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Rio Claro vai receber placas
 de sinalização turística

Na última segunda-feira (22/3),
a Secretária de Turismo Claudia
Elias e a Turismóloga Fabrini Mo-
reira participaram de uma reunião
com técnicos do Instituto Estadual
de Engenharia e Arquitetura
(IEEA), com o objetivo de delimitar
pontos estratégicos para a coloca-
ção de placas de sinalização turís-
tica. O encontro aconteceu na As-
sociação Comercial, Industrial,
Agropastoril e Prestadora de Servi-
ços de Barra Mansa (Aciap).

O projeto faz parte de uma par-
ceria entre a Secretaria de Estado
de Turismo (Setur) e a Companhia
de Turismo do Estado do Rio de
Janeiro (Turisrio), e visa atender os
municípios pertencentes à (IGR)
CitVale – Vale do Café. Além de

Rio Claro, as outras cidades con-
templadas são: Barra Mansa, Barra
do Piraí, Engenheiro Paulo de
Frontin, Mendes, Miguel Pereira,
Paty dos Alferes, Paracambi, Pi-
nheiral, Piraí, Paraíba do Sul, Rio
das Flores, Valença, Vassouras e
Volta Redonda.

Os técnicos percorreram a re-
gião, saindo de Barra Mansa com
destino a Lídice, para mapear os
pontos de interesse e realizar mar-
cações com GPS. Os atrativos tu-
rísticos também serão indicados
através de sinalização vertical.

O encontro contou ainda com a
presença do Secretário Municipal
de Barra Mansa e representantes
de Volta Redonda, Pinheiral e Bar-
ra do Piraí.
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Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura
Concessão de Licença Ambiental

Rosileila Arruda Marques
819.205.477-20

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura torna público que concedeu à Rosileila
Arruda Marques a Licença de Instalação e de Operação – LIO Nº.01– 03/2021 para realizar
a construção de uma residência unifamiliar e instalação de uma fossa biodigestora, no seguinte
local: Estrada Fazenda Roça Grande, nº. 1.005, Cascata, Município de Rio Claro – RJ.
Coordenadas Geográficas: 22º46’45.42"S44º08’11.86"W. Esta Licença é válida de 16 de março
de 2021 até 16 de março de 2025, desde que respeitadas as condições nela estabelecida,
e é concedida com base nos documentos constantes do Processo nº. 0236/2021.

Lázaro José Barbosa Lopes
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agricultura

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura
Concessão de Licença Ambiental
CID MAGALHÃES SILVA JÚNIOR

795.681.227-53

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura torna público que concedeu à CID
MAGALHÃES SILVA JÚNIOR a CERTIDÃO AMBIENTAL – Nº.001 – 03/2021 atestando a
inexibilidade de licenciamento ambiental para implantação de rede de drenagem superficial
no seguinte local: Estrada da Itaoca, nº.1500, Distrito de Lídice, Município de Rio Claro – RJ.
Coordenadas UTM (SIRGAS 2000) 23K X=584074.00 Y=7475074.00. Esta Certidão é válida
por tempo indeterminado, desde que respeitadas as condições nela estabelecida, e é concedida
com base nos documentos constantes do Processo nº. 0351/2021.

Lázaro José Barbosa Lopes
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agricultura
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DECRETO Nº.  3197, DE 18 DE MARÇO DE 2021.

O VICE-PREFEITO DE RIO CLARO-RJ, no exercício do cargo de Prefeito Municipal usando
das atribuições que lhe confere a Resolução nº. 513, de 15 de março de 2021 da Câmara
Municipal de Rio Claro-RJ e, fundamentado na Lei Municipal nº. 1031, de 10 de março de
2021,

DECRETA:

Art. 1  - Fica aberto o Crédito Adicional Especial no valor de R$ 89.166,60 (oitenta e nove
mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta centavos), para o programa e dotações abaixo
discriminados:

Art. 2  - O  Crédito Adicional Especial mencionado no artigo anterior referente a contrapartida
terá seu Recurso proveniente do cancelamento parcial dos Programas e Dotações abaixo
discriminados:

Art. 3  - O Crédito Adicional Especial terá seus recursos provenientes do Ministério da Educação,
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Programa Plano de Ações Articuladas -
PAR, e da Prefeitura Municipal de Rio Claro, referente a contrapartida.

Art. 4 - Os recursos necessário à cobertura do crédito ora aberto é oriundo do FNDE/MEC,
referente aos Termos de Compromisso PAR  nº 201800071  e do cancelamento de dotação
do orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Rio Claro.

Art. 5  - O crédito ora aberto, poderá servir de base para redistribuição de dotação orçamentária
dentro da própria programática.

Art. 6º   Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio Claro/RJ, 18 de março de 2021.

Babton da Silva Biondi
Prefeito em Exercício

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

DECRETO Nº.  3198, DE 18 DE MARÇO DE 2021.

O VICE-PREFEITO DE RIO CLARO-RJ, no exercício do cargo de Prefeito Municipal usando
das atribuições que lhe confere a Resolução nº. 513, de 15 de março de 2021 da Câmara
Municipal de Rio Claro-RJ e, fundamentado na Lei Municipal nº. 1033, de 10 de março de
2021,

DECRETA:

Art. 1  - Fica aberto o Crédito Adicional Especial no valor de R$ 455.462,00 (quatrocentos
e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais), para o programa e dotações
abaixo discriminados:

Art. 2  - O  Crédito Adicional Especial mencionado no artigo anterior referente a contrapartida
terá seu Recurso proveniente do cancelamento parcial dos Programas e Dotações abaixo
discriminados:

Art. 3  - O Crédito Adicional Especial terá seus recursos provenientes do Ministério da Educação,
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Programa Plano de Ações Articuladas –
PAR, e da Prefeitura Municipal de Rio Claro, referente a contrapartida.

Art. 4  - Os recursos necessário à cobertura do crédito ora aberto é oriundo do FNDE/MEC,
referente aos Termos de Compromisso PAR nº 202000725-4  e do cancelamento de dotação
do orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Rio Claro.

Art. 5  - O crédito ora aberto, poderá servir de base para redistribuição de dotação orçamentária
dentro da própria programática.

Art. 6º   Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio Claro/RJ, 18 de março de 2021.
Babton da Silva Biondi
Prefeito em Exercício

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
GABINETE DO PREFEITO
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DECRETO Nº.  3199, DE 18 DE MARÇO DE 2021.

O VICE-PREFEITO DE RIO CLARO-RJ, no exercício do cargo de Prefeito Municipal usando
das atribuições que lhe confere a Resolução nº. 513, de 15 de março de 2021 da Câmara
Municipal de Rio Claro-RJ e, fundamentado na Lei Municipal nº. 1041, de 10 de março de
2021,

DECRETA:

Art. 1  Fica aberto o Crédito Adicional Especial no valor de R$ 19.615,30 (dezenove mil, seiscentos
e quinze reais e trinta centavos), para o programa e dotação abaixo discriminados:

Art. 2  O Crédito Adicional Especial Por Superavit Financeiro terá seus recursos provenientes
do Fundo Nacional de Assistência Social - Programa Nacional de Enfrentamento à Propagação
do Novo CORONAVIRUS(COVID-19). O presente crédito será coberto com recursos provenientes
de Superavit Financeiro, conforme ANEXO I – QUADRO DE DETALHAMENTO DO SUPERÁVIT
FINANCEIRO EM CONTA DE TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL – EXERCÍCIO
DE 2020.

Art. 3  - Os recursos necessários à cobertura do crédito ora aberto é oriundo do Decreto
nº 10.316, de 7 de Abril de 2020 por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social
- Programa Nacional de Enfrentamento à Propagação do Novo CORONAVÍRUS(COVID-
19).

Art. 4  O crédito ora aberto poderá servir de base para redistribuição de dotação orçamentária
dentro da própria programática.

Art. 5º   Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio Claro/RJ, 18 de março de 2021.

Babton da Silva Biondi
Prefeito em Exercício

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



Boletim Oficial do Município de Rio Claro - 26/03/2021 7

DECRETO Nº.  3200, DE 18 DE MARÇO DE 2021.

O VICE-PREFEITO DE RIO CLARO-RJ, no exercício do cargo de Prefeito Municipal usando
das atribuições que lhe confere a Resolução nº. 513, de 15 de março de 2021 da Câmara
Municipal de Rio Claro-RJ e, fundamentado na Lei Municipal nº. 1040, de 10 de março de
2021,

DECRETA:

Art. 1  Fica aberto o Crédito Adicional Especial no valor de R$ 76.195,34 (setenta e seis mil,
cento e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos), para o programa e dotação abaixo
discriminados:

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

Art. 2  O Crédito Adicional Especial por Superavit financeiro terá seus recursos provenientes
de Superavit Financeiro transferidos da União por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Social. O presente crédito será coberto com recursos provenientes de Superavit Financeiro,
conforme ANEXO I – QUADRO DE DETALHAMENTO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO EM
CONTA DE TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL – EXERCÍCIO DE 2020.

Art. 3  - Os recursos necessários à cobertura do crédito ora aberto é oriundo da proposta
recurso da PORTARIA Nº 2.496 DE 17 DE SETEMBRO DE 2018 por intermédio do MINISTÉRIO
DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Art. 4  O crédito ora aberto poderá servir de base para redistribuição de dotação orçamentária
dentro da própria programática.

Art. 5º   Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio Claro/RJ, 18 de março de 2021.

Babton da Silva Biondi
Prefeito em Exercício
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DECRETO Nº.  3201, DE 22 DE MARÇO DE 2021.
O VICE-PREFEITO DE RIO CLARO-RJ, no exercício do cargo de Prefeito Municipal usando
das atribuições que lhe confere a Resolução nº. 513, de 15 de março de 2021 da Câmara
Municipal de Rio Claro-RJ e, fundamentado na Lei Municipal nº. 1039, de 10 de março de
2021,

DECRETA:
Art. 1  Fica aberto o Crédito Adicional Especial no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
para o programa e dotação abaixo discriminados:

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

Art. 2  O Crédito Adicional Especial por Superavit financeiro terá seus recursos provenientes
de Superavit Financeiro do FMDCA apurado em referência.

Art. 3  - Os recursos necessários à cobertura do crédito ora aberto é oriundo do Superavit
Financeiro do FMDCA conforme Anexo 1 – Quadro de detalhamento do Superavit Financeiro
apurado em referência – Exercício de 2020.

Art. 4  O crédito ora aberto, poderá servir de base para redistribuição de dotação orçamentária
dentro da referida fonte.

Art. 5º   Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio Claro/RJ, 22 de março de 2021.
Babton da Silva Biondi
Prefeito em Exercício
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DECRETO Nº.  3202, DE 22 DE MARÇO DE 2021.

O VICE-PREFEITO DE RIO CLARO-RJ, no exercício do cargo de Prefeito Municipal usando
das atribuições que lhe confere a Resolução nº. 513, de 15 de março de 2021 da Câmara
Municipal de Rio Claro-RJ e, fundamentado na Lei Municipal nº. 1030, de 10 de março de
2021,

DECRETA:

Art. 1  - Fica aberto o Crédito Adicional Especial no valor de R$ 509.222,92 (Quinhentos e
nove mil, duzentos e vinte de dois reais e noventa e dois centavos ), para o programa e dotações
abaixo discriminados:

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

Art. 2  - O  Crédito Adicional Especial mencionado no artigo anterior referente a contrapartida
terá seu Recurso proveniente do cancelamento parcial dos Programas e Dotações abaixo
discriminados:

Art. 3  - O Crédito Adicional Especial terá seus recursos provenientes do Ministério
da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Programa Plano
de Ações Articuladas - PAR, e da Prefeitura Municipal de Rio Claro, referente a
contrapartida.

Art. 4  - Os recursos necessário à cobertura do crédito ora aberto é oriundo do FNDE/MEC,
referente aos Termos de Compromisso PAR nº 201700702 valor de R$ 112.226,80, PAR nº
20170073 valor de R$ 194.565,00, PAR nº 201700704 valor de R$ 6.986,00, PAR nº 201700705
valor de R$ 48.890,10, PAR nº 201700706 valor de R$ 81.999,52 e PAR nº 201700707 valor
de R$ 12.259,00 e do cancelamento de dotação do orçamento vigente da Prefeitura Municipal
de Rio Claro.

Art. 5  - O crédito ora aberto, poderá servir de base para redistribuição de dotação orçamentária
dentro da própria programática.

Art. 6º   Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio Claro/RJ, 22 de março de 2021.
Babton da Silva Biondi
Prefeito em Exercício
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DECRETO Nº.  3205, DE 23 DE MARÇO DE 2021.

O VICE-PREFEITO DE RIO CLARO-RJ, no exercício do cargo de Prefeito Municipal usando
das atribuições que lhe confere a Resolução nº. 513, de 15 de março de 2021 da Câmara
Municipal de Rio Claro-RJ e, fundamentado na Lei Municipal nº. 1038, de 10 de março de
2021,

DECRETA:

   Art. 1  Fica aberto o Crédito Adicional Especial no valor de R$ 62.662,04 (sessenta e dois
mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quatro centavos), para o programa e dotação abaixo
discriminados:

Art. 2  O Crédito Adicional Especial Por Superavit Financeiro terá seus recursos provenientes
do Fundo Nacional de Assistência Social, Bloco da Proteção social Especial de Média
complexidade. O presente crédito será coberto com recursos provenientes de Superavit Financeiro,
conforme ANEXO I – QUADRO DE DETALHAMENTO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO EM
CONTA DE TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL – EXERCÍCIO DE 2020.

Art. 3  - Os recursos necessário à cobertura do crédito ora aberto é oriundo do FNAS, fonte
de recurso do Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade, Incremento Temporário
da Proteção Social Especial para Fins de Custeio.

Art. 4  O crédito ora aberto poderá servir de base para redistribuição de dotação orçamentária
dentro da própria programática.

Art. 5º   Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio Claro/RJ, 23 de março de 2021.

Babton da Silva Biondi
Prefeito em Exercício

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

DECRETO Nº. 3208, DE 23 DE MARÇO DE 2021.

O VICE-PREFEITO DE RIO CLARO-RJ, no exercício do cargo de Prefeito Municipal usando
das atribuições que lhe confere a Resolução nº. 513, de 15 de março de 2021 da Câmara
Municipal de Rio Claro-RJ, e fundamentado no Art. 5º, Inciso I da Lei Municipal nº. 1015,
de 27 de outubro de 2020,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 91.712,53 (noventa
e um mil, setecentos e doze reais e cinquenta e três centavos), para os programas e dotações
abaixo discriminados, de acordo com a Lei de Meios Vigente:

Art. 2º O Crédito Adicional Suplementar mencionado no artigo anterior terá seu Recurso
proveniente do cancelamento parcial dos Programas e Dotações abaixo discriminados:

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Claro/RJ, 23 de março de 2021.

Babton da Silva Biondi
Prefeito em Exercício

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

DECRETO Nº.  3203, DE 23 DE MARÇO DE 2021.

O VICE-PREFEITO DE RIO CLARO-RJ, no exercício do cargo de Prefeito Municipal usando
das atribuições que lhe confere a Resolução nº. 513, de 15 de março de 2021 da Câmara
Municipal de Rio Claro-RJ e, fundamentado na Lei Municipal nº. 1032, de 10 de março de
2021,

DECRETA:

Art. 1  Fica aberto o Crédito Adicional Especial no valor de R$ 15.838,29 (quinze mil, oitocentos
e trinta e oito reais e vinte e nove centavos), para o programa e dotação abaixo discriminados:

Art. 2  O Crédito Adicional Especial terá seus recursos provenientes do Ministério da Educação,
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Programa Plano de Ações Articuladas -
PAR.

Art. 3  - Os recursos necessário à cobertura do crédito ora aberto é oriundo do FNDE/MEC,
referente aos Termos de Compromisso PAR nº 202002644-8.

Art. 4  O crédito ora aberto poderá servir de base para redistribuição de dotação orçamentária
dentro da própria programática.

Art. 5º   Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio Claro/RJ, 23 de março de 2021.

Babton da Silva Biondi
Prefeito em Exercício

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

DECRETO Nº.  3204, DE 23 DE MARÇO DE 2021.
O VICE-PREFEITO DE RIO CLARO-RJ, no exercício do cargo de Prefeito Municipal usando
das atribuições que lhe confere a Resolução nº. 513, de 15 de março de 2021 da Câmara
Municipal de Rio Claro-RJ e, fundamentado na Lei Municipal nº. 1029, de 10 de março de
2021,

DECRETA:
Art. 1  Fica aberto o Crédito Adicional Especial no valor de R$ 83.769,08 (Oitenta e três mil,
setecentos e sessenta e nove reais e oito centavos), para o programa e dotação abaixo
discriminados:

Art. 2  O Crédito Adicional Especial terá seus recursos provenientes do Ministério da Educação,
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Programa Plano de Ações Articuladas –
PAR - PROINFÂNCIA

Art. 3  - O recurso necessário à cobertura do crédito ora aberto é oriundo do FNDE/MEC,
referente ao Termo de Compromisso PAR nº 201401544.

Art. 4  O crédito ora aberto poderá servir de base para redistribuição de dotação orçamentária
dentro da própria programática.
Art. 5º   Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio Claro/RJ, 23 de março de 2021.
Babton da Silva Biondi
Prefeito em Exercício

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
GABINETE DO PREFEITO
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DECRETO Nº. 3206, DE 23 DE MARÇO 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, no exercício do cargo de Prefeito Municipal usando
das atribuições que lhe confere a Resolução nº. 513, de 15 de março de 2021 da Câmara
Municipal 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 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 26 de março de 2021, o prazo
fixado no art. 13 (suspensão das aulas presenciais na rede pública) 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, pelo Decreto n 3160,
de 22 de janeiro de 2021, pelo Decreto n 3166, de 09 de fevereiro de 2021, Decreto nº 3175,
de 22 de fevereiro de 2021 e pelo Decreto nº 3183, de 09 de março de 2021.

Art. 2º 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, 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, pelo Decreto n 3160, de 22 de janeiro
de 2021, pelo Decreto n 3166, de 09 de fevereiro de 2021, pelo Decreto nº 3175, de 22 de
fevereiro de 2021 e pelo Decreto nº 3183, de 09 de março de 2021.

Parágrafo Único. Fica suspensa a prática de esportes de qualquer natureza em espaço fechados,
bem como também, a prática de esportes coletivos em espaços abertos ou fechados, incluindo
as peladas e vôlei, ficando proibida a utilização de clubes, quadras de esporte e áreas de
lazer públicas ou privadas.

Art. 3º 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. 4º 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. 5º 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. 6º 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. 7  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. 8º 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 e pelo Decreto nº
3183, de 09 de março de 2021.

Art.9º 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.10 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir
de 26 de março de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Rio Claro/RJ, 23 de março de 2021.
Babton da Silva Biondi
Prefeito em Exercício

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
GABINETE DO PREFEITO
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DECRETO Nº.  3207, DE 23 DE MARÇO DE 2021.

O VICE-PREFEITO DE RIO CLARO-RJ, no exercício do cargo de Prefeito Municipal usando das
atribuições que lhe confere a Resolução nº. 513, de 15 de março de 2021 da Câmara Municipal
de Rio Claro-RJ e, fundamentado na Lei Municipal nº. 1042, de 10 de março de 2021,

DECRETA:
Art. 1  Fica aberto o Crédito Adicional Especial no valor de R$ 34.046,40 (trinta e quatro mil,
querenta e seis reais e quarenta centavos), para o programa e dotação abaixo discriminados:

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

Art. 2  O Crédito Adicional Especial por Superavit financeiro terá seus recursos provenientes
de Superavit Financeiro transferidos do Fundo Nacional de Assistência Social - Programa Nacional
de Enfrentamento à Propagação do Novo CORONAVIRUS(COVID-19). O presente crédito
será coberto com recursos provenientes de Superavit Financeiro, conforme ANEXO I – QUADRO
DE DETALHAMENTO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO EM CONTA DE TRANSFERÊNCIA DO
GOVERNO FEDERAL – EXERCÍCIO DE 2020.

Art. 3  - Os recursos necessários à cobertura do crédito ora aberto é oriundo do Decreto
nº 10.316, de 7 de Abril de 2020 por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social
- Programa Nacional de Enfrentamento à Propagação do Novo CORONAVÍRUS (COVID-
19).

Art. 4  O crédito ora aberto poderá servir de base para redistribuição de dotação orçamentária
dentro da própria programática.

Art. 5º   Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio Claro/RJ, 23 de março de 2021.

Babton da Silva Biondi
Prefeito em Exercício
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DECRETO Nº. 3209, DE 24 DE MARÇO DE 2021.
O VICE-PREFEITO DE RIO CLARO-RJ, no exercício do cargo de Prefeito Municipal usando
das atribuições que lhe confere a Resolução nº. 513, de 15 de março de 2021 da Câmara
Municipal de Rio Claro-RJ, e fundamentado no Art. 5º, Inciso I da Lei Municipal nº. 1015,
de 27 de outubro de 2020,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 164.846,58 (cento
e sessenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), para
os programas e dotações abaixo discriminados, de acordo com a Lei de Meios Vigente:

Art. 2º O Crédito Adicional Suplementar mencionado no artigo anterior terá seu Recurso
proveniente do cancelamento parcial dos Programas e Dotações abaixo discriminados:

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Claro/RJ, 24 de março de 2021.

Babton da Silva Biondi
Prefeito em Exercício

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

DECRETO Nº. 3210 , DE 25 DE MARÇO DE 2021.

O VICE-PREFEITO DE RIO CLARO-RJ, no exercício do cargo de Prefeito Municipal usando
das atribuições que lhe confere a Resolução nº. 513, de 15 de março de 2021 da Câmara
Municipal de Rio Claro-RJ,

Considerando a Lei Estadual n  9.224/2021, publicada pelo Governo do Estado em 24 de
março deste ano, que institui, excepcionalmente em função da COVID-19, como feriados os
dias 26 e 31 de março e 1  de abril de 2021, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a fim
de conter a sua propagação, bem como, antecipa os feriados dos dias 21 e 23 de abril, Tiradentes
e São Jorge, para os dias 29 e 30 de março de 2021;

Considerando que o disposto nos artigos 1  e 2  da Lei Estadual n  9.224/2021 não se aplica
às unidades de saúde, segurança pública, assistência social e serviço funerário, além de outras
atividades definidas como essenciais;

Considerando que se faz necessário o adequado funcionamento da estrutura administrativa
municipal em virtude dos serviços já planejados, bem como para atender às demandas
emergenciais, todos os setores da Administração Pública, excetuadas as unidades previstas
nos artigos 1  e 2  da Lei Estadual n  9.224/2021, funcionarão sem atendimento ao público
e em regime de escala a ser definido pelo responsável de cada pasta;

Considerando que no dia 2 de abril, sexta-feira se comemora a Paixão de Cristo, Feriado
Municipal, conforme Deliberação nº. 5 de 01 de dezembro de 1970;

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 Ficam considerados como feriados os dias 26 e 31 de março e 1  de abril de 2021,
no âmbito do Município de Rio Claro/RJ, bem como antecipados os feriados dos dias 21 e
23 de abril, Tiradentes e São Jorge, para os dias 29 e 30 de março de 2021, conforme Lei
Estadual n  9.224/2021.

Art.2º Não haverá atendimento ao público na Prefeitura Municipal de Rio Claro/RJ, bem como
nas demais unidades administrativas, excetuando a Secretaria Municipal de Saúde, bem como
as unidades de saúde, segurança pública, assistência social e serviço funerário, além de outras
atividades definidas como essenciais.

Art.3º No período 26 a 31 de março de 2021, os servidores dos setores administrativos trabalharão
internamente em regime de escala para o adequado funcionamento da máquina pública.

§ 1  Fica a critério da Chefia imediata a decisão de quais servidores serão indispensáveis
ao desempenho das funções essenciais de cada setor sem pejuízo do direito de compensação
das folgas não gozadas por aqueles servidores em atividade durante o período em questão.

§ 2  Ficam os servidores públicos em gozo de feriado cientes de que a qualquer momento,
diante de imperiosa necessidade administrativa, poderão ser requisitados para cumprimento
de jornada de trabalho, sem prejuízo de compensação futura.

Art.4º Os servidores da Secretaria Municipal de Educação, lotados na unidades escolares
gozarão integralmente os feriados, uma vez que o calendário será reestruturado para adequação
dos dias letivos.

Art.5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Claro-RJ, 25 de março de 2021.
Babton da Silva Biondi
Prefeito em Exercício

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
GABINETE DO PREFEITO
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DECRETO Nº. 3211 , DE 25 DE MARÇO DE 2021.

EMENTA: “DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO O IMÓVEL
QUE ESPECÍFICA”.

O VICE-PREFEITO DE RIO CLARO-RJ, no exercício do cargo de Prefeito Municipal usando
das atribuições que lhe confere a Resolução nº. 513, de 15 de março de 2021 da Câmara
Municipal de Rio Claro-RJ,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública e de interesse social, para o efeito de desapropriação,
por via amigável, a área de 4.000.00 m² (quatro mil metros quadrados) a ser desmembrada
de uma área rural contendo 686.415,56 m2 ou ainda,14,18 alqueires, localizada na Zona Rural
de Passa Três – 4º Distrito de Rio Claro –RJ, de propriedade de ALTAIR JOSÉ CERQUEIRA,
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº. 00147004520, expedida em 25/04/2019 e
inscrito  no CPF/MF sob o nº. 047.756.606-59 e sua esposa, MARIA ELIZABETH ABRAHÃO
CERQUEIRA, portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 00023946432 e inscrita no
CPF/MF sob o nº 033.641.327-04, imóvel esse descrito e caracterizado na matrícula nº. 3506,
de 13/01/2020, do Livro 2  do Registro Geral de Imóveis desta Comarca de Rio Claro-RJ.
A área declarada é denominada “Fazenda São Gabriel” e será, oportunamente desmembrada.

A fim de demonstrar especificadamente, segue as medidas e confrontações do objeto:

MEDIDAS:

Gleba: Área A - desmembrada da Fazenda São Gabriel
Marco de origem: 1
Coordenadas planas no sistema: U T M - SIRGAS2000
A referida gleba é delimitada por um polígono irregular cuja descrição se inicia no vértice 1,
assinalado em planta anexa, com coordenadas planas no sistema U T M Este (X) 604.191,55
e Norte (Y) 7.492.087,52 como segue:

Do vértice 1  segue até o vértice 2, com coordenadas U T M E=604.234,75 e N=7.492.060,12,
no azimute de 122 22’59", na extensão de 51,16 m; Do vértice 2  segue até o vértice 3, com
coordenadas U T M E=604.176,55 e N=7.492.005,03,  no azimute de 226 34’22", na extensão
de 80,13 m;Do vértice 3  segue até o vértice 4, com coordenadas U T M E=604.132,80 e
N=7.492.033,23,  no azimute de 302 47’55", na extensão de 52,05 m;

Finalmente do vértice 4 segue até o vértice 1, (início da descrição), no   azimute de 47 15’34",
na extensão de 79,99 m, fechando assim o polígono acima descrito, abrangendo uma área
de 4.000,00 m²  ou  0,40 ha  ou  0,08 Alqs  e um perímetro de 260,00 m.

CONFRONTAÇÕES:

Do vértice 1 ao vértice 4 limita-se por divisa com cerca, confrontando com Fazenda São
Gabriel - Matrícula nº 3506 - livro 2;
Finalmente do vértice 4 ao vértice 1 limita-se por divisa com cerca, confrontando com RJ
145;

Art. 2º  A declaração de utilidade pública, bem como a de interesse social objetiva a
desapropriação de parcela do imóvel referido no artigo anterior, para implantação de construção
de casas populares.

Art. 3º  Fica o expropriante autorizado a registrar no Cartório de Registro de Imóveis o Termo
de Imissão Provisória na posse, já que a desapropriação se efetiva de forma amigável, conforme
§ 4º  do  artigo 15 do Decreto-Lei nº. 3.365/41 e alterações posteriores.

Art. 4º  O preço do imóvel foi calculado com base no Laudo de Avaliação realizado pela
Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis da PMRC designada pela Portaria nº.
066/2021, considerando o Procedimento Administrativo nº. 0002/2021, que apurou o valor
de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

Art. 5º  A área objeto de desapropriação, por ser derivada de área rural, pauta-se na Certidão
de Zoneamento urbano elaborado pelo Município (baseada na Lei Municipal nº 242, de 30
de dezembro de 2002 e no Decreto nº 469, de 22 de junho de 2009), bem como no Decreto
nº 62.504, de 08 de abril de 1968, cujo texto, em seu artigo 2º, I, prevê que os desmembramentos
de áreas rurais que visem constituir unidades com destinação diversa a de unidades rurais
e constituídas por meio  de desapropriação por necessidade ou utilidade pública não estão
sujeitas a fração mínima de parcelamento.

Art. 6º  O Ente Municipal requererá ao Registrador de imóveis da Comarca de Rio Claro
que seja utilizada a norma do § 8º do artigo 176 da Lei Federal nº 6.015/73 (Lei de Registro
Público- LRP) onde estabelece que: “O ente público proprietário ou imitido na posse a partir
de decisão proferida em processo judicial de desapropriação em curso poderá requerer a
abertura de matrícula de parte de imóvel situado em área urbana ou de expansão urbana,
previamente matriculado ou não, com base em planta e memorial descritivo, podendo a apuração
de remanescente ocorrer em momento posterior.”,  para que proceda a abertura da matrícula
pautada na planta, Memorial descritivo da área elaborada por profissional técnico.

Art 7º  Fica a Procuradoria-Geral do Município autorizada, por via amigável ou judicial, a
adotar as providências necessárias para a realização do procedimento expropriatório.

Art. 8º  As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto correrão à conta
de dotação própria consignada no Orçamento vigente.

Art. 9º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Claro-RJ, 25 de março de 2021.
Babton da Silva Biondi
Prefeito em Exercício

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
GABINETE DO PREFEITO
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Desde o dia 16 de mar-
ço, os Auxiliares de Creche
da Rede Municipal de Ensi-
no estão participando de
uma Trilha Formativa que
está estruturada em 3 blocos
de estudo, “Cuidando de nós
e dos outros”, “O Emocional
em destaque” e “Rotina é
tudo!”.

Os participantes tiveram
acesso a textos e vídeos so-
bre os temas propostos para
o estudo em grupos alterna-

Secretaria de Educação
 realiza Formação Continuada

dos e de forma remota.
Também foi realizada uma
capacitação com o enfermei-
ro Rafael Teixeira, na Escola
Raul Machado, com o tema
“Primeiros Socorros”. Além
disso, a psicóloga Isabella
Resende  ficou responsável
pela live “Acolhendo nossas
crianças”, e as educadoras
Gisele Caetano e Letícia
Alencar pela live com o
tema “Interações e Brinca-
deiras”.

A Prefeitura Municipal de Rio
Claro, através da Secretaria de
Planejamento Urbano, Obras e
Serviços Públicos, está realizan-

Secretaria de Obras realiza
Operação Tapa Buracos

do a Operação Tapa Buracos
em Rio Claro. O objetivo é me-
lhorar as condições das vias pú-
blicas. Além disso, também sen-

do colocados quebra-molas
para reduzir a velocidade dos
veículos e facilitar a passagem
de pedestres.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


