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O prefeito José Osmar e o secre-
tário de Planejamento Urbano, Obras
e Serviços Públicos de Rio Claro,
Robson Bastos, estiveram, na última
segunda-feira (20/12), em três impor-
tantes reuniões na Secretaria de In-
fraestrutura e Obras do Estado do
Rio de Janeiro solicitando apoio para
o distrito de Lídice, especificamente
retroescavadeira, caminhões e moto-
niveladora, para atendimento às es-
tradas rurais afetadas pelas chuvas.

A segunda reunião foi relativa
aos projetos de urbanização da qua-
dra do bairro Estação de Lídice e
pavimentação do trecho da estrada
Rio das Pedras, sentido comunidade
quilombola, projetos BB e outros.

A terceira reunião na Secretaria
de Infraestrutura e Obras do Estado
foi para mapear o andamento dos
projetos de construção de unidades
habitacionais populares na Fazenda
da Grama e Passa Três.

Prefeito e secretário de Obras
buscam importantes melhorias
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A CÂMARA MUNICIPAL aprova e eu, Prefeito do Município de Rio Claro, sanciono e promulgo
a seguinte:

LEI MUNICIPAL Nº. 1100, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

EMENTA: Cria o cargo de Técnico de Enfermagem-ESF, de provimento efetivo, e dá outras
providências.

Artigo 1º Fica criado o cargo de Técnico de Enfermagem-ESF, com abertura de 06 (seis) vagas,
de provimento efetivo, nível 12 e com carga horária de 40h semanais, com a seguinte descrição
sintética:

Artigo 2º Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de
13 de outubro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Rio Claro-RJ, 15 de dezembro de 2021.
JOSÉ OSMAR DE ALMEIDA

Prefeito

ANEXO III
TABELA DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO
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ANEXO IV
TABELA DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DA EDUCAÇÃO

ANEXO V
TABELA DE CARGOS EM EXTINÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO
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ANEXO XII
CARGOS EFETIVOS - DESCRIÇÃO SINTÉTICA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO



12 Boletim Oficial do Município de Rio Claro - 23/12/2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO



Boletim Oficial do Município de Rio Claro - 23/12/2021 13

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO



14 Boletim Oficial do Município de Rio Claro - 23/12/2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO



Boletim Oficial do Município de Rio Claro - 23/12/2021 15

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO



16 Boletim Oficial do Município de Rio Claro - 23/12/2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO



Boletim Oficial do Município de Rio Claro - 23/12/2021 17

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO



18 Boletim Oficial do Município de Rio Claro - 23/12/2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO



Boletim Oficial do Município de Rio Claro - 23/12/2021 19

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO



20 Boletim Oficial do Município de Rio Claro - 23/12/2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO



Boletim Oficial do Município de Rio Claro - 23/12/2021 21

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO



22 Boletim Oficial do Município de Rio Claro - 23/12/2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO



Boletim Oficial do Município de Rio Claro - 23/12/2021 23

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO-RJ, aprova e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte:

LEI MUNICIPAL   N 1101, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

EMENTA: Institui o Regime de Previdência Complementar no âmbito do Município de Rio
Claro; fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de
previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal; autoriza a adesão a plano de benefícios
de previdência complementar; e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

 Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Rio Claro, o Regime de Previdência
Complementar – RPC, a que se referem os § 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição Federal.
Parágrafo único. O valor dos benefícios de aposentadoria e pensão devido pelo Regime Próprio
de Previdência Social – RPPS aos servidores públicos titulares de cargos efetivos e membros
de quaisquer dos poderes, incluídas suas autarquias e fundações, que ingressarem no serviço
público do Município de Rio Claro/RJ a partir da data de início da vigência do RPC de que
trata esta Lei, não poderá superar o limite máximo dos benefícios pagos pelo Regime Geral
de Previdência Social – RGPS.
Art. 2º O Município de Rio Claro/RJ é o patrocinador do plano de benefícios do Regime de
Previdência Complementar de que trata esta Lei, sendo representado pelo Prefeito que poderá
delegar esta competência.
Parágrafo único. A representação de que trata o caput deste artigo compreende poderes
para a celebração de convênio de adesão e suas alterações, retirada de patrocínio, transferência
de gerenciamento e para manifestação acerca da aprovação ou da alteração de plano de
benefícios de que trata esta Lei e demais atos correlatos.
Art. 3º O Regime de Previdência Complementar de que trata esta Lei terá vigência e será
aplicado aos servidores públicos titulares de cargos efetivos e membros de quaisquer dos
poderes, incluídas suas autarquias e fundações, que ingressarem no serviço público a partir
da data de:
I - publicação da autorização, pelo órgão fiscalizador de que trata a Lei Complementar nº 109,
de 29 de maio de 2001, do convênio de adesão do patrocinador ao plano de benefícios
previdenciário administrado pela entidade fechada de previdência complementar; ou
II - início de vigência convencionada no convênio de adesão firmado com a entidade aberta
de previdência complementar.
Art. 4º A partir do início de vigência do Regime de Previdência Complementar de que trata
esta Lei, independentemente da inscrição do servidor como participante no plano de benefícios
oferecido, aplicar-se-á o limite máximo dos benefícios pagos pelo RGPS, de que trata o art.
40 da Constituição Federal, às aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo RPPS
(do Ente) aos segurados definidos no parágrafo único do art. 1º.
 Art. 5º Os servidores e membros definidos no parágrafo único do art. 1º desta Lei que tenham
ingressado no serviço público até a data anterior ao início da vigência do Regime de Previdência
Complementar poderão, mediante prévia e expressa opção, aderir ao RPC, na forma a ser
regulada por lei específica, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da vigência
do Regime de Previdência Complementar.
Parágrafo único. O exercício da opção a que se refere o caput deste artigo é irrevogável
e irretratável, devendo observar o disposto no art. 4º desta Lei.
Art. 6º O Regime de Previdência Complementar de que trata o art. 1º será oferecido por meio
de adesão a plano de benefícios já existente ou plano próprio em entidade de previdência
complementar

CAPÍTULO II
DO PLANO DE BENEFÍCIOS

Seção I
Das Linhas Gerais do Plano de Benefícios
 Art. 7º O plano de benefícios previdenciário estará descrito em regulamento, observadas
as disposições das pertinentes Leis Complementares, e dos normativos decorrentes desses
diplomas legais, e deverá ser oferecido, obrigatoriamente, a todos os servidores e membros
do Município de Rio Claro/RJ de que trata o art. 3º desta Lei.
Art. 8º O Município de Rio Claro/RJ somente poderá ser patrocinador de plano de benefícios
estruturado na modalidade de contribuição definida, cujos benefícios programados tenham
seu valor permanentemente ajustado à reserva constituída em favor do participante, inclusive
na fase de percepção de benefícios, considerando o resultado líquido de sua aplicação, os
valores aportados, resgatados e/ou portados e os benefícios pagos.
§ 1º O plano de que trata o caput deste artigo deverá prever benefícios não programados
que:
I - assegurem pelo menos, os benefícios decorrentes dos eventos invalidez e morte do participante;
e
II - sejam estruturados unicamente com base em reserva acumulada em favor do participante.
§ 2º Na gestão dos benefícios de que trata o § 1º deste artigo, o plano de benefícios previdenciários
poderá prever a contratação de cobertura de risco adicional junto à sociedade seguradora,
desde que tenha custeio específico.
§ 3º O plano de que trata o caput deste artigo poderá prever cobertura de sobrevivência do
assistido, desde que contratada junto à sociedade seguradora.

Seção II
Do Patrocinador

 Art. 9º O Município de Rio Claro/RJ é o responsável pelo aporte de contribuições e pelas
transferências das contribuições descontadas dos seus servidores ao plano de benefícios
previdenciário, observado o disposto nesta Lei, no convênio de adesão e no regulamento.
§ 1º As contribuições devidas pelo patrocinador deverão ser pagas, de forma centralizada,
pelos poderes, incluídas suas autarquias e fundações, e em hipótese alguma poderão ser
superiores às contribuições normais dos participantes.
§ 2º O Município de Rio Claro/RJ será considerado inadimplente em caso de descumprimento,
por quaisquer dos poderes, incluídas suas autarquias e fundações, de qualquer obrigação
prevista no convênio de adesão e no regulamento do plano de benefícios.

Art. 10 Deverão estar previstas, expressamente, nos instrumentos jurídicos cabíveis ao plano
de benefícios administrado pela entidade de previdência complementar, cláusulas que
estabeleçam no mínimo:
I - a não existência de solidariedade do Ente Federativo, enquanto patrocinador, em relação
a outros patrocinadores; instituidores, averbadores; planos de benefícios e entidade de previdência
complementar;
II - os prazos de cumprimento das obrigações pelo patrocinador e das sanções previstas para
os casos de atraso no envio de informações cadastrais de participantes e assistidos, de pagamento
ou do repasse das contribuições;
III - que o valor correspondente à atualização monetária e aos juros suportados pelo patrocinador
por atraso de pagamento ou de repasse de contribuições será revertido à conta individual
do participante a que se referir a contribuição em atraso;
IV - eventual valor de aporte financeiro, a título de adiantamento de contribuições, a ser realizado
pelo Ente Federativo;
V - as diretrizes com relação às condições de retirada de patrocínio ou rescisão contratual
e transferência de gerenciamento da administração do plano de benefícios previdenciário;
VI - o compromisso da entidade de previdência complementar de informar a todos os
patrocinadores vinculados ao plano de benefícios sobre o inadimplemento de patrocinador
em prazo superior a noventa dias no pagamento ou repasse de contribuições ou quaisquer
obrigações, sem prejuízo das demais providências cabíveis.

Seção III
Dos Participantes

Art. 11 Podem se inscrever como participantes do Plano de Benefícios todos os servidores
e membros do Município de Rio Claro/RJ.
Art. 12 Poderá permanecer inscrito no respectivo plano de benefícios o participante que:
I -  esteja cedido a outro órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive suas empresas públicas e sociedades
de economia mista;
II - esteja afastado ou licenciado do cargo efetivo temporariamente, com ou sem recebimento
de remuneração, inclusive para o exercício de mandato eletivo em qualquer dos entes da
federação;
III - optar pelo benefício proporcional diferido ou autopatrocínio, na forma do regulamento do
plano de benefícios.
§ 1º O regulamento do plano de benefícios disciplinará as regras para a manutenção do custeio
do plano de benefícios, observada a legislação aplicável.
§ 2º Havendo cessão com ônus para o cessionário subsiste a responsabilidade do patrocinador
em recolher junto ao cessionário e repassar a contribuição ao plano de benefícios, nos mesmos
níveis e condições que seriam devidos pelo patrocinador, na forma definida no regulamento
do respectivo plano.
§ 3º Havendo cessão com ônus para o cedente, o patrocinador arcará com a sua contribuição
ao plano de benefícios.
§ 4º O patrocinador arcará com a sua contribuição, somente, quando o afastamento ou a licença
do cargo efetivo se der sem prejuízo do recebimento da remuneração.
Art. 13 Os servidores e membros referidos no art. 3º desta Lei, com remuneração superior
ao limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social,
serão automaticamente inscritos no respectivo plano de benefícios de previdência complementar
desde a data de entrada em exercício.
 § 1º É facultado aos servidores e membros referidos no caput deste artigo manifestarem
a ausência de interesse em aderir ao plano de benefícios patrocinado pelo (Ente), sendo seu
silêncio ou inércia, no prazo de noventa dias após sua inscrição automática na forma do caput
deste artigo, reconhecida como aceitação tácita à inscrição.
 § 2º Na hipótese de a manifestação de que trata o § 1º deste artigo ocorrer no prazo de
até noventa dias da data da inscrição automática, fica assegurado o direito à restituição integral
das contribuições vertidas, a ser paga em até sessenta dias do pedido de anulação atualizadas
nos termos do regulamento.
 § 3º A anulação da inscrição prevista no § 1º deste artigo e a restituição prevista no §2º
deste artigo não constituem resgate.
§ 4º No caso de anulação da inscrição prevista no § 1º deste artigo, a contribuição aportada
pelo patrocinador será devolvida à respectiva fonte pagadora no mesmo prazo da devolução
da contribuição aportada pelo participante.
§ 5º Sem prejuízo ao prazo para manifestação da ausência de interesse em aderir ao plano
de benefícios, fica assegurado ao participante o direito de requerer, a qualquer tempo, o
cancelamento de sua inscrição, nos termos do regulamento do plano de benefícios.

Seção IV
Das Contribuições

 Art. 14 As contribuições do patrocinador e do participante incidirão sobre a base de cálculo
das contribuições ao RPPS, estabelecidas na Lei Municipal nº 717, de 19 de dezembro de
2013 e suas alterações, que exceder o limite máximo dos benefícios pagos pelo Regime Geral
de Previdência Social, observado o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal.
§ 1º A alíquota da contribuição do participante será por ele definida, observado o disposto
no regulamento do plano de benefícios.
§ 2º Os participantes poderão realizar contribuições facultativas ou adicionais, de caráter voluntário,
sem contrapartida do Patrocinador, na forma do regulamento do plano de benefícios.
Art. 15 O patrocinador somente se responsabilizará por realizar contribuições em contrapartida
às contribuições normais dos participantes que atendam, concomitantemente, às seguintes
condições:
I - sejam segurados do RPPS, na forma prevista no art. 1º ou art. 5º desta Lei; e
II - recebam subsídios ou remuneração que exceda o limite máximo a que se refere o art.
4º desta Lei, observado o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal.
§ 1º A contribuição do patrocinador será paritária à do participante sobre a parcela que exceder
o limite máximo a que se refere o parágrafo único do art. 1º desta Lei.
 § 2º Observadas as condições previstas no § 1º deste artigo e no disposto no regulamento
do plano de benefícios, a contribuição do patrocinador não poderá exceder ao percentual de
8,5% (oito vírgula cinco por cento).
§ 3º Os participantes que não se enquadrem nas condições previstas nos incisos I e II do
caput deste artigo não terão direito à contrapartida do Patrocinador.
§ 4º Sem prejuízo ao disposto no caput deste artigo, o Patrocinador deverá realizar o repasse
das contribuições descontadas diretamente da remuneração ou subsídio dos participantes a
ele vinculados, inclusive daqueles que, embora não enquadrados no inciso II deste artigo,
estejam inscritos no plano de benefícios.
§ 5º Sem prejuízo às demais penalidades e responsabilidades previstas nesta Lei e na legislação
aplicável, as contribuições recolhidas com atraso estarão sujeitas à atualização monetária e
consectários de mora estabelecidos no Convênio, regulamento e plano de custeio do respectivo
plano de benefícios, ficando o Patrocinador desde já autorizado a adotar as providências
necessárias para o regular adimplemento de suas obrigações junto ao plano de benefícios.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO
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Art. 16. A entidade de previdência complementar administradora do plano de benefícios manterá
controle individual das reservas constituídas em nome do participante e registro das contribuições
deste e dos patrocinadores.

Seção V
Do Processo de Seleção da Entidade

Art. 17. A escolha da entidade de previdência responsável pela administração do Plano de
Benefícios será precedida de processo seletivo conduzido com impessoalidade, publicidade
e transparência e que contemple requisitos de qualificação técnica e economicidade indispensáveis
à garantia da boa gestão dos planos de benefícios.
§ 1º A relação jurídica com a entidade será formalizada por convênio de adesão, com vigência
por prazo indeterminado.
§ 2º O processo seletivo poderá ser realizado em cooperação com outros Municípios desde
que seja demonstrado o efetivo cumprimento dos requisitos estabelecidos no caput deste artigo.

Seção VI
Do Acompanhamento do Regime de Previdência Complementar

Art. 18 O Poder Executivo deverá instituir um Comitê de Assessoramento de Previdência
Complementar (CAPC) nos termos da legislação vigente e na forma regulamentada pelo (nome
do ente federativo):
§1º Compete ao CAPC acompanhar a gestão dos planos de previdência complementar, os
resultados do plano de benefícios, recomendar a transferência de gerenciamento, manifestar-
se sobre alterações no regulamento do plano, além de outras atribuições e responsabilidades
definidas em regulamento na forma do caput.
§2º O Poder Executivo poderá, alternativamente ao comando do caput, delegar as competências

descritas no §1º deste artigo ao órgão ou conselho já devidamente instituído no âmbito dos
regimes próprios de previdência social desde que assegure a representação dos participantes.
§3º O CAPC terá composição de no máximo 4 (quatro) membros e será paritária entre
representantes dos participantes e assistidos, e do patrocinador, cabendo a este a indicação
do conselheiro presidente, que terá, além do seu, o voto de qualidade.
§4º Os membros do CAPC deverão ter formação superior completa, e atender aos requisitos
técnicos mínimos e experiência profissional definidos em regulamento pelo (nome do ente
federativo) na forma do caput.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

 Art. 19 As nomeações de novos servidores de cargo efetivo e membros do Município de
Rio Claro/RJ que possuam o subsídio ou a remuneração do cargo acima dos valores do limite
máximo estabelecido para os benefícios de aposentadorias e pensões do Regime Geral de
Previdência Social, ficam condicionadas ao início da vigência do Regime de Previdência
Complementar previsto na forma do art. 3º desta Lei, ressalvadas as nomeações das áreas
de educação, saúde e segurança.
Art. 20 A adesão a plano multipatrocinado já existente em Entidade Fechada de Previdência
Complementar (EFPC), não acarretará aporte inicial ao Município.
Art. 21 A unidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Rio Claro
fica autorizada a auxiliar, no que couber, nas gestões e providências pertinentes à implantação
e funcionamento do regime de previdência complementar de que trata esta Lei.
Art. 22 Fica mantido o vínculo com o regime de previdência anterior para o servidor que,
após a aprovação dessa lei complementar, fizer novo concurso público sem que haja
descontinuidade de vínculo.
Art. 23 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a 12 de novembro
de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Rio Claro – RJ, 15 de dezembro de 2021.
JOSÉ OSMAR DE ALMEIDA

Prefeito

A Câmara Municipal aprova e eu, Prefeito do Município de Rio Claro sanciono e promulgo
a seguinte:

LEI MUNICIPAL Nº 1102, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

EMENTA: Dispõe sobre a Política Municipal de atendimento aos Direitos da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º  Esta Lei dispõe sobre a Política Municipal de atendimento dos Direitos da Criança
e do Adolescente e estabelece normas para sua aplicação.

Art. 2º  Ficam assegurados à criança e ao adolescente todos os direitos fundamentais inerentes
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral prevista no Estatuto da Criança e do
Adolescente (art. 3º, Lei Federal 8.069/90).

Art. 3º A efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária é dever concorrente da família, da comunidade, da sociedade
em geral e do Poder Público.

Art. 4º A garantia de absoluta prioridade dos direitos da criança e do adolescente compreende:

I - primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
II - precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
III - preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
IV - destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção
à infância e à juventude (P. Único, art. 4º, Lei Federal 8.069/90).

Art. 5º  As ações de promoção, controle e defesa dos direitos fundamentais da criança e
do adolescente far-se-ão através de ações articuladas, governamentais e não governamentais.

Art. 6º O atendimento dos direitos da criança e do adolescente, no âmbito Municipal, far-
se-á através de:

I - políticas e programas de proteção e serviços especiais correspondentes, em caráter prioritário,
para as crianças e adolescentes, em situação de risco pessoal e social, nos termos desta
Lei;

II - políticas sociais básicas de educação, saúde, recreação, esporte, cultura, lazer,
profissionalização e outras que assegurem o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual
e social da criança e do adolescente, em condições de liberdade e dignidade, bem como
a convivência familiar e comunitária;

III - políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que dela
necessitem.

§ 1º  O Município destinará recursos e espaços públicos para programações culturais, esportivas
e de lazer voltadas para a infância e a juventude.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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§ 2º O Município poderá firmar convênios e consórcios, nos termos da legislação pertinente,
com entidades públicas e privadas ou outras esferas governamentais, para atendimento realizado,
condicionado à prévia aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 7º  São órgãos e instrumentos da política de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente:

I - o Fórum permanente dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA;
III - o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente; e
IV - o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA.

Art. 8º As entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à inscrição dos
seus programas, especificamente os regimes de atendimento, junto ao Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual manterá registro das inscrições e de suas
alterações, do que fará comunicação ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público e à Autoridade
Judiciária.

Art. 9º Os programas a que se refere o artigo anterior serão classificados como de proteção
ou socioeducativos e destinar-se-ão a:

a) orientação e apoio sociofamiliar;
b) apoio socioeducativo em meio aberto;
c) colocação familiar;
d) acolhimento familiar;
e) liberdade assistida;
f) semiliberdade;
g) internação;
h) outras medidas enumeradas no art. 101, incisos IV, V e VI, da Lei 8069/90.

Art. 10  Os serviços especiais referidos no inciso I, do artigo 6º, desta Lei, visam a:

a) prevenção e atendimento médico e psicológico às vítimas de negligência, maus tratos,
exploração, abuso, crueldade e opressão;
b) identificação e localização de pais, crianças e adolescentes desaparecidos;
c) proteção jurídico social.

CAPÍTULO II
Do Fórum Permanente dos Direitos da Criança e do Adolescente

Art. 11 Fica instituído o Fórum Permanente dos Direitos da Criança e do Adolescente, composto
de um representante de cada entidade não governamental que mantenha programas de
atendimento à criança e ao adolescente ou que tenha por objetivo a defesa e a proteção dos
direitos da cidadania de modo geral.

I - As entidades não governamentais serão convidadas pelo Poder Executivo Municipal, através
do Gabinete do Prefeito, para que no prazo de 30 (trinta) dias da realização do Fórum Permanente
indiquem o seu representante.

II - Os representantes dos órgãos governamentais serão escolhidos pelo Poder Executivo
Municipal, através do Gabinete do Prefeito, nos 30 (trinta) dias anteriores à realização do Fórum
Permanente.

III - A publicidade da realização do Fórum Permanente dos Direitos da Criança e do Adolescente
será feita através de comunicação de maior penetração popular no Município de Rio Claro,
nos 30 (trinta) dias que precederem o Fórum.

Art. 12 O Fórum Permanente é órgão consultivo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
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e do Adolescente e tem por função sugerir as diretrizes e as políticas a serem adotadas pelo
Conselho, assim como auxiliar na implantação das mesmas.

Art. 13  Todas as entidades com atuação no Município de Rio Claro que se enquadrem no
disposto no artigo 11, para participarem do Fórum permanente, credenciar-se-ão perante o
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

§ 1º São requisitos para a entidade credenciar-se:

a) estar legalmente constituída há mais de dois anos e ter sede no Município;

b) não possuir fins lucrativos;

c) ser reconhecida a idoneidade das pessoas que compõem os seus quadros de direção;

d) ter como objetivos institucionais o atendimento, estudo, pesquisa, promoção ou defesa
dos direitos da criança e do adolescente, ou ainda a defesa dos direitos da cidadania em
geral.

§ 2º  A comprovação a que se refere a letra “d” do parágrafo anterior se fará mediante a
apresentação ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da ata de
fundação e outros documentos que permitam constatar a existência e o trabalho efetivo da
entidade.

§ 3º Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, quando do
requerimento de inscrição da entidade, verificar o cumprimento dos requisitos do artigo 13
e do § 1º deste artigo, homologando ou não as inscrições.

Art. 14 Compete ao Fórum Permanente escolher as entidades não governamentais que
participarão do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 15 O Regimento Interno do Fórum Permanente será elaborado pelo Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente através de Resolução.

CAPÍTULO III
Do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Art. 16 Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA,
órgão normativo, deliberativo e controlador da política de atendimento à crianças e adolescentes,
vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

Art. 17 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio Claro/RJ, órgão
superior de deliberação colegiada, de caráter permanente e composição paritária entre governo
e sociedade civil, cujos membros, nomeados pelo Prefeito, têm mandato de 2 (dois) anos,
com poder de decisão no âmbito de suas competências.

§ 1º O CMDCA será composto por 8 (oito) membros e respectivos suplentes, indicados conforme
sua representatividade.

§ 2° Os representantes do Poder Executivo Municipal são os seguintes:

I - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos;
II - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
III  - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
IV - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura,
Turismo, Eventos, Esporte e Lazer.

§ 3º Os representantes, titulares e suplentes do Poder Executivo Municipal, serão indicados
pelo Prefeito dentre os ocupantes dos cargos, nos respectivos órgãos referidos no parágrafo
anterior.

§ 4°  As entidades não governamentais que representarão a sociedade serão indicadas pelo
Fórum Permanente.

§ 5º Cada entidade não governamental escolhida pelo Fórum Permanente deverá indicar os
respectivos representantes, titular e suplente, que não poderão ter vínculo com  Administração
Pública.

§ 6º Todos os componentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
serão nomeados pelo Prefeito, mediante ato a ser publicado no órgão da Imprensa Oficial.

§ 7º A ausência justificada por 3 (três) reuniões consecutivas ou 3 (três) intercaladas, no decurso
do mandato, implicará na exclusão automática da entidade nomeada, devendo o Fórum
Permanente indicar a entidade que a substituirá.

§ 8º Sendo o representante do Poder Executivo o faltante, o Prefeito será imediatamente
cientificado para a adoção das providências cabíveis.

Art. 18  A entidade participante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
terá mandato de 2 (dois) anos, com livre recondução decidida pelo Fórum Permanente dos
Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 19  As funções de membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
serão consideradas de relevante serviço público, não remunerada, sendo seu exercício prioritário,
conforme disposto no artigo 227 da Constituição da República.

Art. 20 Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA,

além de outras atribuições previstas nesta Lei:

a) na sessão de instalação eleger seu Presidente para mandato de 2 (dois) anos, permitida
uma recondução, observada a alternância entre representantes da sociedade civil e governo.

b) formular a política municipal de proteção e defesa dos direitos da criança e adolescente,
definindo prioridades e controlando as ações de execução em todos os níveis, ouvido o Fórum
Permanente;

c) deliberar sobre a convivência e oportunidade de implantação dos programas e serviços
destinados ao atendimento das crianças e adolescentes, bem como sobre a criação de entidades
governamentais ou realização de consórcio intermunicipal regionalizado de atendimento;

d) Gere o fundo municipal, alocando recursos para os programas das entidades
governamentais e concedendo auxílios e ou subvenções para as entidades não governamentais
que desenvolvam programas de atendimento a crianças e adolescentes, regularmente inscritas
e registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

e) apreciar e deliberar a respeito dos auxílios ou benefícios, bem como da aplicação dos
mesmos, a serem concedidos a entidades não governamentais que tenham por objetivo a
proteção, promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente;

f) propor modificações nas estruturas das Secretarias e órgãos da Administração ligados
à promoção de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente;

g)   efetuar o registro das entidades não governamentais que desenvolvam programas
com crianças e adolescentes, assim como inscrever os respectivos programas e/ou projetos
de proteção e socioeducativos, na forma dos artigos 90 e 91 da Lei Federal nº. 8069/90;

h) opinar sobre o orçamento municipal destinado à assistência social, saúde e educação,
indicando modificações necessárias à consecução da política formulada, na forma desta Lei;

i) elaborar seu Regimento Interno e o do Fórum Permanente;

j) estabelecer política de formação de pessoal com vistas à qualificação do atendimento
da criança e do adolescente;

k)   manter intercâmbio com entidades internacionais, federais e estaduais congêneres,
ou que tenham atuação na proteção, promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente;

l) realizar e incentivar campanhas promocionais de conscientização dos direitos da criança
e do adolescente;

m) regulamentar através de Resolução o processo de escolha dos membros do Conselho
Tutelar e a sua implantação efetiva;

n) Fiscalizar as entidades governamentais e não governamentais regularmente inscritas
e registradas no respectivo Conselho.

Parágrafo Único. O Poder Executivo Municipal dará o suporte administrativo, financeiro e
técnico ao funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
utilizando, para tanto, servidores, espaço físico e recursos que se façam necessários.

Art. 21 O número de integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
poderá ser aumentado ou diminuído, mantida a composição bipartite, mediante proposta do
Presidente ou de 1/3 (um terço) de seus membros, e aprovada por 2/3 (dois terços) dos mesmos.

Art. 22 Fica criada a Comissão Provisória dos Direitos da Criança e do Adolescente com a
finalidade de:

a) constituir o Fórum Permanente;
b) coordenar o processo de escolha das entidades que comporão o Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente.

§ 1º A Comissão Provisória será composta por:

I - 01 (um) representante da sociedade civil, que se enquadre no disposto no artigo 11 desta
Lei.
II - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
III - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
;
IV - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
V - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura,
Turismo, Eventos, Esporte e Lazer.

§ 2º O Prefeito, no prazo de 3 (três) dias da publicação desta Lei, designará os representantes
do Poder Executivo e notificará as entidades não governamentais,  referidas no parágrafo
anterior, para indicação dos representantes e instalação da Comissão Provisória.

§ 3º A Comissão Provisória instalar-se-á no período de 10 (dez) dias contados da publicação
desta Lei e terá vigência por 90 (noventa) dias, no período em que deverá estar concluído
o processo de escolha aludido na letra “b”, do caput deste artigo.

§ 4º O Presidente da Comissão Provisória será escolhido entre os seus membros na primeira
reunião.

§ 5º Até o final de 90 (noventa) dias, o Presidente da Comissão Provisória prestará contas
do trabalho desenvolvido e apontará as entidades que foram escolhidas para constituir o Fórum
Permanente e compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

CAPÍTULO IV
DO CONSELHO TUTELAR

Seção I
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Da Natureza, Composição e Funcionamento

Art. 23 O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos
no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 131, Lei Federal 8.069/90), vinculado
administrativamente à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

Art. 24 O Conselho Tutelar é composto de 5 (cinco) membros escolhidos pela comunidade
local, sendo considerados suplentes todos os candidatos que participarem do pleito, a partir
do 6º (sexto) mais votado (art. 132, Lei Federal 8.069/90).

§ 1º Sempre que for necessária a convocação de suplente, e não houver nenhum na lista,
cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizar processo de
escolha para definir novos suplentes pelo tempo restante do mandato dos demais membros.

§ 2º Os suplentes serão convocados, por ordem de classificação, nos casos de:

I - férias dos titulares;
II - licenças temporárias a que fazem jus os titulares;
III - vacância, por renúncia, destituição ou perda da função, falecimento ou outras hipóteses
de afastamento definitivo.

§ 3º Aplicam-se às situações de licença e vacância, no que couberem, as normas de pessoal
da Administração Pública Municipal.

Art. 25 O servidor público municipal que vier a exercer mandato de Conselheiro Tutelar ficará
licenciado do seu cargo efetivo, podendo optar pelos vencimentos e vantagens do seu cargo
ou pela remuneração do cargo de Conselheiro Tutelar.

Parágrafo Único. O tempo de serviço que prestar como Conselheiro Tutelar será computado
para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.

Art. 26 O Conselho Tutelar funcionará em sua sede, nos dias úteis, das 08 horas às 17 horas,
e nos demais dias e horários, em regime de plantão ou sobreaviso para os casos emergenciais.

§ 1º O Poder Público Municipal garantirá ao Conselho Tutelar a estrutura necessária ao seu
funcionamento, como uma sede, mobiliário, equipamento de informática, telefone, veículo, pessoal
de apoio administrativo, equipe técnica integrada por assistente social e/ou psicólogo, além
de outros.

§ 2º Será feita ampla divulgação do endereço físico e eletrônico do Conselho Tutelar e de
seu número de telefone, inclusive o número de telefone utilizado em regime de plantão, ainda
que móvel.

Art. 27 Os Conselheiros Tutelares deverão cumprir, conjuntamente, o horário de expediente
na sede do Conselho Tutelar, ou fora desta, desde que a serviço daquele órgão, de forma
a perfazer 44 (quarenta e quatro) horas semanais.

§ 1º No período compreendido entre 17 horas e 08 horas, inclusive sábados, domingos e
feriados, permanecerá em regime de plantão pelo menos um conselheiro tutelar, que permanecerá
em local de fácil acesso e com telefone para contato.

§ 2º A escala de serviço cumprida após o expediente normal, nos finais de semana e feriados
será compensada nos dias úteis, não podendo o conselheiro tutelar se ausentar do município.

§ 3º A frequência dos Conselheiros será controlada e atestada, mensalmente, pelo Presidente
do Conselho Tutelar, que deverá encaminhar à Secretaria Municipal de Assistência Social
e Direitos Humanos, impreterivelmente,  até o dia 10 de cada mês, mantendo cópia na sede
do Conselho.

Art. 28 O exercício da função de Conselheiro Tutelar exige, além da carga horária semanal
de trabalho, sua participação, a critério da maioria dos membros do Conselho Tutelar, de reuniões
de trabalho fora da sede do Conselho, e sua eventual presença em atos públicos.

Parágrafo Único. É parte da atividade de Conselheiro Tutelar o comparecimento às convocações
do Ministério Público, bem como às intimações do Poder Judiciário.

Art. 29  As decisões do Conselho Tutelar serão tomadas pelo seu colegiado, por maioria de
seus membros, conforme dispuser o Regimento Interno.

§ 1° As medidas de caráter emergencial, tomadas durante os plantões, serão comunicadas
ao colegiado no primeiro dia útil subsequente, para ratificação ou retificação.

§ 2° As decisões serão motivadas e comunicadas formalmente aos interessados, mediante
documento escrito.

§ 3º É garantido ao Ministério Público e à autoridade judiciária o acesso aos registros do Conselho
Tutelar, resguardado o sigilo perante terceiros.

Art. 30 O Conselho Tutelar funcionará em local de fácil acesso, preferencialmente já constituído
como referência de atendimento à população.

§ 1º A sede do Conselho Tutelar deverá oferecer espaço físico e instalações que permitam
o adequado desempenho das atribuições e competências dos conselheiros e o acolhimento
digno ao público, contendo, no mínimo:

I - placa indicativa da sede do Conselho;

II - sala reservada para o atendimento e recepção ao público;
III - sala reservada para o atendimento dos casos;
IV - sala reservada para os serviços administrativos; e
V - sala reservada para os Conselheiros Tutelares.

§ 2º O número de salas deverá atender a demanda, de modo a possibilitar atendimentos
simultâneos, evitando prejuízos à imagem e à intimidade das crianças e adolescentes atendidos.

Seção II
Da Remuneração e Direitos

Art. 31  A remuneração do Conselheiro Tutelar será corresponde ao nível 11 do Quadro Geral
dos Servidores da Administração Municipal, sendo reajustada nos mesmos índices e nas mesmas
datas dos reajustes gerais concedidos ao funcionalismo público municipal.

§ 1º Na qualidade de membros eleitos, os Conselheiros Tutelares não serão considerados
funcionários dos quadros da Administração Municipal, não havendo, ainda, qualquer vínculo
de natureza trabalhista para com o Município.

§ 2º Os Conselheiros Tutelares Suplentes não receberão qualquer remuneração decorrente
de sua qualidade de suplente, mas farão jus à remuneração proporcional aos dias que atuarem
no órgão, sem prejuízo da remuneração dos titulares quando em gozo de licenças e férias
regulamentares.

§ 3º Ao Conselheiro Tutelar será concedida diária por viagem a serviço, quando este se deslocar
de sua sede para participar de eventos de formação, seminários, conferências, encontros,
nas situações de representação do Conselho e/ou para acompanhar criança ou adolescente
para outro município, o que se dará nas mesmas condições e fundamentos utilizados para
concessão aos servidores públicos do Município.

§ 4º Para fins de pagamento das horas em regime de sobreaviso, a remuneração dos Conselheiros
Tutelares será acrescida de  1/3 (um terço).

§ 5º Os recursos necessários à remuneração dos membros do Conselho Tutelar terão origem
na dotação específica consignada na Lei Orçamentária Municipal.

Art. 32  O Conselheiro Tutelar terá assegurada a percepção dos seguintes direitos:

I - gratificação natalina;
II - férias anuais de 30 dias remuneradas com 1/3 a mais de salário;
III - licença para tratar de interesse particular, sem perceber remuneração, desde que o afastamento
não seja inferior a trinta dias e não ultrapasse noventa dias;
IV - licença para tratamento de saúde:
a) durante o prazo máximo de trinta dias, assegurada remuneração integral;
b) com prazo indeterminado, ou até o término do mandato, sem perceber remuneração.
V - cobertura previdenciária;
VI - licença-maternidade;
VII - licença-paternidade;
VIII - vale-transporte, conforme concedido aos servidores públicos do município, em conformidade
com a legislação vigente.

§ 1º Nos casos do inciso III, a licença será aprovada pelo Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, não podendo ser renovada até que transcorrido um ano do
gozo da primeira.

§ 2º Nos casos do inciso IV, a enfermidade será devidamente comprovada através de documento
oficial expedido pelo órgão competente da Prefeitura Municipal de Rio Claro.

Seção III
Das atribuições e dos deveres

Art. 33 Compete aos Conselheiros Tutelares, sem prejuízo de outras atribuições definidas no
Regimento Interno do Conselho cumprir o disposto nos artigos 95 e 136 do Estatuto da Criança
e do Adolescente.

Art. 34  A função de membro do Conselho Tutelar exige dedicação exclusiva, vedado o exercício
concomitante de qualquer outra atividade pública ou privada.

Art. 35  São deveres dos membros do Conselho Tutelar:

I - manter conduta pública e particular ilibada;
II - zelar pelo prestígio da instituição;
III - indicar os fundamentos de seus pronunciamentos administrativos, submetendo sua
manifestação à deliberação do colegiado;
IV - obedecer aos prazos regimentais para suas manifestações e exercício das demais atribuições;
V - comparecer às sessões deliberativas do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, conforme dispuser o Regimento Interno;
VI - desempenhar suas funções com zelo, presteza e dedicação;
VII - declarar-se suspeito ou impedido, nos termos do artigo 37 desta Lei;
VIII - adotar, nos limites de suas atribuições, as medidas cabíveis em face de irregularidade
no atendimento a crianças, adolescentes e famílias;
IX - tratar com urbanidade os interessados, testemunhas, funcionários e auxiliares do Conselho
Tutelar e dos demais integrantes de órgãos de defesa ia dos direitos da criança e do adolescente;
X - residir no Município;
XI - prestar as informações solicitadas pelas autoridades públicas e pelas pessoas que tenham
legítimo interesse ou seus procuradores legalmente constituídos;
XII - identificar-se em suas manifestações funcionais; e
XIII - atender aos interessados, a qualquer momento, nos casos urgentes.

Parágrafo Único. Em qualquer caso, a atuação do membro do Conselho Tutelar será voltada
à defesa dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, cabendo-lhe, com o apoio
do colegiado, tomar as medidas necessárias à proteção integral que lhes é devida.

Art. 36  É vedado aos membros do Conselho Tutelar:
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I - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, vantagem pessoal de qualquer natureza;
II - exercer atividade no horário fixado para o funcionamento do Conselho Tutelar;
III - utilizar-se do Conselho Tutelar para o exercício de propaganda e atividade político-partidária;
IV - ausentar-se da sede do Conselho Tutelar durante o expediente, salvo quando em diligências
ou por necessidade do serviço;
V - opor resistência injustificada ao andamento do serviço;
VI - delegar a pessoa que não seja membro do Conselho Tutelar o desempenho da atribuição
que seja de sua responsabilidade;
VII - valer-se da função para lograr proveito pessoal ou de outrem;
VIII - receber comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie, em razão de suas
atribuições;
IX - proceder de forma desidiosa;
X - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício da função e com
o horário de trabalho;
XI - exceder no exercício da função, abusando de suas atribuições específicas, nos termos
previstos na Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965;
XII - deixar de submeter ao Colegiado as decisões individuais referentes a aplicação de medidas
protetivas a crianças, adolescentes, pais ou responsáveis previstas nos arts. 101 e 129 da
Lei n° 8.069, de 1990;
XIII - descumprir os deveres funcionais mencionados nesta lei; e
XIV - violar o dever de sigilo em relação aos casos de que tenha conhecimento em razão
do exercício da função, inclusive através de menções abstratas das quais se possa identificar
a criança/adolescente ou o caso concreto.

Art. 37 O membro do Conselho Tutelar será declarado impedido de analisar o caso quando:

I - a situação atendida envolver cônjuge, companheiro, ou parentes em linha reta colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive;
II - for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer dos interessados;
III - algum dos interessados for credor ou devedor do membro do Conselho Tutelar, de seu
cônjuge, companheiro, ainda que em união homoafetiva, ou parentes em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive;
IV - tiver interesse na solução do caso em favor de um dos interessados.

§ 1º O membro do Conselho Tutelar também poderá declarar suspeição por motivo de foro
íntimo, declaração que será encaminhada, em expediente reservado, ao Presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, a quem competirá avaliar a
pertinência da declaração;

§ 2º Sendo considerado infundado o motivo alegado de suspeição pelo Presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, a decisão acerca da intervenção
ou não do membro do Conselho Tutelar será submetida ao Conselho de Direitos, que decidirá
por maioria em reunião extraordinária especialmente designada, que se processará de forma
sigilosa, garantido o acesso e manifestação oral do Conselheiro interessado.

§ 3º O interessado poderá requerer ao Colegiado o afastamento do membro do Conselho
Tutelar que considere impedido, nas hipóteses desse artigo ou alegar suspeição, declinando
os motivos, que serão decididos na forma do parágrafo anterior.

Seção IV
Do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar

Art. 38 O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar deverá observar as seguintes
diretrizes:

I - eleição mediante sufrágio universal e direto, pelo voto facultativo e secreto dos eleitores
do Município, em processo a ser regulamentado e conduzido pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente;
II - candidatura individual, não sendo admitida a composição de chapas; e
III - fiscalização pelo Ministério Público de todas as etapas.

Art. 39 Os candidatos mais votados serão nomeados Conselheiros Tutelares titulares e os
demais serão considerados suplentes, pela ordem decrescente de votação.

Art. 40 São requisitos para candidatar-se e exercer as funções de membro do Conselho Tutelar:

I - reconhecida idoneidade moral;
II - idade superior a 21 (vinte e um) anos;
III - residir no município há pelo menos 2 (dois) anos;
IV - experiência de no mínimo 2 (dois) anos, na área de defesa dos direitos ou de atendimento
à criança e adolescente;
V - conclusão do ensino médio (2º grau);
VI - aprovação no exame de aferição de conhecimentos específicos acerca do ECA; e
VII - estar em gozo de seus direitos civis e políticos.

Art. 41 Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos
do art. 139 da Lei nº 8.069/90, a realização do processo para a escolha dos membros do
Conselho Tutelar, sob a estrita fiscalização do Ministério Público, em todas as etapas.

§ 1º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a antecedência
devida, regulamentará o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, mediante
resolução específica, observadas além das disposições contidas na Lei nº 8.069, de 1990,
as seguintes:

I - o calendário com as datas e os prazos para registro de candidaturas, impugnações, recursos
e outras fases do certame, de forma que o processo de escolha se inicie no mínimo seis meses

antes do término do mandato dos membros do Conselho Tutelar em exercício;
II - a documentação a ser exigida dos candidatos, como forma de comprovar o preenchimento
dos requisitos previstos no art. 133 da Lei nº 8.069, de 1990 e nesta lei;
III - as regras de campanha, contendo as condutas permitidas e vedadas aos candidatos,
com as respectivas sanções; e
IV - a criação e composição de comissão especial encarregada de realizar o processo de
escolha.

§ 2º A resolução regulamentadora do processo de escolha para o Conselho Tutelar não poderá
estabelecer outros requisitos além daqueles exigidos dos candidatos pela Lei nº 8.069 de 1990,
e por esta lei.

§ 3º A relação de condutas ilícitas e vedadas e suas respectivas sanções visará a  evitar
o abuso do poder político, econômico, religioso, institucional e dos meios de comunicação,
dentre outros, aplicando-se aos casos omissos a legislação eleitoral e as Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral acerca da propaganda nas eleições.

§ 4º No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar,
oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza,
inclusive brindes de pequeno valor.

§ 5º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá envidar esforços
para que o processo de escolha esteja finalizado, no mínimo, trinta dias antes do término
do mandato dos Conselheiros Tutelares em exercício.

Art. 42 Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente conferir ampla
publicidade ao processo de escolha dos membros para o Conselho Tutelar, mediante publicação
de edital de convocação do pleito no diário oficial do Município, afixação em locais de amplo
acesso ao público, chamadas nas rádios locais, e publicação em jornais locais e outros meios
de divulgação.

§ 1º O edital conterá, dentre outros, os requisitos legais à candidatura, a relação de documentos
a serem apresentados pelos candidatos, regras da campanha e o calendário de todas as fases
do certame.

§ 2º A divulgação do processo de escolha deverá ser acompanhada de informações sobre
o papel do Conselho Tutelar e sobre a importância da participação de todos os cidadãos,
na condição de candidatos ou eleitores, servindo de instrumento de mobilização popular em
torno da causa da infância e da juventude, conforme dispõe o art. 88, inciso VII, da Lei nº
8.069, de 1990.

§ 3º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente divulgará, ainda, os
referidos editais através de remessa dos mesmos:

I - às Chefias dos Poderes Executivo e Legislativo do Município;
II - à Promotoria de Justiça e ao Juízo de Direito da Comarca com atribuição e competência,
respectivamente, para a área da Infância e Juventude;
III - às escolas das redes públicas estadual e municipal;
IV - aos principais estabelecimentos privados de ensino no Município; e
V - às principais entidades representativas da sociedade civil com atuação na área da Infância
e Juventude existentes no Município.

Art. 43 - O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será composto das seguintes
etapas:

I - registro de candidatura;
II - prova de aferição de conhecimentos específicos acerca do ECA;
III- votação.

Art. 44 Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente tomar, com
a antecedência devida, as seguintes providências para a realização do processo de escolha
dos membros do Conselho Tutelar:

I - obter junto à Justiça Eleitoral o empréstimo de urnas eletrônicas, bem como o fornecimento
das listas de eleitores, observadas as disposições das resoluções aplicáveis expedidas pelo
Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral;
II - em caso de impossibilidade de obtenção de urnas eletrônicas, obter junto à Justiça Eleitoral
o empréstimo de urnas comuns e o fornecimento das listas de eleitores a fim de que a votação
seja feita manualmente; e
III - garantir o fácil acesso aos locais de votação, de modo que sejam aqueles onde se processe
a eleição conduzida pela Justiça Eleitoral ou espaços públicos ou comunitários.

Art. 45 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá delegar a
uma comissão especial eleitoral, de composição paritária entre conselheiros representantes
do governo e da sociedade civil, a condução do processo de escolha dos membros do Conselho
Tutelar, observados os mesmos impedimentos legais previstos no art. 58, §§2º e 3º desta
Lei.

§ 1º A composição, assim como as atribuições da comissão referida no caput deste artigo,
deve constar da resolução regulamentadora do processo de escolha.

§ 2º A comissão especial eleitoral ficará encarregada de analisar os pedidos de registro de
candidatura e dar ampla publicidade à relação dos pretendentes inscritos, facultando a qualquer
cidadão e ao Ministério Público impugnar no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação,
candidatos que não atendam os requisitos exigidos, indicando os elementos probatórios.

§ 3º Diante da impugnação de candidatos ao Conselho Tutelar em razão do não preenchimento
dos requisitos legais ou da prática de condutas ilícitas ou vedadas, cabe à comissão especial
eleitoral:

I - notificar os candidatos, no endereço fornecido no ato da inscrição, concedendo-lhes prazo
de 48 (quarenta e oito) horas para apresentação de defesa; e
II - realizar reunião para decidir acerca da impugnação da candidatura, podendo, se necessário,
ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de documentos e a realização
de outras diligências.
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§ 4º  A notificação entregue no endereço declarado é considerada efetivada, ainda que não
o tenha sido feito em mãos ou o candidato tenha se mudado, caso a mudança não tenha
sido previamente comunicada ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
- CMDCA.

§ 5º  Oferecida impugnação, a comissão especial eleitoral. decidirá de forma escrita e
fundamentada, em prazo não superior a cinco dias, dando imediata ciência da decisão ao
candidato impugnado.

§ 6º Das decisões da comissão especial eleitoral caberá, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, recurso à plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
que se reunirá, em caráter extraordinário, e decidirá em três dias.

§ 7º Aplicam-se aos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
- CMDCA que julgarão os recursos os impedimentos previstos no art. 58, §§2º e 3º  desta
Lei.

§ 8º Esgotada a fase recursal, a comissão especial eleitoral fará publicar a relação dos candidatos
habilitados, com cópia ao Ministério Público.

§ 9º Cabe ainda à comissão especial eleitoral:

I - realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras da campanha aos candidatos
considerados habilitados ao pleito, que firmarão compromisso de respeitá-las;
II - estimular e facilitar o encaminhamento de notícias de fatos que constituam violação das
regras de campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem;
III - analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de impugnação e outros
incidentes ocorridos no dia da votação;
IV - providenciar a confecção das cédulas de votação;
V - escolher e divulgar os locais de votação;
VI - selecionar, preferencialmente junto aos órgãos públicos municipais, os mesários e
escrutinadores, bem como seus respectivos suplentes, que serão previamente orientados sobre
como proceder no dia da votação, na forma da resolução regulamentadora do pleito;
VII - solicitar, junto ao comando da Polícia Militar ou Guarda Municipal, a designação de efetivo
para garantir a ordem e segurança dos locais de votação e apuração;
VIII - divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial da votação; e
IX - resolver os casos omissos.

§ 10  O Ministério Público será pessoalmente notificado, com a antecedência devida, de todas
as reuniões deliberativas realizadas pela comissão especial eleitoral e pelo Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como de todas as decisões nelas proferidas
e de todos os incidentes verificados no decorrer do certame.

§ 11 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá envidar esforços
para que o número de candidatos seja o maior possível, de modo a ampliar as opções de
escolha pelos eleitores e obter um número maior de suplentes.

Art. 46 O Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que pretender se
candidatar ao processo de escolha para Conselheiro Tutelar, deverá se desincompatibilizar
daquele cargo 60 (sessenta) dias antes da publicação do edital de convocação para o processo
eletivo, a ser previamente divulgado.

Art. 47  O registro de candidatura será realizado perante a comissão eleitoral, em prazo não
inferior a dez dias, mediante apresentação de requerimento próprio e dos seguintes documentos
essenciais:

I - cédula de identidade;
II - título de eleitor;
III - prova de residência nos últimos dois anos;
IV - prova de atuação profissional descrita no art. 40, IV desta Lei;
V - certificado de conclusão do ensino médio;
VI - certidão negativa de distribuição de feitos criminais expedida pela Comarca onde residiu
o candidato nos últimos cinco anos; e
VII - prova de desincompatibilização nos casos exigidos por lei.

Art. 48 Integrará o processo de escolha dos conselhos tutelares uma prova de aferição de
conhecimento específico sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, de caráter eliminatório,
a ser realizada sob fiscalização do Ministério Público.

Parágrafo Único. Considerar-se-á aprovado na avaliação de aferição de conhecimentos
específicos o candidato que obtiver 50% (cinquenta por cento) de acerto nas questões da
prova.

Art. 49  A votação será realizada em um único dia, com postos de votação em locais de fácil
acesso para os eleitores do Município, com duração mínima de oito horas e ampla divulgação
nos jornais de maior circulação no Município e nas rádios locais.

§ 1º Deverão ser cientificados, ainda, acerca da realização da votação e da apuração, o Juízo
de Direito e a Promotoria de Justiça com competência e atribuição, respectivamente, para
a área da infância e da juventude.

§ 2° No caso de eleição manual, a cédula utilizada para a eleição, conterá nome e o número
de todos os candidatos.

§ 3º No momento da votação, os eleitores deverão apresentar o título de eleitor e o documento
oficial de identificação com foto.

Art. 50  Nos locais de votação, a comissão especial eleitoral indicará uma mesa receptora,
composta por um Presidente e dois Mesários, bem como os respectivos suplentes.

§ 1º Não poderão ser nomeados Presidentes e Mesários:

I - os candidatos e seus cônjuges, bem como seus parentes, ainda que por afinidade, até
o segundo grau; e
II - as autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargo
de confiança e dos Poderes do Executivo e Legislativo Municipais.

§ 2º Constará no boletim de votação a ser elaborado pela comissão especial eleitoral a identidade
completa dos Presidentes e Mesários.

Art. 51  Encerrada a votação às 17 horas, as urnas serão lacradas, com as rubricas do presidente
e mesário, e transportadas, sob a responsabilidade de ambos, ao local destinado pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 52 Para fiscalização da votação e da apuração, cada candidato poderá credenciar, junto
à comissão especial eleitoral 01 (um) fiscal até 24 (vinte e quatro) horas antes da eleição,
mediante requerimento.

Art. 53 A apuração dos votos será feita logo após encerrada a votação, em local de fácil acesso
e instalações apropriadas, e poderá ser acompanhada pelo candidato ou pelo seu fiscal
previamente credenciado na forma do artigo anterior.

Art. 54 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao editar a resolução
que regulamentará o processo de escolha, observará os prazos mínimos e os editais abaixo
indicados, a serem seguidos pela comissão especial eleitoral:

I - o edital de convocação, na forma do art. 41, §1º, desta Lei, deverá ser publicado nos cinco
dias anteriores ao início dos registros de candidatura, que deverão ser aceitos durante um
prazo nunca inferior a 15 (quinze) dias;
II - o edital com os nomes dos candidatos inscritos deverá ser publicado imediatamente após
o término do prazo para o registro das candidaturas, com informação acerca do início do prazo
para a impugnação das mesmas, observado o disposto no artigo 45, § 2º, desta Lei;
III - findo o prazo para impugnação e após a solução destas, deverá ser publicado edital com
os nomes dos candidatos cujos registros de candidatura foram deferidos, convocando-os para
a prova de aferição de conhecimentos específicos acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente;
e
IV - deverá ser publicado edital nos jornais de maior circulação do Município com os nomes
dos candidatos aprovados no exame de aferição de conhecimento e habilitados para participarem
da votação, do qual também deverá constar informação sobre a data, horário e locais onde
esta será realizada, bem como o número atribuído a cada candidato a ser marcado na urna
eletrônica ou assinalado da cédula de votação.

Art. 55 Concluída a apuração dos votos, a comissão especial eleitoral proclamará o resultado
das eleições e publicará o edital correspondente nos 2 (dois) jornais de maior circulação no
Município com os nomes dos candidatos eleitos para integrarem o Conselho tutelar, bem como
os nomes dos suplentes, com a indicação do dia, hora e local da nomeação e posse dos
Conselheiros Tutelares titulares e suplentes.

Art. 56 O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada
em todo o território nacional a cada 4 (quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro
do ano subsequente ao da eleição presidencial.

Parágrafo Único. A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano
subsequente ao processo de escolha.

Art. 57 Na hipótese de empate entre os candidatos, serão observados os seguintes critérios
de desempate:

I - maior pontuação na prova de aferição de conhecimentos específicos;
II - maior tempo de experiência em atividades na área da criança e do adolescente, devidamente
documentada no ato da inscrição;
III - candidato mais velho; e
IV - maior tempo de residência no município.

Parágrafo Único. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão especial eleitoral.

Seção V
Do Mandato

Art. 58  O mandato do Conselheiro Tutelar será de 4 (quatro) anos, permitida recondução
por novos processos de escolha (art. 132 da Lei 8.069/90, com nova redação dada pela Lei
nº. 13.824, de 09 de maio de 2019).

§ 1o De forma excepcional e justificada, o mandato poderá ser prorrogado por ato fundamentado
do Chefe do Poder Executivo pelo prazo de até 4 (quatro) meses.

§ 2º  São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, companheiros, ainda
que em união homoafetiva, ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive.

§ 3º  Estende-se o impedimento do parágrafo anterior ao conselheiro tutelar em relação à
autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância
e da Juventude competente para a área de atuação do conselho.

§ 4º  O Conselheiro Tutelar que utilizar a função para fazer propaganda ou a fizer durante
o expediente será inabilitado do processo de escolha, por decisão da Comissão eleitoral, após
devidamente notificado para apresentar resposta em 3 dias.

§ 5º Da decisão da Comissão Eleitoral cabe recurso ao plenário do CMDCA de qualquer
interessado, no prazo de 48 horas, devendo o Conselho decidir no mesmo prazo.
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Art. 59  Perderá o mandato o Conselheiro Tutelar que:

I - receber esta penalidade em processo administrativo-disciplinar;
II.- receber esta penalidade em decisão judicial transitada em julgado;
III - deixar de residir no município;
IV - for condenado por decisão irrecorrível pela prática de crime ou contravenção penal
incompatíveis com o exercício da função; e
V - se candidatar a cargo eletivo, a partir do momento da homologação de sua candidatura.

Parágrafo Único. A perda do mandato, nas hipóteses do inciso I, será decretada por ato do
Prefeito Municipal, após deliberação neste sentido pela maioria de 2/3 (dois terços) do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Seção VI
Do Processo Administrativo disciplinar

Art. 60 O processo disciplinar para apurar os fatos e aplicar penalidade a Conselheiro Tutelar
que praticar falta funcional será conduzido por Comissão especialmente designada, em caráter
permanente, formada por 1 (um) representante do Executivo Municipal, 1 (um) representante
do Legislativo Municipal e 3 (três) representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, um governamental e dois não governamentais, de todos sendo exigido
conhecimento acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1º Os representantes serão indicados, respectivamente:

I - representante do Executivo, pelo Prefeito Municipal;
II - representante do Legislativo, pelo Presidente da Câmara de Vereadores; e
III - representante governamental do CMDCA, pela maioria dos conselheiros governamentais,
e os representantes não governamentais pela maioria dos conselheiros não governamentais
do referido Conselho.

§ 2º  O representante do Executivo deverá ser bacharel em direito.

Art. 61 Comete falta funcional o Conselheiro Tutelar que, dentre outras condutas consideradas
abusivas ou omissivas:

I - exercer a função em benefício próprio;
II - romper o sigilo legal, repassando informações a pessoas não autorizadas, sobre casos
analisados pelo Conselho e das quais dispõe somente em virtude da sua função;
III - abusar da autoridade que lhe foi conferida, excedendo os justos limites no exercício da
função ou exorbitando de suas atribuições no Conselho;
IV - recusar-se ou omitir-se a prestar o atendimento que lhe compete, seja no expediente
normal de funcionamento do Conselho Tutelar, seja durante seu turno de plantão ou sobreaviso;
V - aplicar medida contrariando decisão colegiada do Conselho Tutelar, e desta forma causando
dano, mesmo que somente em potencial, a criança, adolescente ou a seus pais ou responsável;
VI - deixar de comparecer, reiterada e injustificadamente, ao seu horário de trabalho; e
VII - infringir o disposto nos artigos 35 e 36 desta Lei.

Art. 62 Conforme a gravidade do fato e das suas conseqüências e a reincidência ou não,
poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:

I - advertência;
II - suspensão não remunerada de 1 (um) a 90 (noventa) dias; e
III - perda do mandato.

§ 1º A penalidade de suspensão não remunerada poderá ser convertida em multa, na mesma
proporção de dias, a critério do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
quando da aplicação de penalidade ao Conselheiro Tutelar, em processo administrativo disciplinar,
sendo o valor revertido ao FMDCA;

§ 2º Não havendo depósito do valor da multa, o valor será cobrado judicialmente pelo Município;

Art. 63 O processo disciplinar terá início mediante peça informativa escrita de iniciativa de
membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério Público
ou de qualquer interessado, contendo a descrição dos fatos e, se possível, a indicação de
meios de prova dos mesmos.

§ 1º Fica assegurado o direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao exercício do
contraditório, garantida a presença de advogado.

§ 2º Se o indiciado não constituir advogado, ser-lhe-á designado defensor gratuito.

Art. 64 Instaurado o processo disciplinar, o indiciado será citado pessoalmente, com antecedência
mínima de 72 (setenta e duas) horas, para ser interrogado.

§ 1º Esquivando-se o indiciado da citação, será o fato declarado por 2 (duas) testemunhas,
e dar-se-á prosseguimento ao processo disciplinar à sua revelia. Se citado, deixar de comparecer,
o processo também seguirá. Em ambos os casos ser-lhe-á nomeado defensor gratuito.

§ 2º Comparecendo o indiciado, assumirá o processo no estágio em que se encontrar.

Art. 65 Após o interrogatório o indiciado será intimado do prazo de 3 (três) dias úteis para
apresentação de defesa prévia, em que poderá juntar documentos, solicitar diligências e arrolar
testemunhas, no número máximo de 3 (três).

Art. 66  Na oitiva das testemunhas, primeiro serão ouvidas as indicadas na denúncia e as

de interesse da Comissão, sendo por último as arroladas pela defesa.

Parágrafo Único. O indiciado e seu defensor serão intimados das datas e horários das audiências,
podendo se fazer presentes e participar.

Art. 67 Concluída a instrução do processo disciplinar, o indiciado e seu defensor serão intimados
do prazo de 10 (dez) dias para a apresentação de defesa final.

Parágrafo Único. Encerrado o prazo, a Comissão emitirá relatório conclusivo no prazo de
10 (dez) dias, manifestando-se quanto à procedência ou não da acusação, e no primeiro caso,
sugerindo ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a penalidade a
ser aplicada.

Art. 68 A Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, pela maioria
absoluta de seus membros (metade mais um dos membros), decidirá o caso.

§ 1º Para aplicar a penalidade mais grave, que é a de perda da função pública de Conselheiro
Tutelar, faz-se necessária a maioria qualificada de 2/3 (dois terços) de todos os seus membros.

§ 2º Da decisão que aplicar qualquer medida disciplinar, em 10 (dez) dias, poderá ser apresentado
recurso ao Prefeito, de cuja decisão final não caberá qualquer outro recurso administrativo,
dando-se então publicidade e comunicando-se ao denunciante.

§ 3º Constatada a prática de crime ou contravenção penal, o fato será ainda informado ao
Ministério Público, com cópia da decisão final.

Seção VII
Das Disposições Gerais

Art. 69 O Conselho Tutelar terá 60 (sessenta) dias a contar da publicação desta Lei para adequar
e publicar o seu Regimento Interno em consonância com a legislação em vigor, que ficará
arquivado junto ao Órgão competente da Prefeitura Municipal de Rio Claro e Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, após aprovação da maioria absoluta de seus membros
e do CMDCA.

CAPÍTULO V
Do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Art. 70 Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA)
como captador e aplicador de recursos a serem destinados ao desenvolvimento das ações
de atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, segundo as deliberações do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

§ 1º  As ações a que se refere o caput deste artigo compreendem:

I - prioritariamente, programas de proteção especial às crianças e aos adolescentes expostos
à situação de risco e social cujas necessidades de atenção extrapolam o âmbito de atuação
das políticas sociais básicas e assistenciais, bem como ao disposto no parágrafo 2º do art.
260 da Lei Federal nº 8069/90.
II - projetos de pesquisa, de estudo e de capacitação de recursos humanos necessários à
elaboração, implantação do plano municipal de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente, a ser definido pelo conselho Municipal;
III - projetos de comunicação e divulgação das ações de atendimento dos Direitos da Criança
e do Adolescente, e de promoção da Lei Federal 8069/90;
VI - auxílio financeiro e subvenções às entidades, social e juridicamente organizadas, para
o atendimento direto, defesa, estudos, pesquisas, proteção, apoio e orientação sócio-familiar,
e garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente; e
V - em caráter supletivo e transitório, conforme as deliberações do Conselho Municipal de
direitos, projetos/programas de políticas sociais básicas e de assistência social especializada
para os que dela necessitarem.

§ 2º  A captação de recursos para o FMDCA será feita mediante:

a) dotação orçamentária do Município;
b) doação de entidades nacionais e internacionais governamentais e/ou não governamentais;
c) legados;
d) contribuições de pessoas físicas e jurídicas;produto das aplicações dos recursos
disponíveis;
e) receita das vendas de materiais e publicações e dos eventos realizados;
f) receita resultante de multas referentes aos crimes e infrações administrativas aplicadas
pelo Poder Judiciário;
g) repasse de verbas federais e estaduais; e
h) outras fontes não previstas nesta lei.

§ 3º Os recursos do FMDCA deverão ser aplicados segundo o Plano Municipal de atendimento
dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme preceitua o art. 88, inciso IV da Lei Federal
8069/90, disciplinando-se pelos artigos 71 da Lei Federal nº. 4320/64.

Art. 71 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA terá as
seguintes atribuições em relação à gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - FMDCA:

I - definir as diretrizes, prioridades e critérios para fins de aplicação dos recursos do Fundo,
observado o disposto contido no § 2º do artigo 260 da Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto
da Criança e do Adolescente e nas demais normas vigentes;
II - promover ao final do mandato, a realização e atualização de diagnósticos relativos à situação
da infância e da adolescência, bem como do sistema de garantia dos direitos da criança e
do adolescente do município;
III - aprovar as propostas a serem incluídas no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias
– LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA, referente ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, considerando os resultados dos diagnósticos realizados e observando os
prazos legais do ciclo orçamentário;
IV - aprovar anualmente o plano de aplicação dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, em conformidade com as diretrizes e prioridades aprovadas

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO

A Câmara Municipal aprova e eu, Prefeito do Município de Rio Claro, sanciono e promulgo
a seguinte:

LEI MUNICIPAL Nº.  1105, DE  15 DE DEZEMBRO DE 2021.

EMENTA: Altera os artigos 2° e 3° da Lei Municipal n° 827, de 07 de junho de 2016.

Art. 1º  Os artigos 2° e 3° da Lei Municipal n° 827, de 07 de junho de 2016 passam a vigorar
com a seguinte redação:

(...) “Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subsídio para a concessão e permissão
do Transporte Público Coletivo do Sistema Municipal de Transporte Público e Coletivo, conforme
estudo de viabilidade técnic, cujo o resultado será levado à ciência do Poder Legislativo.”

“Art. 3º. Os recursos que serão utilizados para atender às despesas decorrentes da presente
Lei correrão à conta de dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Ordem Pública.”
(...)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Claro-RJ, 15 de dezembro de 2021.

José Osmar de Almeida
Prefeito

A Câmara Municipal aprova e eu, Prefeito do Município de Rio Claro, sanciono e promulgo
a seguinte:

LEI MUNICIPAL Nº.           , DE            DE                            DE 2021.

EMENTA: Altera os artigos 2° e 3° da Lei Municipal n° 827, de 07 de junho de 2016.

Art. 1º  Os artigos 2° e 3° da Lei Municipal n° 827, de 07 de junho de 2016 passam a vigorar
com a seguinte redação:

(...) “Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subsídio para a concessão e permissão
do Transporte Público Coletivo do Sistema Municipal de Transporte Público e Coletivo, conforme
estudo de viabilidade técnica, cujo resultado será levado à ciência do Poder Legislativo.”

“Art. 3º. Os recursos que serão utilizados para atender às despesas decorrentes da presente
Lei correrão à conta de dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Ordem Pública.”
(...)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Claro-RJ,

José Osmar de Almeida
Prefeito

pela Plenária;
V - realizar chamamento público, por meio de edital, objetivando a seleção de projetos de
órgãos governamentais e de organizações da sociedade civil a serem financiados com recursos
do Fundo, conforme estabelecido no plano de aplicação e em consonância com demais disposições
legais vigentes;
VI - elaborar os editais para os chamamentos públicos aprovados pela Plenária, em consonância
com o estabelecido nesta Lei e na Lei Federal nº 13.019/2014;
VII - instituir, por meio de resolução, as comissões de seleção e de monitoramento e avaliação
para fins de realização dos chamamentos públicos aprovados pela Plenária;
VIII - convocar os órgãos governamentais e as organizações da sociedade civil selecionadas
em processo de chamamento público, para a apresentação do plano de trabalho, objetivando
a celebração de parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil,
em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e
recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em
planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos
de cooperação.
 X - dar publicidade as ações e aos projetos de órgãos governamentais e das organizações
da sociedade civil financiados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente - FMDCA;
XI - emitir recibo em favor do doador ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
- FMDCA, assinado por seu representante legal e pelo(a) Presidente do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, em conformidade com as disposições
previstas nesta Lei e na Lei nº 8.069, de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente; e
XII - outras atribuições previstas na legislação vigente.

 Parágrafo Único. As minutas dos editais de chamamento público mencionados no inciso
V deste artigo deverão ser submetidas à análise da Procuradoria-Geral e da Controladoria-
Geral.

Art. 72 O O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA fica vinculado
administrativamente à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

Art. 73 Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente GERIR o
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – FMDCA.

Parágrafo Único.  O FMDCA terá conta bancária própria, em banco com agência no Município
de Rio Claro, que será movimentada mediante duas assinaturas, em conjunto, sendo:

a do Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; e
a do Tesoureiro do FMDCA.

Art. 74 Caberá ao gestor do FMDCA à população e ao Ministério Público, divulgando
semestralmente, através do órgão oficial do município e de outros meios de comunicação,
o total de recursos recebidos, com a indicação de suas origens, das aplicações efetuadas
durante o semestre, bem como quaisquer outros dados e informações necessárias ao amplo
conhecimento das atividades pela população.

Art. 75 Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
divulgar amplamente:
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I - as diretrizes, prioridades e critérios para fins aplicação dos recursos do Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente;
 II – os editais de chamamento público para seleção de projetos a serem financiados com
recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
 III – a relação dos projetos aprovados em cada ano-calendário e o valor dos recursos do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
 IV – o total dos recursos do Fundo recebidos pelos órgãos governamentais e pelas organizações
da sociedade civil e a respectiva destinação, por projeto;
V – a avaliação anual dos resultados da execução dos projetos financiados com recursos
do Fundo será realizada com base nos relatórios técnicos parciais e anuais de monitoramento
e avaliação homologados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação instituída pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 76 O tesoureiro do FMDCA será nomeado/designado pelo Chefe do Executivo dentre
os servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

Art. 77  O Chefe do Executivo indicará um servidor público municipal para atuar como Contador
do FMDCA.

Art. 78  São atribuições do Contador do FMDCA:

I - preparar as demonstrações mensais da receita e despesa a serem encaminhadas ao Presidente
do Conselho de Administração do FMDCA;
II - manter os controles necessários à execução orçamentária do FMDCA referentes a empenhos,
liquidação e pagamentos das despesas e aos recebimentos das receitas;
III - manter, em articulação com setor de patrimônio do Município, os controles necessários
sobre os bens patrimoniais com carga ao FMDCA;
IV - encaminhar à contabilidade geral do Município:

a) mensalmente, demonstração da receita e da despesa;
b) trimestralmente, inventário de bens materiais;
c) anualmente, inventário dos bens móveis e imóveis, e o balanço geral do FMDCA.

V - Firmar, com o responsável dos controles da execução orçamentária, as demonstrações
mencionadas anteriormente;
VI - providenciar, junto à contabilidade geral do município, as demonstrações que indiquem
a situação econômica-financeira do FMDCA; e
VII - apresentar ao GESTOR do FMDCA a análise e a avaliação da situação econômica-financeira
do FMDCA, de acordo com os demonstrativos mencionados no inciso IV.

CAPÍTULO VI
Disposições Finais

Art. 79  O Prefeito Municipal regulamentará por Decreto, no que couber, o disposto nesta
Lei, especialmente o relacionado à operacionalização, recursos, orçamento, execução
orçamentária e contabilidade do CMDCA, Conselho Tutelar e do FMDCA.

Art. 80 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar para as despesas decorrentes
do cumprimento desta Lei.

Art. 81 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário, em especial a Lei Municipal nº. 602, de 12 de março de 2012 e suas alterações
através da Lei Municipal n° 654, de 25 de outubro de 2012.

Rio Claro-RJ, 15 de dezembro de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito
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P O R T A R I A    Nº.415/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e,
Considerando o Memorando n° 225/DP/SMS/2021;
R E S O L V E:
Conceder férias aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde, a saber:

Registre-se. Publique-se.

Rio Claro/RJ, 21 de dezembro de 2021.

José Claudio da Silva
Secretário Municipal de Administração

Matrícula 20/894

P O R T A R I A  Nº. 416/2021.
O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o Processo de Despesas nº. 260/2021;
R E S O L V E:
Designar o servidor Luiz de Oliveira Campos, matrícula 21/396, Fiscal no Processo de Despesas
nº. 260/2021, Contrato n° 041/2021, Tomada de Preços n° 07/2021, firmado entre o Município
de Rio Claro/RJ e a empresa CONTTATO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP.
Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
surtindo efeitos a partir de 06 de dezembro de 2021.

Rio Claro/RJ, 21 de dezembro de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

P O R T A R I A  Nº. 417/2021.
O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o Processo Licitatório nº. 201/2021;
R E S O L V E:
Designar o servidor Leonardo Guedes do Vale, matrícula 21/292, Fiscal no Processo Licitatório
nº. 201/2021, Contrato n° 010/2021, Pregão Presencial n° 13/2021, firmado entre o Município
de Rio Claro/RJ e a empresa ADSNET Telecom Ltda ME.
Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
surtindo efeitos a partir de 14 de dezembro de 2021.

Rio Claro/RJ, 21 de dezembro de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

P O R T A R I A  Nº. 418/2021.
O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o Processo nº. 142/2021;

R E S O L V E:
Designar o servidor Glaubert Oliveira Silva, matrícula 20/638, Fiscal no Processo nº. 142/2021,
Contrato n° 003/2021, firmado entre o Município de Rio Claro/RJ e a empresa  E&L Produções
de Softwere Ltda.
Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
surtindo efeitos a partir de 03 de janeiro de 2022.

Rio Claro/RJ, 21 de dezembro de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

P O R T A R I A  Nº. 419/2021.
O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o Processo nº. 010/2021;
R E S O L V E:
Designar o servidor Renan Andrade de Souza, matrícula 21/716, Fiscal no Processo nº. 010/
2021, Contrato n° 001/2021, firmado entre o Município de Rio Claro/RJ e a empresa  EC2G
Assessoria e Consultoria Ltda ME.
Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
surtindo efeitos a partir de 03 de janeiro de 2022.

Rio Claro/RJ, 21 de dezembro de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

P O R T A R I A  Nº. 420/2021.
O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o Processo nº. 148/2020;
R E S O L V E:
Designar à servidora Rogéria Camargo de Carvalho, matrícula 21/076, Fiscal no Processo
nº. 148/2020, Contrato n° 002/2020, firmado entre o Município de Rio Claro/RJ e a empresa
Fouinfo Comércio e Desenvolvimento de Software Ltda.
Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
surtindo efeitos a partir de 03 de janeiro de 2022.

Rio Claro/RJ, 21 de dezembro de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

P O R T A R I A  Nº. 421/2021.
O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o Processo nº. 039/2021;
R E S O L V E:
Designar à servidora Tatiane Farcioli Lopes, matrícula 20/967, Fiscal no Processo nº. 039/
2021, Contrato n° 002/2021, firmado entre o Município de Rio Claro/RJ e a empresa Crédito
e Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
surtindo efeitos a partir de 03 de janeiro de 2022.

Rio Claro/RJ, 21 de dezembro de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

P O R T A R I A  Nº. 422/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e,
Considerando a Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003;
Considerando o Procedimento Administrativo nº. 2626/2021,

         R E S O L V E:
Conceder à servidora Maria Aparecida da Silva, matrícula 20/887, Téc. de Enfermagem, lotada
na Secretaria Municipal de Saúde, 8 meses de Licença Especial Por Assiduidade, como previsto
na Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de  14 de
janeiro de 2022.

Rio Claro/RJ, 21 de dezembro de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

P O R T A R I A  Nº. 423/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e,
Considerando a Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003;
Considerando o Procedimento Administrativo nº. 2684/2021,

         R E S O L V E:
Conceder à servidora Rosa Maria da Silva Netto, matrícula 20/709, Servente, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde, 1 mês de Licença Especial Por Assiduidade, como previsto na Lei Municipal
nº. 264, de 23 de dezembro de 2003.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de  03 de
janeiro de 2022.

Rio Claro/RJ, 21 de dezembro de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

P O R T A R I A  Nº. 424/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e,
Considerando a Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003;
Considerando o Procedimento Administrativo nº. 2691/2021,

         R E S O L V E:
Conceder à servidora Elza Moreira de Castilho Santos, matrícula 21/055, Aux. de Serviços
Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, 6 meses
de Licença Especial Por Assiduidade, como previsto na Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro
de 2003.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de  03 de
janeiro de 2022.
Rio Claro/RJ, 21 de dezembro de 2021.

José Claudio da Silva
Secretário Municipal de Administração

Matrícula 20/894

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
Secretaria Municipal de Administração
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
Secretaria Municipal de Administração

A Câmara Municipal de Rio Claro-RJ, aprova e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte:

LEI MUNICIPAL   N  1103, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

EMENTA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A  FIRMAR ACORDO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA, COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES E
EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO BRASIL – CONAFER E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Acordo de Cooperação Técnica
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do PROGRAMA DE MAIS PECUÁRIA BRASIL, com CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS
AGRICULTORES E EMPREENDEDORES FAM LIARES

Art. 2º  Os termos do Acordo de Cooperação Técnica poderão ser alterados por mútuo
consentimento das partes para a consecução dos seus objetivos.

Art. 3º  O prazo de vigência deste acordo, será de12(doze) meses, contados a partir da data
de sua assinatura, podendo ser prorrogado, de acordo com o interesse dos partícipes.

Art. 4º  As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, correrão à conta de dotação
orçamentária própria.

Art. 5º  Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Rio Claro – RJ, 15 de dezembro de 2021.

José Osmar de Almeida
Prefeito

P O R T A R I A  Nº. 425/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e,
Considerando a Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003;
Considerando o Procedimento Administrativo nº. 2472/2021,

         R E S O L V E:
Conceder à servidora Eliseth Carlindo, matrícula 21/090, Aux. de Serviços Gerais, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, 5 meses de Licença Especial Por Assiduidade, como previsto
na Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de  07 de
março de 2022.

Rio Claro/RJ, 21 de dezembro de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

P O R T A R I A  Nº. 426/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e,
Considerando a Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003;
Considerando o Procedimento Administrativo nº. 2834/2021,

         R E S O L V E:
Conceder à servidora Viviane de Luca, matrícula 21/446, Contadora, lotada na Controladoria-
Geral do Município, 1 mês de Licença Especial Por Assiduidade, como previsto na Lei Municipal
nº. 264, de 23 de dezembro de 2003.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de  22 de
dezembro de 2021.

Rio Claro/RJ, 21 de dezembro de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

P O R T A R I A  Nº. 427/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e,
Considerando a Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003;
Considerando o Procedimento Administrativo nº. 2551/2021,

         R E S O L V E:
Conceder à servidora Ângela Claudia Dias de Oliveira, matrícula 21/537, Monitora de Educação
Especial, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 1 mês de Licença Especial Por Assiduidade,
como previsto na Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de  01 de
fevereiro de 2022.

Rio Claro/RJ, 21 de dezembro de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

P O R T A R I A  Nº. 428/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e,
Considerando a Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003;
Considerando o Procedimento Administrativo nº. 2726/2021,

         R E S O L V E:
Conceder à servidora Dionisia Maria de Paula, matrícula 20/381, Servente, lotada na Secretaria
Municipal de Educação, 5 meses de Licença Especial Por Assiduidade, como previsto na Lei
Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de  03 de
fevereiro de 2022.

Rio Claro/RJ, 21 de dezembro de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

P O R T A R I A    Nº.429/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e,
Considerando o Memorando n° 184/2021;
R E S O L V E:
Alterar o período de férias, concedido através da Portaria n° 410/2021, ao servidor lotado
na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo, Eventos, Esporte
e Lazer, a saber:

Registre-se. Publique-se.
Rio Claro/RJ, 21 de dezembro de 2021.

José Claudio da Silva
Secretário Municipal de Administração

Matrícula 20/894

P O R T A R I A    Nº.430/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e,
Considerando o Memorando n° 497/2021 - ADM;
R E S O L V E:
Cancelar férias concedida, através da Portaria n° 366/2021, à servidora lotada na Secretaria
Municipal de Administração, a saber:

Registre-se. Publique-se.
Rio Claro/RJ, 21 de dezembro de 2021.

José Claudio da Silva
Secretário Municipal de Administração

Matrícula 20/894

P O R T A R I A    Nº.431/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e,
Considerando o Memorando n° 184/2021 - SMMAA;
R E S O L V E:
Conceder férias ao servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura,
a saber:

Registre-se. Publique-se.
Rio Claro/RJ, 21 de dezembro de 2021.

José Claudio da Silva
Secretário Municipal de Administração

Matrícula 20/894

P O R T A R I A    Nº.432/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e,
Considerando o Memorando n° 085/2021;
R E S O L V E:
Conceder férias aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Ordem Pública, a saber:

Registre-se. Publique-se.
Rio Claro/RJ, 21 de dezembro de 2021.

José Claudio da Silva
Secretário Municipal de Administração

Matrícula 20/894
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DECRETO Nº. 3431, 17 DE DEZEMBRO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO – RJ, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO os pareceres acostados às fls. n° 061 e 062, do Processo Administrativo
n° 1766/2015;

DECRETA:

Art. 1º Fica REVOGADO o Decreto n° 3087, de 03 de novembro de 2020 que dispõe sobre
a aprovação de projeto de loteamento em área denominada “coitinhos” na Fazenda dos Coitinhos
localizada em Lídice – 2º distrito de Rio Claro/RJ, bem como o Decreto nº. 3116, de 24 de
novembro de 2020, que dispõe sobre o acréscimo ao decreto de nº 3087 de 03 de novembro
de 2020, conforme o Processo Administrativo nº. 1766/2015.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Rio Claro/RJ, 17 de dezembro de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº. 3432, 17 DE DEZEMBRO DE 2021.

“DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DE PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DE ÁREA
PERTENCENTE A CAPIVARI IMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA LOCALIZADA EM LÍDICE – RIO
CLARO/RJ.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO/RJ, no uso dos poderes e atribuições legais,
considerando o que consta dos Autos Administrativos nº. 1526/2021 de 08 de julho de 2021,
em conformidade com a legislação federal, estadual e municipal que disciplina o parcelamento
do solo para fins urbanos, em especial a Lei Federal nº. 6.766/79 e as Leis Complementares
Municipais nº. 074/1996, nº 457/2010 e ainda a nº 202/2001,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado o parcelamento do solo com a finalidade de implantação do
desmembramento para fins urbanos, em região situada neste município, conforme as seguintes
características predominantes:

I – Proprietário: CAPIVARI IMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA, em pessoa jurídica, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº. 27.917.749/0001-54;

II – Localização da área objeto deste parcelamento: o objeto deste parcelamento é a área
pertencente a CAPIVARI IMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA, imóvel este sito à zona urbana do
2º Distrito deste município e situada à Rua do Riacho Doce – Lídice - Rio Claro/RJ.

III – Registro Geral de Imóveis registrado no Livro nº 2-A - autos acostados à Folha nº 99
– Matrícula: 139. Av 08 – 139. Data: 17 de maio de 1983.

IV– Total da área parcelada em lotes: 158.629,00m²;

Art.2º – Parceladas da forma que segue descritas e caracterizadas as áreas e respectivos
confrontantes da seguinte forma:

LOTE F-1:
Frente:  para Rua do Riacho Doce com extensão de 45,00m;
Lateral Esquerda: para o Lote 1 com extensão de 30,00m;
Fundos: para a Área Remanescente com extensão de 57,00m.
Área Total: 880,00m²

LOTE E-2:
Frente:  para Rua do Riacho Doce com extensão de 35,00m;
Lateral Direita: para a Lote 02 com extensão de 30,00m;
Lateral Esquerda: para a Área Remanescente com extensão de 48,00m;
Fundos: para Área Remanescente com extensão de 12,00m.
Área Total: 950,00m²

LOTE A-16:
Frente:  para Rua do Riacho Doce com extensão de 19,00m;
Lateral Direita: para a Rua do Riacho Doce com extensão de 14,30m;
Lateral Esquerda: para o Lote 15 com extensão de 17,45m;
Fundos: para o Lote 17 com extensão de 16,50m.
Área Total: 279,81m²

LOTE B-17:
Frente:  para Rua do Riacho Doce com extensão de 24,20m;
Lateral Direita: para a Área Remanescente com extensão de 14,00m;
Lateral Esquerda: para o Lote 16 com extensão de 16,50m;
Fundos: para o Lote 15 com extensão de 23,40m.
Área Total: 359,86m²
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
GABINETE DO PREFEITO

LOTE C-18:
Frente:  para Rua do Riacho Doce em três segmentos de 8,00m, 15,00m e 12,00m;
Lateral Direita: para o Lote 15 com extensão de 70,00m;
Lateral Esquerda: para a Área da Prefeitura  com extensão de 58,00m;
Fundos: para Área Remanescente com extensão de 30,00m.
Área Total: 1.626,42m²

LOTE D-24:
Frente:  para Rua do Riacho Doce com extensão de 44,70m;
Lateral Direita: para a Área Remanescente com extensão de 31,00m;
Lateral Esquerda: para o Lote 30 com extensão de 24,00m;
Fundos: para a Área Remanescente com extensão de 31,00m.
Área Total: 506,97m²

ÁREA REMANESCENTE:

- Área 1 – Contendo 98.253,00m²,
 - sendo do ponto 1 ao ponto 2 com 187,00m confrontando com a Prefeitura de Rio Claro;
- do ponto 2 ao ponto 3 com 30,00m confrontando com o Loteamento Quintas do Cambara,
do ponto 3 ao ponto 4 com 27,65m confrontando com o Loteamento Quintas do Cambara,
do ponto 4 ao ponto 5 com 13,45m confrontando com o Loteamento Quintas do Cambara,
do ponto 5 ao ponto 6 com 5,75m confrontando com o Loteamento Quintas do Cambara, do
ponto 6 ao ponto 7 com 14,00m confrontando com o Loteamento Quintas do Cambara;
- do ponto 7 ao ponto 8 com 78,00m confrontando com a Área III, do ponto 8 ao ponto 9
com 140,00m confrontando com a Área III, do ponto 9 ao ponto 10 com 82,00m confrontando
com a Área III, do ponto 10 ao ponto 11 com 182,00m confrontando com a Área III, do ponto
11 ao ponto 12 com 24,00m confrontando com a Área III, do ponto 12 ao ponto 13 com 18,00m
confrontando com a Área III, do ponto 13 ao ponto 14 com 34,00m confrontando com a Área
III,
- do ponto 14 ao ponto 15 com 42,00m confrontando com a Rod. Saturnino Braga,
- do ponto 15 ao ponto 16 com 74,00m confrontando com a Área II, do ponto 16 ao ponto
17 com 52,00m confrontando com a Área II, do ponto 17 ao ponto 18 com 83,00m confrontando
com a Área II, do ponto 18 ao ponto 19 com 408,00m confrontando com a Área II , do ponto
19 ao ponto 20 com 164,00m confrontando com a Área II,
- do ponto 20 ao ponto 21 com 433,90m confrontando com a Linha Ferrea,
- do ponto 21 ao ponto 22 com 83,21m confrontando com o Loteamento Quintas do Cambara,
do ponto 22 ao ponto 23 com 74,00m confrontando com o Loteamento Quintas do Cambara,
do ponto 23 ao ponto 24 com 41,00m confrontando com o Loteamento Quintas do Cambara,
do ponto 24 ao ponto 25 com 28,27m confrontando com o Loteamento Quintas do Cambara,
do ponto 25 ao ponto 1 com 73,00m confrontando com o Loteamento Quintas do Cambara,

Art. 3º - O Cartório de Registro de imóveis efetivará o devido registro do respectivo projeto
de desmembramento, conforme o prescrito nos artigos referentes a capítulo VI da Lei Federal
nº. 6.766, de 19.12.1979, modificada pela Lei nº. 9.785, de 29.01.1999.

Parágrafo único – O prazo para o projeto de desmembramento ser submetido ao registro
imobiliário é de 180  (cento e oitenta) dias após a lavratura deste Decreto de Aprovação, de
acordo com as leis municipais e federais correlatas.

Art. 4º - O HABITE-SE das edificações que venham a ser construídas na área do desmembramento
somente será concedido se estiverem concluídos os serviços de implantação das fossas e
de ligação à rede de distribuição de água e energia elétrica.

Art. 5º - As habitações a serem edificadas na área do desmembramento deverão obedecer
a todas as determinações relativas aos recuos e afastamentos e áreas mínimas estabelecidas
no Código Municipal de Obras – Lei Municipal 074/1996.

Art. 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.

Rio Claro/RJ, 17 de dezembro de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito
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DECRETO Nº. 3433, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO-RJ, no uso das atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica Municipal,

Considerando a necessidade imperiosa do encerramento das atividades administrativas no
âmbito do Poder Executivo em razão das comemorações Natalinas e do Ano Novo;

Considerando o Calendário de Feriados e Pontos Facultativos – Ano 2021 da Prefeitura Municipal
de Rio Claro/RJ;

Considerando a necessidade de redução de custeio da Administração Pública Municipal;

Considerando que os munícipes não serão prejudicados em seus compromissos, haja vista
que ficam automaticamente transferidos para o dia posterior os vencimentos de qualquer Tributo
Municipal e datas de Procedimentos Administrativos,

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido Ponto Facultativo nos dias 24 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro
de 2021, no funcionamento da Prefeitura Municipal de Rio Claro-RJ e demais órgãos do Poder
Público Municipal:

Art. 2º Os serviços públicos essenciais, como Assistência Médica e Odontológica (em caráter
de urgência - emergência), limpeza urbana e sepultamento, funcionarão normalmente, bem
como as demais repartições cujas atividades não possam ser suspensas, em virtude de exigências
técnicas ou por motivo de interesse público.

Art. 3º Fica determinado Plantão para a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC
do Município de Rio Claro.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Claro/RJ, 17 de dezembro de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito
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P O R T A R I A  Nº.534/2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO-RJ, usando das atribuições legais de seu cargo,

R E S O L V E:
Art. 1º Instituir a Comissão de acompanhamento, fiscalização e demais medidas cabívies relativas
a implantação e execução dos projetos básicos/executivos de esgotamento sanitário das áreas
rurais e periurbanas do Município de Rio Claro, composta pelos seguintes membros:

Representantes da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos:
Luiz de Oliveira Campos, Matrícula 21/396, Engenheiro Civil
Lucas Rodgers Fontes, Matrícula 33/075, Diretor de Departamento de Planejamento de Obras
e Serviços Públicos

Representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura:

Ana Paula Nogueira Campos, Matrícula 21/596, Engenharia Ambiental
Evandro da Silva Batista, Matrícula 20/629, Engenharia Florestal

Art. 2º A comissão se faz necessária em virtude da implantação do projeto executo no Município.
Art. 3° Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de
sua publicação, surtindo efeitos  a partir de 20 de dezembro de  2021.

Rio Claro/RJ, 17 de dezembro de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

P O R T A R I A Nº.535/2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO-RJ, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o Memorando SMS n° 569/2021, Secretaria Municipal de Saúde,

R E S O L V E:
Designar o servidor Sandro Manes da Silva, CRM 52.92025, Médico Plantonista, Matrícula
21/940, para sem prejuízo de suas funções, responder como Diretor Técnico das Unidades
de Saúde da Família do Município de Rio Claro/RJ.
Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
surtindo efeitos retroativos  a 30 de novembro de 2021.

Rio Claro/RJ, 17 de dezembro de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

P O R T A R I A Nº.536/2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO-RJ, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o Processo Administrativo n° 0378/2021, bem como o erro material no lançamento
da Matrícula 21/594, quando a matrícula correta da respectiva servidora é a 21/598;
R E S O L V E:
Retificar a Portaria n° 253/2021, que exonerou a pedido, Jocilene Soares das Chagas, Técnico
de Laboratório, lotada da Secretaria Municipal de Saúde, com alteração da Matrícula 21/594
para a  Matrícula 21/598.
Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
surtindo efeitos retroativos a 10 de fevereiro de 2021.

Rio Claro/RJ, 17 de dezembro de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

P O R T A R I A    Nº. 537/2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO-RJ, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a Lei Municipal nº. 835, de 19 de setembro de 2016;
Considerando a Lei Municipal nº. 859, de 30 de Junho de 2017;
Considerando a Deliberação n° 004, de 21 de dezembro de 2021, do Conselho Municipal
de Saúde de Rio Claro;
Considerando o Ofício CMS/RJ n° 151/2021,

R E S O L V E:

Art. 1º Alterar a composição do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO, que
passa a vigorar da seguinte forma:

A) REPRESENTANTES DO GOVERNO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TITULAR: Maria Augusta Monteiro Ferreira
SUPLENTE: Reynaldo de Jesus Oliveira Júnior

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TITULAR: Roselaine Christo Rocha de Almeida
SUPLENTE: Luciana de Oliveira Gonçalves

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
TITULAR: Jaciara T. De Souza Corrêa
SUPLENTE: Pedro Henrique Costa de Souza

B) REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES
CRN:
TITULAR: Alzimar Faria Barbosa Lopes
SUPLENTE: Gianny Breves Marques

CRO:
TITULAR: Marcia Maria Pinella Pereira
SUPLENTE:  Patrícia André Maciel

CRP:
TITULAR: Simone Lima Guimarães Alves
SUPLENTE:  Isabella Costa de Resende

C) REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES VALE DO RIO DO BRAÇO/RJ
TITULAR: Érico Barbosa Coelho
SUPLENTE: Gláucia Rodrigues Altmann

COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBO DO ALTO DA SERRA DO MAR/RJ
TITULAR: Simone dos Santos Leite
SUPLENTE: Jaiâne Santos Leite

PAROQUIA DE SANTO ANTÔNIO
TITULAR: Regina Célia da Silva
SUPLENTE: Leize Maria de Souza

SINDICATO RURAL DE RIO CLARO/RJ
TITULAR: Carlos Eduardo Dair Coutinho
SUPLENTE: Eduardo Freire

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DE RIO CLARO
TITULAR: Vinícius Calmon Barbosa
SUPLENTE: Urbano Tenório

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE DE RIO CLARO/RJ
TITULAR: Karina Costa de Souza
SUPLENTE: Ari Filho Silveira

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº. 531/2021, esta
Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 21 de dezembro
de  2021.

Rio Claro/RJ, 21 de dezembro de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito
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DECRETO Nº. 3434, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

EMENTA: DISPÕE SOBRE ATUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE
PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NA ÁREA DE
SAÚDE PÚBLICA, CONSIDERANDO A CLASSIFICAÇÃO DE PANDEMIA DECLARADA
PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE
RIO CLARO – RJ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO/RJ, no uso de suas atribuições que lhe conferem
o artigo 61, VII da Lei Orgânica do Município de Rio Claro - RJ.

CONSIDERANDO, que o Decreto Estadual nº 47.019, de 03 de abril de 2020, decretou
estado de calamidade pública no Estado do Rio de Janeiro em decorrência do Novo
Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO os Decretos nº 2925, 19 de março de 2020 e nº 2941, 14 de abril
de 2020, que declaram respectivamente situação de emergência e estado de calamidade
pública no âmbito do Município de Rio Claro - RJ, em virtude da pandemia decorrente
do Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição da República;
CONSIDERANDO que o artigo 7º do Decreto nº 2925, de 19 de março de 2020 outorga
a convocação dos membros do Gabinete de Crise, para a tomada de medidas específicas;
CONSIDERANDO a reavaliação, pelo Gabinete de Crise, das medidas de prevenção
ao contágio do Novo Coronavírus (COVID-19);

DECRETA:

Art. 1º Fica mantido o retorno gradual das aulas presenciais no âmbito do Município
de Rio Claro, iniciado em 02/08/2021, sendo adotado no momento, a modalidade de
ensino híbrido (presencial e remoto), que vigorará até 22/12/2021.

Parágrafo Único. Fica previsto o retorno de 100% (cem por cento) das aulas presenciais
para 07 de fevereiro de 2022.

Art. 2º Os servidores e empregados públicos municipais, bem como os prestadores de
serviços da Administração Pública deverão comprovar, obrigatoriamente, a realização
da imunização completa contra a COVID-19 ou apresentar justa causa para não tê-lo
feito de forma a permitir o exercício regular de suas funções públicas, mantendo-se o
disposto no Decreto n° 3326, de 23 de agosto de 2021, no Decreto n° 3344, de 08 de
setembro de 2021 e no Decreto n° 3355, de 21 de setembro de 2021.

Art. 3º Fica mantida a autorização a realização de eventos e atividades, tais como, eventos
festivos,  feiras, eventos científicos e shows, com a presença de público, limitado a 50%
(cinquenta por cento) da capacidade de lotação do local,  desde de que sejam observadas
todas as medidas de prevenção ao contágio da Covid-19, já adotadas até o momento
nos Decretos Municipais.

§ 1º Fica autorizada a prática de esportes livres (peladas) e campeonatos no âmbito
do Município de Rio Claro/RJ, devendo os organizadores, bem como os participantes,
observarem todas as normas de prevenção expedidas pelo Município.

§ 2º Fica mantida a autorização da reabertura gradual do Parque Arqueológico de São
João Marcos que deve observar todas as medidas de prevenção e segurança quanto
ao contágio ao COVID-19, estendendo o programa de educação patrimonial para a terceira
idade, os eventos culturais e visitações livres às pessoas que já tomaram as doses
necessárias das vacinas,  residentes em quaisquer municípios, país, bem como turistas
estrangeiros.

§ 3° Para entrada e permanência nos eventos festivos, culturais, feiras, eventos científicos
e shows, o interessado deverá apresentar documento que comprove a imunização contra
a COVID-19, seja  com a apresentação do comprovante ou da caderneta de vacinação
em papel ou pela plataforma ConecteSUS que deverá corresponder a pessoas de 15
até 59 anos, com 2ª dose ou dose única e pessoas acima de 60 anos com dose de
reforço.

Art. 4° Fica mantido, no âmbito do Município de Rio Claro, o retorno das seguintes atividades
presenciais:

I - Oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo da Secretaria Municipal
de Assistência Social e Direitos Humanos.
II - Aulas públicas e particulares relacionadas às atividades culturais, físicas e práticas
desportivas, vedada a participação de menores de 3 anos, devendo no caso de menores
ser requisitado a autorização, por escrito, do responsável legal.

Parágrafo Único. Os responsáveis, bem como os participantes, deverão observar todas
as normas de prevenção expedidas pelo Município.
Art. 5° Fica mantida a autorização do funcionamento de parquinhos apenas com pula-
pula, piscina de bolinhas e escorregador, sendo permitida a entrada de apenas 2 (duas)
crianças por vez nos brinquedos, desde que observando o espaçamento e fazendo o
uso de máscara.
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Parágrafo Único. Os responsáveis pelos brinquedos deverão cumprir todas as normas
e medidas de prevenção contra à COVID-19  já adotadas até o momento, através dos
decretos expedidos, devendo fazer a higienização contínua dos brinquedos, bem como
colocar álcool em gel à disposição das crianças e seus familiares.

Art. 6° Como forma gradual de abertura, as igrejas, templos e afins que assinaram o
Termo de Compromisso/responsabilidade (que deve se manter fixado em suas entradas),
fica permitida a participação de crianças nos cultos, missas e afins, desde que não tenham
quaisquer comorbidade, devendo os responsáveis pela instituição religiosa observar todas
as medidas de prevenção e segurança expedidas nos atos do Poder Executivo.
§ 1º. Fica limitado o atendimento a 50 % (cinquenta por cento) da capacidade da igreja
ou templo por missa ou culto.
 Exemplo: as igrejas que possuem capacidade de 150 pessoas, podem realizar cultos,
missas e afins com a participação de até 75 pessoas por vez, caso o templo seja espaçoso.

§ 2º. Ficam  liberados cultos, missas e afins sem limite de quantitativo por semana.

Art. 7° As padarias continuam a funcionar com atendimento ao público limitado a 50%
(cinquenta por cento) da sua capacidade de lotação, desde que respeitado o distanciamento
social de 1,5 metros entre cada consumidor e todas as medidas de segurança e prevenção
já determinadas, sob pena de aplicação de multa e fechamento.

Art. 8° Os estabelecimentos, que funcionam especificamente como restaurantes e pizzarias,
permanecem funcionando 9 h. às 00 h.(meia-noite), com atendimento ao público limitado
a 50% (cinquenta por cento) da sua capacidade de lotação, podendo funcionar ainda
através do SISTEMA DE ENTREGA DOMICILIAR/DELIVERY até o horário limite das
00 horas (meia-noite), desde que respeitados o distanciamento social de 1,5 metros entre
cada consumidor e todas as medidas de segurança e prevenção já determinadas, sob
pena de aplicação de multa e fechamento.

Art. 9° Os bares, lanchonetes, traillers e similares continuam a funcionar, de 9 h. às
00 h. (meia-noite), com público reduzido limitado a 50% (cinquenta por cento) da sua
capacidade, podendo funcionar através do SISTEMA DE ENTREGA DOMICILIAR/
DELIVERY até o horário limite das 00 horas (meia-noite), devendo observar todas as
medidas de prevenção e segurança ao contágio do Novo Coronavírus (Covid-19), conforme
termo de compromisso assinado, sob pena de aplicação de multa e fechamento.

Art. 10 Continua DETERMINANTEMENTE PROIBIDO, no âmbito do Município de Rio
Claro:
I -  churrascos e sons eletrônicos em bares e arredores;
II -  comércio ambulante exercido por vendedores sem autorização do poder público.

Art. 11 No caso de descumprimento das medidas de segurança e prevenção adotadas,
serão tomadas as medidas cabíveis previstas no Decreto nº 2975, de 27 de maio de
2020, devendo ser observada atualização da UFIRC para o ano de 2021, sendo que
os estabelecimentos que desatenderem as normas editadas, além de serem multados,
ficarão fechados por 15 (quinze) dias.

Art. 12 Ficam mantidas as demais normas do Decreto nº 2925, de 19 de março de 2020,
do Decreto nº 2930, de 23 de março de 2020, do Decreto nº 2931, de 24 de março de
2020, do Decreto nº 2937, de 31 de março de 2020, do Decreto nº 2942, de 14 de abril
de 2020, do Decreto nº 2951, de 29 de abril de 2020, do Decreto nº 2975, de 27 de
maio de 2020, do Decreto nº 2984, de 09 de junho de 2020, do Decreto nº 2995, de
26 de junho de 2020, do Decreto nº 2997, de 26 de junho de 2020, do Decreto 3007,
de 13 de julho de 2020, do Decreto nº 3014, de 29 de julho de 2020, do Decreto nº
3027, de 12 de agosto de 2020 e do Decreto nº 3038, de 26 de agosto de 2020, do
Decreto nº 3045, de 09 de setembro de 2020, do Decreto nº 3055, de 24 de setembro
de 2020, do Decreto nº.3069, de 08 de outubro de 2020, do Decreto nº 3080, de 21
de outubro de 2020, do Decreto nº.3096, de 10 de novembro de 2020, do Decreto nº.3119,
de 25 de novembro de 2020, do Decreto n° 3122, de 08 de dezembro de 2020, do Decreto
n° 3142, de 22 de dezembro de 2020, do Decreto 3146, de 06 de janeiro de 2021 e
do Decreto n°3160, de 22 de janeiro de 2021 e do Decreto n°3166, de 09 de fevereiro
de 2021, Decreto nº 3175, de 22 de fevereiro de 2021, pelo Decreto nº 3183, de 09
de março de 2021, pelo Decreto nº 3206, de 23 de março de 2021, pelo Decreto nº 3215,
de 07 de abril de 2021 e pelo Decreto nº 3220, de 19 de abril de 2021, pelo Decreto
nº 3239, de 05 de maio de 2021, Decreto nº 3253, de 20 de maio de 2021, pelo Decreto
nº 3261, de 08 de junho de 2021, pelo Decreto nº 3276, de 23 de junho de 2021, pelo
Decreto nº 3286, de 06 de julho de 2021, pelo Decreto nº 3295, de 23 de julho de 2021,
pelo  Decreto nº 3311, de 06 de agosto de 2021, pelo Decreto n° 3326, de 23 de agosto
de 2021, pelo Decreto n° 3344, 08 de setembro de 2021, pelo Decreto n° 3355, de 21
de setembro de 2021, pelo Decreto n° 3364, de 05 de outubro de 2021, pelo Decreto
n° 3373, 20 de outubro de 2021, pelo Decreto n° 3379, 03 de novembro de 2021, pelo
Decreto n° 3399, de 17 de novembro de 2021 e pelo Decreto n° 3417, de 07 de dezembro
de 2021.

Art.13 Os servidores do Município de Rio Claro, colaboradores, bem como quaisquer
pessoas que utilizem os serviços públicos municipais, ou ingressem nas repartições
públicas, deverão observar rigorosamente as orientações sobre as medidas de prevenção
à disseminação do COVID-19.

Art.14 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir de 21 de dezembro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Rio Claro/RJ, 20 de dezembro de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito
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