. 
Curso Gratuito de Internet e digitação.

Contato 47 3348.8935

Flashes da Olimpíada da Família 2011

Distribuição Pipoca/Algodão doce Confraternização das equipes Disputa Voleibol  feminino

Diversão no parque Fiuza Lima na festa Campeão Tênis de mesa - Marcelo - Funasa

Recreação crianças Dominó Fem/Masc

Disputa Bocha masc

Campeão Xadrez  - João  - Obraspmi

Final Futebol Suíço - Funasa x Educa

Pira OlimpícaRainha Olimpíada Interna 2011
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ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITAJAÍ

ANO XIII - Nº 171 - AGOSTO/2011 - Circulação Dirigida (Mala Direta)

Site: www.aspmitajai.com.br | e-mail: aspmi@aspmitajai.com.br (presidente)

17/9/64   46 anos
FUNDADA EM 17/9/64

Restaurante e Lanchonete Casa Velha, servindo diariamente café da manhã, inclusive aos 
domingos. De 2ª à sábado almoço com pratos executivos. De 3ª à sábado jantar com cardápio 

de carnes assadas e sopas.  Aos domingos café da manhã e almoço com carnes assadas.

Reservas 
para eventos: 
(47) 3248.8986  
Rua Dr. José 

Bonifácio 
Malburg, 133  

Itajaí

CONTINUAÇÃO DA CAPA

Funasa é campeã e conquista o Tetra
As constantes chuvas nesta época do ano 

prejudicaram a realização das competições de vô-
lei 4x4, e, principalmente, os jogos de futebol su-
íço em virtude das más condições do gramado.

RAINHA E PATROCÍNIOS
Concorrendo com as candidatas da Equipa-

ço, Obraspmi e Educação, Mayara Fernanda da 
Rosa, da equipe campeã, foi eleita a Rainha da 
Olimpíada 2011.

Capemisa Vida e Previdência, Fundação Mu-
nicipal de Esportes e Lazer e Mannes Corretora de 
Seguros, foram os patrocinadores do evento.

QUADRO DE PONTUAÇÃO FINAL

Coordenador Funasa campeão

Equipe campeã Voleibol Fem - Educa

Célio - campeão Sinuca masc

Campeão Futebol Suíço - Funasa

Equipaço - vice-campeã

Escolinha Aspmi


