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Rio Claro inicia vacinação
de idosos acima de 90 anos

A Secretária de Saúde, Maria
Augusta Monteiro, gravou um vídeo
orientando a população sobre as
próximas etapas da vacinação em
Rio Claro. O município iniciou a
campanha em 20 de janeiro, apenas
para os profissionais da área de
saúde que lidam diretamente com
casos de Covid-19.

No vídeo, a Secretária explica
ainda que Rio Claro está seguindo
rigorosamente o Plano Nacional de
Vacinação e que outros grupos se-
rão vacinados quando o Ministério
da Saúde liberar o cronograma.

“Desde o início da pandemia firma-
mos esse compromisso com a popu-
lação, de responsabilidade sanitária,
epidemiológica, e que nós faríamos
o melhor pelo município. E é o que
estamos incansavelmente fazendo”,
declarou a secretária.

A vacinação, que está acontecen-
do nos domicílios dos idosos, está
sendo executada pelos profissionais
de Atenção Primária, que estão devi-
damente qualificados e instrumentali-
zados e que seguem com rigor as
normas de transporte, conservação,
manuseio e aplicação de vacinas.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO/RJ

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

ERRATA

Conforme publicado no Boletim Oficial do dia 05/02/2021, no Edital do Processo Seletivo nº
01/2021, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, considere-se como
complementar o texto a seguir:
Anexo I

Descrição das Atividades

Orientador Social – CREAS

a) Receber e ofertar informações às famílias referenciadas no CREAS;
b) Realizar abordagens de rua e/ou busca ativa no território e realizar acompanhamento das
ações do serviço especializado para idosos e pessoas com deficiência;
c) Participar de reuniões de equipe para planejamento de atividades, avaliação de processos,
fluxos de trabalho e resultados;
d) Participar das atividades de capacitação e formação continuada da equipe do CREAS;
e) Executar o serviço de atendimento especializado às famílias com pessoas com deficiência
e idosos com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações agravadas por violações
de direitos, tais como: exploração da imagem, isolamento, confinamento, atitudes discriminatórias
e preconceituosas dentro da família, falta de cuidados adequados por parte do cuidador,
desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa que agravem a dependência e
comprometam o desenvolvimento da autonomia;
f) Ampliar a rede de pessoas com quem a família do dependente convive e compartilha cultura
e troca de experiências.

Educador Físico para Atividade Socioeducativa -  recreação comunitária

a) - Realizar atividades lúdicas e de recreação no serviço de convivência e fortalecimento
de vínculos;
b) desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)construção da
autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas
e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em consideração
o ciclo de vida e ações intergeracionais;
c) assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social;
d) apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa;
e) atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora;
f) apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários,
assegurando a privacidade das informações;
g) apoiar e participar no planejamento das ações;
h) organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência
nas unidades e, ou, na comunidade;
i) acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades;
j) apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na
comunidade;
k) apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de
vivência para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal, violação
de direitos e divulgação das ações das Unidades socioassistenciais;
l) apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações;
m) apoiar os demais membros da equipe de referência em todas etapas do processo de trabalho;
n) apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe
com insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento
do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar;
o) apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos,
benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação com políticas
afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto
de direitos sociais;
p) apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados;
q) apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas;
r) participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de
processos, fluxos de trabalho e resultado;
s) desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos familiares
e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas;
t) apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de
condicionalidades;
u) informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso
e participação em cursos de formação e qualificação profissional, programas e projetos de
inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra;
v) acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio
de registros periódicos;
x) apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas.

Facilitador de Arte Comunitária – pintura em tecido.

a) executar junto à comunidade, oficinas de pintura em tecido no serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos.
b) desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)construção da
autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas
e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em consideração
o ciclo de vida e ações intergeracionais;
c) assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social;

d) apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa;
e) atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora;
f) apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários,
assegurando a privacidade das informações;
g) apoiar e participar no planejamento das ações;
h) organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência
nas unidades e, ou, na comunidade;
i) acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades;
j) apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na
comunidade;
k) apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de
vivência para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal, violação
de direitos e divulgação das ações das Unidades socioassistenciais;
l) apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações;
m) apoiar os demais membros da equipe de referência em todas etapas do processo de trabalho;
n) apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe
com insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento
do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar;
o) apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos,
benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação com políticas
afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto
de direitos sociais;
p) apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados;
q) apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas;
r) participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de
processos, fluxos de trabalho e resultado;
s) desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos familiares
e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas;
t) apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de
condicionalidades;
u) informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso
e participação em cursos de formação e qualificação profissional, programas e projetos de
inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra;
v) acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio
de registros periódicos;
x) apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas.

Facilitador de Arte Comunitária – artesanato

a) executar junto à comunidade, oficinas de artesanato no serviço de convivência e fortalecimento
de vínculos.
b) desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)construção da
autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas
e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em consideração
o ciclo de vida e ações intergeracionais;
c) assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social;
d) apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa;
e) atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora;
f) apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários,
assegurando a privacidade das informações;
g) apoiar e participar no planejamento das ações;
h) organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência
nas unidades e, ou, na comunidade;
i) acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades;
j) apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na
comunidade;
k) apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de
vivência para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal, violação
de direitos e divulgação das ações das Unidades socioassistenciais;
l) apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações;
m) apoiar os demais membros da equipe de referência em todas etapas do processo de trabalho;
n) apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe
com insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento
do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar;
o) apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos,
benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação com políticas
afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto
de direitos sociais;
p) apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados;
q) apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas;
r) participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de
processos, fluxos de trabalho e resultado;
s) desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos familiares
e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas;
t) apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de
condicionalidades;
u) informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso
e participação em cursos de formação e qualificação profissional, programas e projetos de
inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra;
v) acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio
de registros periódicos;
x) apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas.

Facilitador de Arte Comunitária – culinária.

a) Realizar atividades pertinentes no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos; b)
desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)construção da
autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas
e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em consideração
o ciclo de vida e ações intergeracionais;
c) assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social;
d) apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa;
e) atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora;
f) apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários,
assegurando a privacidade das informações;
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g) apoiar e participar no planejamento das ações;
h) organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência
nas unidades e, ou, na comunidade;
i) acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades;
j) apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na
comunidade;
k) apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de
vivência para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal, violação
de direitos e divulgação das ações das Unidades socioassistenciais;
l) apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações;
m) apoiar os demais membros da equipe de referência em todas etapas do processo de trabalho;
n) apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe
com insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento
do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar;
o) apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos,
benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação com políticas
afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto
de direitos sociais;
p) apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados;
q) apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas;
r) participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de
processos, fluxos de trabalho e resultado;
s) desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos familiares
e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas;
t) apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de
condicionalidades;
u) informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso
e participação em cursos de formação e qualificação profissional, programas e projetos de
inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra;
v) acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio
de registros periódicos;
x) apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas.

Facilitador de Atividade Socioeducativa – violão.

a) executar junto à comunidade, oficinas de violão no serviço de convivência e fortalecimento
de vínculos.
b) desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)construção da
autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas
e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em consideração
o ciclo de vida e ações intergeracionais;
c) assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social;
d) apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa;
e) atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora;
f) apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários,
assegurando a privacidade das informações;
g) apoiar e participar no planejamento das ações;
h) organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência
nas unidades e, ou, na comunidade;
i) acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades;
j) apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na
comunidade;
k) apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de
vivência para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal, violação
de direitos e divulgação das ações das Unidades socioassistenciais;
l) apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações;
m) apoiar os demais membros da equipe de referência em todas etapas do processo de trabalho;
n) apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe
com insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento
do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar;
o) apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos,
benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação com políticas
afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto
de direitos sociais;
p) apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados;
q) apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas;
r) participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de
processos, fluxos de trabalho e resultado;
s) desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos familiares
e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas;
t) apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de
condicionalidades;
u) informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso
e participação em cursos de formação e qualificação profissional, programas e projetos de
inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra;
v) acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio
de registros periódicos;
x) apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas.

Facilitador de Atividade Socioeducativa – flauta.

a) executar junto à comunidade, oficinas de flauta no serviço de convivência e fortalecimento
de vínculos.
b) desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)construção
da autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes
formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em
consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais;
c) assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social;
d) apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa;
e) atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora;
f) apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários,
assegurando a privacidade das informações;
g) apoiar e participar no planejamento das ações;
h) organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência
nas unidades e, ou, na comunidade;
i) acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades;
j) apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na
comunidade;
k) apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de
vivência para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal,
violação de direitos e divulgação das ações das Unidades socioassistenciais;
l) apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações;
m) apoiar os demais membros da equipe de referência em todas etapas do processo de
trabalho;
n) apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe
com insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento
do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar;
o) apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas,
projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação
com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo
para o usufruto de direitos sociais;
p) apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados;
q) apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas;
r) participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de
processos, fluxos de trabalho e resultado;
s) desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos
familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social
vivenciadas;
t) apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de
condicionalidades;
u) informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso
e participação em cursos de formação e qualificação profissional, programas e projetos de
inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra;
v) acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio
de registros periódicos;
x) apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas.

Facilitador de Atividade Socioeducativa – lutas.

a) executar junto à comunidade, oficinas de lutas no serviço de convivência e fortalecimento
de vínculos.
b) desenvolver atividades e realizar registros para assegurar direitos, (re)construção da
autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes
formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em
consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais;
c) assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social;
d) apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa;
e) atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora;
f) apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários,
assegurando a privacidade das informações;
g) apoiar e participar no planejamento das ações;
h) organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência
nas unidades e, ou, na comunidade;
i) acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades;
j) apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na
comunidade;
k) apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de
vivência para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal,
violação de direitos e divulgação das ações das Unidades socioassistenciais;
l) apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações;
m) apoiar os demais membros da equipe de referência em todas etapas do processo de
trabalho;
n) apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe
com insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento
do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar;
o) apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas,
projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação
com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo
para o usufruto de direitos sociais;
p) apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados;
q) apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas;
r) participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de
processos, fluxos de trabalho e resultado;
s) desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos
familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social
vivenciadas;
t) apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de
condicionalidades;
u) informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso
e participação em cursos de formação e qualificação profissional, programas e projetos de
inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra;
v) acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio
de registros periódicos;
x) apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO/RJ

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Prefeitura Municipal de Rio Claro, devido as medidas de enfrentamento da propagação decorrente
do Novo Coronavírus (COVID-19), e a necessidade de restringir a aglomeração de pessoas,
adotou AUDIÊNCIA PÚBLICA on line, o qual ocorrerá no dia 25/02/2021 às 9 horas e 30 min
relativos ao terceiro quadrimestre de 2020 (Setembro a Dezembro), diante da situação estamos
convidando todos os munícipes a assistirem ao Vivo na página do Facebook a apresentação,
que também estará disponível na página principal da Prefeitura.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Claro, devido as medidas de enfrentamento da propagação
decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19), e a necessidade de restringir a aglomeração
de pessoas, adotou AUDIÊNCIA PÚBLICA on line, o qual ocorrerá no dia 25/02/2021 às dez
horas e trinta minutos relativos a Gestão do SUS do segundo quadrimestre de 2020 (Setembro
a Dezembro), diante da situação estamos convidando todos os munícipes a assistirem ao Vivo
na página do Facebook a apresentação, que também estará disponível na página principal
da Prefeitura.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO

POR TEMPO DETERMINADO PARA ATUAR FRENTE

À PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19)

EDITAL SMS 002/2020

PUBLICIDADE DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Rio Claro, RJ, no uso de suas atribuições legais, torna público que,
nesta data, estão sendo convocados os candidatos listados a seguir para comparecerem ao
Departamento de Recursos Humanos, na sede da Prefeitura Municipal de Rio Claro, conforme
dispõe o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SMS Nº.: 002/2020 PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATUAR FRENTE
À PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), obedecendo estritamente a ordem de
classificação final do Processo Seletivo homologado através do Decreto 2983/2020. As
convocações estão sendo realizadas conforme item X do Edital, abaixo, aonde consta a data
e o para comparecimento no Departamento de Recursos Humanos. O não comparecimento
implicará na exclusão e desclassificação do candidato, conforme item IX .

Rio Claro, 03 de FEVEREIRO de 2021

José Osmar de Almeida
Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
AV. JOÃO BATISTA PORTUGAL, Nº 230
CNPJ: 29.051.216/0001-68
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

DECRETO Nº. 3165, DE 28 DE JANEIRO DE 2021.

O Prefeito do Município de Rio Claro-RJ, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,

Considerando a Lei do Estado do Rio de Janeiro nº.5.243, de 14 de maio de 2008, que institui
no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a terça-feira de carnaval como feriado estadual;

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;

Considerando o Calendário Municipal de Feriados e Pontos Facultativos do exercício de 2021,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica considerado facultativo o ponto nas repartições públicas municipais, os dias 15
de Fevereiro (segunda-feira) e 17 de Fevereiro (quarta-feira) de 2021.

Parágrafo único - O expediente será normal, entretanto, sob a responsabilidade dos respectivos
chefes, nas repartições cujas atividades não possam ser suspensas, em virtude de exigências
técnicas ou por motivo de interesse público.

Art. 2º Fica determinado Plantão para a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC
do Município de Rio Claro.

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Rio Claro/RJ, 28 de janeiro de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
GABINETE DO PREFEITO
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DECRETO Nº. 3166, DE  09  DE FEVEREIRO 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 VICE-PREFEITO DE RIO CLARO-RJ, em substituição ao Prefeito Municipal José Osmar
de Almeida, conforme determina o art. 54 da Lei Orgânica do Município.

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 a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde,
que dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCoV), especialmente
a obrigação de articulação dos gestores do SUS como competência do Centro de Operações
de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV);

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 prorrogado por mais 15 (quinze) dias, a partir de 09 de fevereiro de 2021, o prazo
fixado no art. 13 (suspensão das aulas presenciais nas redes pública e particular de ensino)
do Decreto nº 2925, de 19 de março de 2020, prorrogados pelo Decreto nº 2937, de 31 de
março de 2020, pelo Decreto nº 2942, de 14 de abril de 2020, pelo Decreto nº 2951, de 29
de abril de 2020, pelo Decreto nº 2966, de 13 de maio de 2020, alterado pelo Decreto nº
2967, de 15 de maio de 2020, pelo Decreto nº 2975, de 27 de maio de 2020, pelo Decreto
nº 2984, de 09 de junho de 2020, pelo Decreto nº 2995, de 26 de junho de 2020, pelo Decreto
nº 3007, de 13 de julho de 2020,  pelo Decreto nº 3014, de 29 de julho de 2020, pelo Decreto
nº 3027, de 12 de agosto de 2020, pelo Decreto nº 3038, de 26 de agosto de 2020, pelo
Decreto nº 3045, de 09 de setembro de 2020, pelo Decreto nº 3055, de 24 de setembro de
2020, pelo Decreto nº.3069, de 08 de outubro de 2020, pelo Decreto nº. 3080, de 21 de outubro
de 2020, pelo Decreto nº.3096, de 10 de novembro de 2020, pelo Decreto nº.3119, de 25
de novembro de 2020, pelo Decreto n  3122, de 08 de dezembro de 2020, pelo Decreto n
3142, de 22 de dezembro de 2020, pelo Decreto n  3146, de 06 de janeiro de 2021 e pelo
Decreto  n 3160, de 22 de janeiro de 2021.

Art. 2º Conforme Plano de Flexibilização, ficam suspensas por mais 15 (quinze) dias as atividades
em academias e centros de ginástica públicos, ainda que ao ar livre.

Art. 3º Fica mantida, por mais 15 dias, a proibição de realização de eventos e atividades com
a presença de público que envolvam aglomerações de pessoas, tais como, eventos festivos,
desportivos oficiais, shows, feiras, eventos científicos, prorrogados pelo Decreto nº 2937, de
31 de março de 2020, pelo Decreto nº 2942, de 14 de abril de 2020, pelo Decreto nº 2951,
de 29 de abril de 2020, pelo Decreto nº 2966, de 13 de maio de 2020, pelo Decreto nº 2975,
de 27 de maio de 2020, pelo Decreto nº 2984, de 09 de junho de 2020 e pelo Decreto nº

2995, de 26 de junho de 2020, pelo Decreto 3007, de 13 de julho de 2020, pelo Decreto nº
3014, de 29 de julho de 2020, pelo Decreto nº 3027, de 12 de agosto de 2020, pelo Decreto
nº 3038, de 26 de agosto de 2020, pelo Decreto nº 3045, de 09 de setembro de 2020, pelo
Decreto nº 3055, de 24 de setembro de 2020, pelo Decreto nº.3069, de 08 de outubro de
2020, pelo Decreto nº 3080, de 21 de outubro de 2020, Decreto nº.3119, de 25 de novembro
de 2020, pelo Decreto n  3122, de 08 de dezembro de 2020,  pelo Decreto n  3142, de 22
de dezembro de 2020, pelo Decreto 3146, de 06 de janeiro de 2021 e pelo Decreto  n 3160,
de 22 de janeiro de 2021.

Art. 4º As padarias continuam a funcionar com atendimento ao público limitado a 30% (trinta
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. 5º Os estabelecimentos, que funcionam especificamente como pizzarias, continuam a
funcionar de 9 h às 23 h., com atendimento ao público limitado a 30% (trinta por cento) da
sua capacidade de lotação, podendo funcionar através do SISTEMA DE ENTREGA DOMICILIAR/
DELIVERY até o horário limite das 00 horas (meia-noite), 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. 6º Os bares, lanchonetes, traillers e similares continuam a funcionar, de 9 h às 23 h.,
com público reduzido limitado a 30% (trinta por cento) da sua capacidade, sem disposição
de mesas e cadeiras no local, 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. 7º No caso do Município de Rio Claro passar para a classificação de “Bandeira Laranja”,
os estabelecimentos especificados nos artigos 5  e 6 , ficam autorizados a funcionar com público
até 00 horas (meia-noite).

Art. 8º Continua DETERMINANTEMENTE PROIBIDO, no âmbito do Município de Rio Claro:

I - o acesso e o uso de cachoeiras;
II - churrascos, sons eletrônicos e músicas ao vivo em bares e arredores;
III - passeios turísticos, ecológicos e ciclísticos com aglomerações;
IV- cavalgada com aglomerações;
V - comércio ambulante exercido por vendedores sem autorização do poder público;
VI - prática de trilhas com motos, jipes e gaiolas.

Art.9  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.

Art.10 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.

Art.11 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.12 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir
de 09 de fevereiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Rio Claro/RJ, 09 de fevereiro de 2021.
Babton da Silva Biondi

Vice-Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
GABINETE DO PREFEITO
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DECRETO Nº 3167, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021
“DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO DE ÁREA LOCALIZADA NA
AVENIDA JOÃO BAPTISTA PORTUGAL – CENTRO - 1º DISTRITO – RIO CLARO/RJ.”

O VICE-PREFEITO DE RIO CLARO-RJ, em substituição ao Prefeito Municipal José Osmar
de Almeida, conforme determina o art. 54 da Lei Orgânica do Município, considerando o que
consta do Auto Administrativo nº. 0201/2021 de 20 de janeiro de 2021 aprovado em 09 de
fevereiro 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 0202/2001.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aprovado o desmembramento de áreas com fins urbanos, em região situada
neste município, conforme as seguintes características predominantes:

I – Denominação da área a ser desmembrada: imóvel situado na zona urbana de Rio Claro,
1o Distrito de Rio Claro, tendo Área Total de 11.063m² (onze mil e sessenta e três metros
quadrados);

II – Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO - RJ, em pessoa jurídica, inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas nº 29.051.216/0001-68, com domicílio em Rio
Claro - Rio Claro/RJ;

III – Descrição da área: a área objeto deste desmembramento localiza-se à Avenida João
Baptista Portugal, nº 230 – Centro - 1º Distrito – Rio Claro/RJ;

 IV – Área de 11.063m³ (onze mil e sessenta e três metros quadrados)  registrada no Registro
Geral de Imóveis sob o Livro 2 - F, folhas 199, sob a Matrícula nº 1654 de 29/12/1988;

V – Memorial Descritivo da Gleba após aprovação de projeto:

ÁREA REMANESCENTE - Lote 230:

Frente: para Avenida João Baptista Portugal com extensão de 56,52m;
Lateral Direita: para o Lote 240 em três segmentos: 23,63m, 13,06 e 58,96m;
Lateral Esquerda: para Cooperativa Agropecuária com extensão de 112,00m;
Fundos: com área non aedificandi (Córrego Rio Claro) em dois segmentos: 21,25m e 37,86m.

Área Total de 6.170,28m²

ÁREA DESMEMBRADA - Lote 240:

Frente: para Avenida João Baptista Portugal com extensão de 51,48m²;
Lateral Direita: para área non aedificandi em três segmentos: 11,00m, 26,00m e 33,00m.
Lateral Esquerda: para o Lote 230 em três segmentos: 23,63m, 13,06 e 58,96m;
Fundos: com area non aedificandi (Córrego Rio Claro) em segmento curvo com  extensão
de 70,89m.

Área Total de 4.892,72m²

Art. 2º - 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 à averbação
em Cartório é de 180 (cento e oitenta) dias após a lavratura deste Decreto de Aprovação,
de acordo com o artigo 18 da Lei Federal 6.766 de 1979.
Art. 3º - 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. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.

Rio Claro/RJ, 09 de fevereiro de 2021.
Babton da Silva Biondi

Vice-Prefeito

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

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO-RJ, aprova e eu Vice-Prefeito em substituição ao
Prefeito Municipal, conforme determina o art. 54 da Lei Orgânica do Município, sanciono a
seguinte:

LEI MUNICIPAL   N.º 1028, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021.
EMENTA: Regulamenta o inciso V do caput do art. 37 da Constituição Federal e inciso VIII
do art. 77 da Constituição Estadual, para estabelecer percentuais mínimos para ocupação
de cargos em comissão no Poder Executivo Municipal por servidores de carreira.

Art. 1º Esta Lei tem por objetivo, estabelecer percentual mínimo para ocupação dos cargos
em comissão, respeitando os princípios constitucionais da igualdade, da impessoalidade, da
moralidade, da eficiência e do interesse coletivo, e na regra do concurso público.

Art. 2º O Poder Executivo Municipal destinará o preenchimento de, no mínimo, 40% (quarenta
por cento), dos cargos em comissão previstos em sua estrutura administrativa para os servidores
ocupantes de cargos de carreira.

Parágrafo único. O percentual estabelecido no caput deste artigo deverá ser respeitado quando
da criação de novos cargos em comissão.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Rio Claro-RJ, 11 de fevereiro de 2021.
BABTON DA SILVA BIONDI

Vice-Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO

P O R T A R I A  Nº. 001/2021.
O Secretário Municipal de Finanças, usando das atribuições legais de seu cargo e, fundamentado
no art. 7º. da Lei Municipal nº. 361, de 04 de julho de 2007, e considerando a Lei Municipal
nº. 697, de 23 de agosto de 2013,

R E S O L V E:
Designar para compor o COMITE AVALIADOR, para emissão de parecer qualitativo, acerca
do desempenho dos servidores em estágio probatório, lotados nesta secretaria, os servidores:
AUGUSTO LOURENÇO DA SILVA JÚNIOR - matrícula 20/851 – Tutor
VANESSA MARIA CORREA ALVES – matrícula 21/342
VARA LÚCIA SANTOS – matrícula 20/496
MÁRCIA HELENA VICARONI DA SILVA – matrícula 21/457

Revogadas s disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
surtindo efeitos a partir de 10 de fevereiro de 2021.

Rio Claro/RJ, 10 de fevereiro de 2021.
Mauro Costa

Secretário Municipal de Finanças
Matrícula 21/156

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
Secretaria Municipal de Ordem Pública

P O R T A R I A Nº. 438/2020.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO–RJ, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 61 da Lei Orgânica do Município de Rio Claro, fundamentado na Lei Municipal nº.
339, de 28 de agosto de 2006 e na Lei Municipal nº. 433, de 16 de julho de 2009 e, considerando
o Ofício CMDDPI 020/2020,  R E S O L V E:
Art. 1  – Alterar a Portaria nº. 576, de 04 de dezembro de 2019, que substituiu membros
no CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, que passa
a vigorar com as seguintes representações:
I – Representantes Governamentais:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
Titular: Marcia dos Santos Cruz – Vice-Presidente
 Suplente: Aurea Costa Pires Ferreira
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Titular: Heraika Vargas Muniz Santana
Suplente: Simone Lima Guimarães Alves
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Titular: Roselaine Christo Rocha de Almeida
Suplente: Luciana de Oliveira Gonçalves
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA.
Titular: Iran Bittencourt Borges
Suplente: Suzana A. Torres Vidal – Secretária Executiva
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Titular: Julya da Silva Moreira de Oliveira
Suplente: Marcos Vinicius de Freitas
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA,
TURISMO, EVENTOS, ESPORTE E LAZER.
Titular: Ivan de Moura Portugal
Suplente: Sueli Mattos
II – Representantes Não – Governamentais:
GRUPO UNIÃO E PAZ DE LÍDICE
Titular: Lisabete Lopes Loureiro - Presidente
Suplente: Ivonete dos Santos Torres
AMA RIO CLARO/RJ
Titular: Maria de Fátima dos Santos Pereira
Suplente: Rosa Maria Oliveira da Silva
SINDICATO RURAL DE RIO CLARO/RJ
Titular: Joaquim Francisco Ribeiro
Suplente: Carlos Eduardo Dair Coutinho
GRUPO REVIVER DA FAZENDA DA GRAMA
Titular: Ricardo Salgado Martins
Suplente: Davi Dias Filho
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE DE RIO CLARO-RJ
Titular: Rafaela Lima Macdowell
Suplente: Terezinha de Jesus Pinella
AMADEL – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DE LÍDICE
Titular: Elias Sterce
Suplente: Ioná Sampaio da Silva
Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
surtindo efeitos a partir de 25 de novembro de 2020.

Rio Claro/RJ, 25 de novembro de 2020.
José Osmar de Almeida

Prefeito
REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
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P O R T A R I A  Nº. 054/2021.

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. 0123/2021,

R E S O L V E:
Conceder a servidora Silvana Leone Peixoto, Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula 20/456,
lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, 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 17 de
fevereiro de 2021.

Rio Claro/RJ, 10 de fevereiro de 2021.

José Claudio da Silva
Secretário Municipal de Administração

Matrícula 20/894

P O R T A R I A  Nº. 055/2021.
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. 0097/2021,

R E S O L V E:
Conceder a servidora Nátaly Fernandes Corrêa, Bióloga Ambiental, matrícula 21/409, lotada
na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, 3 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 10 de
fevereiro de 2021.

Rio Claro/RJ, 10 de fevereiro de 2021.

José Claudio da Silva
Secretário Municipal de Administração

Matrícula 20/894

P O R T A R I A  Nº. 056/2021.
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. 0203/2021,

R E S O L V E:
Conceder ao servidor Carlos Henrique Mendonça, Motorista Especial, matrícula 20/147, lotado
na Secretaria Municipal de Ordem Pública, 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
fevereiro de 2021.

Rio Claro/RJ, 10 de fevereiro de 2021.

José Claudio da Silva
Secretário Municipal de Administração

Matrícula 20/894

P O R T A R I A  Nº. 057/2021.
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. 0003/2021,

R E S O L V E:
Conceder ao servidor Sebastião Florindo Iporte, Pedreiro Especializado, matrícula 20/073, lotado
na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos, 3 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 01 de
março de 2021.

Rio Claro/RJ, 10 de fevereiro de 2021.

José Claudio da Silva
Secretário Municipal de Administração

Matrícula 20/894

P O R T A R I A  Nº. 058/2021.
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. 0268/2021,

R E S O L V E:
Conceder ao servidor Cristiano Soares Lopes, Técnico de Contabilidade, matrícula 21/436,
lotado na Secretaria Municipal de Finanças, 3 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 01 de
fevereiro de 2021.

Rio Claro/RJ, 10 de fevereiro de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

P O R T A R I A Nº. 059/2020.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais,            Considerando
a Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003;
Considerando o Procedimento Administrativo nº. 3057/2020,

R E S O L V E:
Conceder ao servidor Harley Humberto de Souza Lopes, motorista, matrícula 21/210, lotado
na Secretaria Municipal de Ordem Pública, Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família,
por um período de 14 dias, a partir de 05 de dezembro de 2020, conforme previsto no artigo
67, Inciso II e artigo 70, §1º e §2º da Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos retroativos a 05 de
dezembro de 2020.

Rio Claro/RJ, 10 de fevereiro de 2021.

José Claudio da Silva
Secretário Municipal de Administração

Matrícula 20/894

P O R T A R I A  Nº.060/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais,
Considerando a Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003;
Considerando o Procedimento Administrativo nº. 3038/2020,

R E S O L V E:
Conceder à servidora Cássia de Carvalho Miranda, Auxiliar Administrativo, matrícula 21/638,
lotada na Secretaria Municipal de Finanças, Licença Amamentação (2º período), conforme
estabelecido no artigo 72 da Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos retroativos a  04 de
dezembro de 2020.

Rio Claro/RJ, 10 de fevereiro de 2021.

José Claudio da Silva
Secretário Municipal de Administração

Matrícula 20/894

P O R T A R I A  Nº.061/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais,
Considerando a Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003;
Considerando o Procedimento Administrativo nº.0105/2021,

R E S O L V E:
Conceder à servidora Cássia de Carvalho Miranda, Auxiliar Administrativo, matrícula 21/638,
lotada na Secretaria Municipal de Finanças, Licença Amamentação (3º período), conforme
estabelecido no artigo 72 da Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos retroativos a  03 de
janeiro de 2021.

Rio Claro/RJ, 10 de fevereiro 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

P O R T A R I A Nº. 157/2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO/RJ, no uso de suas atribuições legais e, considerando
a Lei Municipal nº. 849, de 30 de março de 2017, alterada pelas Leis Municipais nºs:924 e
937/2019,

R E S O L V E:

Nomear Luiz Carlos Mariano, para exercer o Cargo Comissionado de Assessor Administrativo,
na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos, simbologia CC-
05, prevista no artigo 156 da Lei Municipal nº. 849, de 30 de março de 2017.
Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
surtindo efeitos a partir de 1  de fevereiro de 2021.

Rio Claro/RJ, 28 de janeiro de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

P O R T A R I A  Nº 158/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO/RJ, no uso de suas atribuições legais e, considerando
a Lei Municipal nº 924, de 31 de Janeiro de 2019,

R E S O L V E:

Designar Elvis Teixeira Oliveira da Silva, Eletricista Civil, matrícula 21/796, para exercer o Cargo
Comissionado de Assessor Técnico na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Obras
e Serviços Públicos, simbologia CC-03, prevista no artigo 19 da Lei Municipal nº 924, de 31
de Janeiro de 2019, percebendo a diferença monetária existente entre o valor da remuneração
atribuída ao cargo exercido e o seu salário ou vencimento.
Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
surtindo efeitos a partir de 1  de fevereiro de 2021.

Rio Claro/RJ, 28 de janeiro de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito
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