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Secretarias de Obras e Meio Ambiente
realizam vistoria conjunta no Macundu

A Secretaria Municipal de Meio Ambi-
ente e Agricultura e a Secretaria de Pla-
nejamento Urbano, Obras e Serviços Pú-
blicos participaram de uma ação conjunta
com representantes da empresa VWA
para  realizar uma vistoria no Macundu.

O objetivo de visita foi coletar dados
para finalizar o Projeto da Estação de

Tratamento Compacta, que será instala-
da na localidade. A previsão é de que o
serviço seja concluído ainda neste ano
de 2021. O projeto será executado com
recursos do Fundo Municipal de Meio
Ambiente, após aprovação do Conselho
Municipal de Desenvolvimento do Meio
Ambiente (Condema).

Os profissionais do setor cultural que
foram contemplados pela Lei 14.017, de
29 de junho de 2020 (Lei de Emergên-
cia Cultural Aldir Blanc) estão cumprin-
do a fase de divulgação de seus traba-
lhos. Uma das contrapartidas para o re-
cebimento do recurso é a gravação de
um vídeo explicativo sobre cada proje-
to. Os vídeos estão disponíveis nas
redes sociais da Casa da Cultura, no
Facebook e Instagram. A intenção é que
os trabalhos sejam apresentados pre-
sencialmente após a pandemia.

Nesta semana foram divulgados dois
novos trabalhos. O primeiro projeto,
apresentado por Karina e Ryan, versa
sobre a Encenação da Paixão de Cris-
to, que ocorre há mais de 20 anos no
município e conta com a participação de
mais de 100 integrantes da comunida-
de. Objetivo deste trabalho é evangeli-
zar e produzir cultura através do teatro.
Já o segundo projeto que foi apresen-

Artistas contemplados pela
Lei Aldir Blanc apresentam os seus projetos

tado na semana O Verdadeiro Sentido
do Natal, existe desde 2015 no municí-
pio. A representante Mayara explica que
o foco do projeto é gerar entretenimen-
to para a população, através do teatro
de rua.
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Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura
Concessão de Certidão Ambiental

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
29.051.216/0001-68

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura torna público que concedeu à PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
a CERTIDÃO AMBIENTAL - Nº. 002 – 04/2021 atestando a inexibilidade de licença ambiental para construção de um muro
de divisa no posto de saúde de Passa Três no seguinte local: Distrito de Passa Três, Município de Rio Claro – RJ. Coordenadas
Geográficas: 22º41’26.2" S 44º01’11.0" W. Esta Certidão é válida até 22 de abril de 2023, desde que respeitadas as condições
nela estabelecida, e é concedida com base nos documentos constantes do Processo nº. 0761/2021.

Lázaro José Barbosa Lopes
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agricultura

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura
Concessão de Licença Ambiental
Prefeitura Municipal de Rio Claro

29.051.216/0001-68

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura torna público que concedeu à Prefeitura Municipal de Rio Claro a
Licença de Instalação e de Operação – LIO Nº. 02 – 04/2021 que autoriza a realização de obras de pavimentação e drenagem
em via pública, no seguinte local: Estrada do Macundu, Município de Rio Claro – RJ. Coordenadas UTM (SIRGAS 2000) 23K
Y=7474800 X=598100. Esta Licença é válida de 26 de abril de 2021 até 26 de abril de 2025, desde que respeitadas as condições
nela estabelecida, e é concedida com base nos documentos constantes do Processo nº. 3093/2020

Lázaro José Barbosa Lopes
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agricultura

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura
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DECRETO Nº.  3227, DE 26 DE ABRIL DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO/RJ, usando das atribuições legais que lhe confere
a Legislação em vigor, e fundamentado na Lei Municipal nº. 1043, de 21 de abril de 2021,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Especial no valor de R$ 28.305,00 (vinte e oito mil,
trezentos e cinco reais), para o programa e dotação abaixo discriminados:

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNCIONAL: 05.16.10.122.0014.1.056

Art. 2º O Crédito Adicional Especial terá seus recursos provenientes do Ministério da Saúde,
Fundo Nacional de Saúde, Transferências de Recursos SUS – Bloco de Custeio.

Art. 3º  Os recursos necessários à cobertura do crédito ora aberto é oriundo do MS/FNS,
conforme Portaria GM/MS nº 3.350, de 08 de dezembro de 2020, incentivo Financeiro Federal
de Custeio para Ações no Âmbito dos Serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS),
para modalidade CAPS MINHA VIDA - CAPS I decorrente da COVID-19.

Art. 4º 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, 26 de abril de 2021.

José Osmar de Almeida
Prefeito

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

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

DECRETO Nº. 3225, DE 26 DE ABRIL DE 2021.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO -  EDITAL Nº. 001/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO-RJ, no uso de suas atribuições legais, considerando
o Processo Administrativo nº. 0277/2021, bem como o que preceitua o Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº. 001/2021,

 Tendo em vista a conclusão dos trabalhos de realização da Comissão Técnica do Processo
Seletivo Simplificado – Edital nº. 001/2021, nomeada pela Portaria nº.001/2021, expedida pelo
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

RESOLVE:

Art. 1º RATIFICAR e HOMOLOGAR o Resultado Final do Processo  Seletivo Simplificado
– Edital nº. 001/2021 da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, divulgado
através da internet no site da Prefeitura Municipal de Rio Claro (www.rioclaro.rj.gov.br) em
26/03/2021.

Art. 2º Os candidatos aprovados serão contratados administrativamente apenas nos casos
especificados pela Lei Municipal nº. 757/2014.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Rio Claro/RJ, 26 de abril de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito



4 Boletim Oficial do Município de Rio Claro - 30/04/20214



Boletim Oficial do Município de Rio Claro - 30/04/2021 5



6 Boletim Oficial do Município de Rio Claro - 30/04/2021



Boletim Oficial do Município de Rio Claro - 30/04/2021 7



8 Boletim Oficial do Município de Rio Claro - 30/04/2021



Boletim Oficial do Município de Rio Claro - 30/04/2021 9



10 Boletim Oficial do Município de Rio Claro - 30/04/2021



Boletim Oficial do Município de Rio Claro - 30/04/2021 11



12 Boletim Oficial do Município de Rio Claro - 30/04/2021



Boletim Oficial do Município de Rio Claro - 30/04/2021 13



14 Boletim Oficial do Município de Rio Claro - 30/04/2021



Boletim Oficial do Município de Rio Claro - 30/04/2021 15



16 Boletim Oficial do Município de Rio Claro - 30/04/2021



Boletim Oficial do Município de Rio Claro - 30/04/2021 17



18 Boletim Oficial do Município de Rio Claro - 30/04/2021



Boletim Oficial do Município de Rio Claro - 30/04/2021 19



20 Boletim Oficial do Município de Rio Claro - 30/04/2021



Boletim Oficial do Município de Rio Claro - 30/04/2021 21

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

DECRETO Nº. 3220, DE 19 DE ABRIL DE  2021.

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

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

CONSIDERANDO, que o Decreto Estadual nº 47.019, de 03 de abril de 2020, decretou estado
de calamidade pública no Estado do Rio de Janeiro em decorrência do Novo Coronavírus (COVID-
19);

CONSIDERANDO os Decretos nº 2925, 19 de março de 2020 e nº 2941, 14 de abril de 2020,
que declaram respectivamente situação de emergência e estado de calamidade pública no âmbito
do Município de Rio Claro - RJ, em virtude da pandemia decorrente do Novo Coronavírus (COVID-
19);

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma
do art. 196 da Constituição da República;

CONSIDERANDO 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 25 de abril 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 nº 3122,
de 08 de dezembro de 2020, pelo Decreto nº 3142, de 22 de dezembro de 2020, pelo Decreto
nº 3146, de 06 de janeiro de 2021, pelo Decreto nº3160, de 22 de janeiro de 2021, pelo Decreto
nº3166, de 09 de fevereiro de 2021, Decreto nº 3175, de 22 de fevereiro de 2021, pelo Decreto
nº 3183, de 09 de março de 2021, pelo Decreto nº 3206, de 23 de março de 2021 e pelo Decreto
nº 3215, de 07 de abril de 2021.

Art. 2º. Fica prorrogado, por mais 15 dias, no âmbito das Secretarias, o regime excepcional
de trabalho remoto - home office -, aos servidores efetivos, comissionados ou contratados
temporariamente, desde que haja possibilidade de exercer as atribuições do cargo de forma
remota, excetuando-se os servidores que já tomaram as 2 (duas) doses da vacina, e que
se enquadrem nos seguintes casos:
I - com idade acima de 60 anos;
II - os servidores com doenças cardiovasculares ou pulmonares;
III - os servidores com doença autoimune;
IV - possuem imunodeficiência de qualquer espécie;
V - gestantes.

§ 1º. O servidor deverá apresentar laudo médico para comprovação das condições elencadas
pelos incisos II, III, IV e V do art. 2º junto ao Departamento de Pessoal após ciência do Secretário
da pasta, para que seja efetivado, sem prejuízo dos vencimentos, o direito ao trabalho remoto.

§ 2º O servidor enquadrado no grupo de risco acima, que não tenha tomado a vacina e que
não tem como desenvolver suas atribuições remotamente, poderá a critério de cada Secretário,
Procurador-Geral e Controlador-Geral trabalhar excepcionalmente em regime de escala.

Art. 3º No âmbito da Sede Administrativa e das Secretarias Municipais, fica a critério de cada
qual adotar trabalho home office, excentuando os servidores imunizados, desde que observada
a natureza da atividade, mediante a utilização de tecnologia de informação e de comunicação
disponíveis, ou em escala, desde que mantenham os setores em pleno desenvolvimento
das atividades.

Parágrafo Único: Os servidores que ficarem em regime de home office, excetuando-se os
professores e pedagogos, deverão elaborar relatório demonstrando e comprovando todas as
atividades desenvolvidas diariamente.

Art. 4º 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 nº 3122,
de 08 de dezembro de 2020, pelo Decreto nº 3142, de 22 de dezembro de 2020, pelo Decreto
3146, de 06 de janeiro de 2021, pelo Decreto nº3160, de 22 de janeiro de 2021, pelo Decreto
nº3166, de 09 de fevereiro de 2021, pelo Decreto nº 3175, de 22 de fevereiro de 2021, pelo
Decreto nº 3183, de 09 de março de 2021, pelo Decreto nº 3206, de 23 de março de 2021,
pelo Decreto nº 3215, de 07 de abril de 2021 e pelo Decreto nº 3215, de 07 de abril de 2021.

Parágrafo Único. Fica mantida a suspensão da 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. 5º 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. 6º Os estabelecimentos, que funcionam especificamente como pizzarias, continuam a funcionar
de 9 h às 21 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. 7º Os bares, lanchonetes, traillers e similares continuam a funcionar, de 9 h às 21 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. 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. 9º 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. 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 nº 3122, de 08 de dezembro de 2020, do
Decreto nº 3142, de 22 de dezembro de 2020, do Decreto 3146, de 06 de janeiro de 2021 e
do Decreto nº3160, de 22 de janeiro de 2021 e do Decreto nº3166, de 09 de fevereiro de 2021,
Decreto nº 3175, de 22 de fevereiro de 2021, pelo Decreto nº 3183, de 09 de março de 2021,
pelo Decreto nº 3206, de 23 de março de 2021 e pelo Decreto nº 3215, de 07 de abril 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 25 de abril de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Rio Claro/RJ, 19 de abril de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO
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DECRETO Nº. 3226, DE 26 DE ABRIL DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO-RJ, usando das atribuições legais que lhe confere
a Legislação em vigor e, fundamentado 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$ 72.000,00 (setenta
e dois mil reais), para os programas e dotações abaixo discriminados, de acordo com
a Lei de Meios Vigente:

UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO
FUNCIONAL:01.01.01.031.0001.2.061

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

UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO
FUNCIONAL: 01.01.28.846.0901.0.032

FUNCIONAL: 01.01.01.031.0051.1.008

FUNCIONAL: 01.01.01.031.0001.2.060

FUNCIONAL: 01.01.01.031.0001.2.061

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Claro/RJ, 26 de abril de 2021.

José Osmar de Almeida
Prefeito

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

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

DECRETO Nº.  3228, DE 26 DE ABRIL DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO/RJ, usando das atribuições legais que lhe confere
a Legislação em vigor, e fundamentado na Lei Municipal nº. 1044, de 21 de abril de 2021,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Especial no valor de R$ 42.750,00 (quarenta e dois
mil, setecentos e cinquenta reais), para o programa e dotação abaixo discriminados:

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNCIONAL: 05.16.10.122.0014.1.057

Art. 2º O Crédito Adicional Especial terá seus recursos provenientes do Incentivo Financeiro
Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, Fundo Nacional de Saúde, Transferências
de Recursos SUS – Bloco de Custeio.

Art. 3º  Os recursos necessários à cobertura do crédito ora aberto é oriundo do MS/FNS,
conforme Portaria nº 2994, de 29 de Outubro de 2020. Incentivo Financeiro Federal no âmbito
da Atenção Primária no Sistema Único de Saúde – SUS em atendimento ao Programa de
Atenção as Pessoas com Obesidade, Diabetes Mellitus ou Hipertensão Arterial Decorrentes
da COVID-19.

Art. 4º 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, 26 de abril de 2021.

José Osmar de Almeida
Prefeito

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

DECRETO Nº.  3229, DE 26 DE ABRIL DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO/RJ, usando das atribuições legais que lhe confere
a Legislação em vigor, e fundamentado na Lei Municipal nº. 1045, de 21 de abril de 2021,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Especial no valor de R$ 5.793,00 (cinco mil, setecentos
e noventa e três reais), para o programa e dotação abaixo discriminados:

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNCIONAL: 05.16.10.122.0014.1.058

Art. 2º O Crédito Adicional Especial terá seus recursos provenientes do Ministério da Saúde,
Fundo Nacional de Saúde, Transferências de Recursos SUS – Bloco de Custeio.

Art. 3º  Os recursos necessários à cobertura do crédito ora aberto é oriundo do MS/FNS,
conforme Portaria Nº 3.008, de 04 de Novembro de 2020, Incentivo Financeiro Federal de
Custeio  no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS para Apoio a Reorganização e Adequação
dos Ambientes da Assistência Odontológica Decorrente da COVID-19.

Art. 4º 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, 26 de abril de 2021.

José Osmar de Almeida
Prefeito
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº.  3230, DE 26 DE ABRIL DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO/RJ, usando das atribuições legais que lhe confere
a Legislação em vigor, e fundamentado na Lei Municipal nº. 1046, de 21 de abril de 2021,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Especial no valor de R$ 23.882,00 (vinte e três mil,
oitocentos e oitenta e dois reais), para o programa e dotação abaixo discriminados:

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNCIONAL: 05.16.10.122.0014.1.059

Art. 2º O Crédito Adicional Especial terá seus recursos provenientes do Ministério da Saúde,
Fundo Nacional de Saúde, Transferências de Recursos SUS – Bloco de Investimento.

Art. 3º  Os recursos necessários à cobertura do crédito ora aberto é oriundo do MS/FNS, conforme
Portaria nº 3.017, de 04 de Novembro de 2020 e Portaria 3.389, de 10 de Dezembro de 2020.
Incentivo Financeiro Federal de Capital para Apoiar a Estruturação e Adequação dos Ambientes
voltados a Assistência Odontológica da Atenção Primária a Saúde e na Atenção Especializada
– Centro de Especialidades Odontonosológicos decorrente da Pandemia – COVID-19.

Art. 4º 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, 26 de abril de 2021.

José Osmar de Almeida
Prefeito

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

DECRETO Nº.  3231, DE 26 DE ABRIL DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO/RJ, usando das atribuições legais que lhe confere
a Legislação em vigor, e fundamentado na Lei Municipal nº. 1047, de 21 de abril de 2021,

DECRETA:

 Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Especial no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
para o programa e dotação abaixo discriminados:

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNCIONAL: 05.16.10.303.0007.2.163

Art. 2º O Crédito Adicional Especial terá seus recursos provenientes do Ministério da Saúde,
Fundo Nacional de Saúde, Transferências de Recursos SUS – Bloco de Custeio.

Art. 3º  Os recursos necessários à cobertura do crédito ora aberto é oriundo do MS/FNS, através
das Portarias nº 3.768 de 24 de Dezembro de 2019; nº 1.405 de 25 de Maio de 2020; nº 1.851
de 27 de Julho de 2020; nº 2.809 de 14 de Outubro de 2020; nº 3.580, de 18 de Dezembro
de 2020. Recursos Financeiros de Custeio em atendimento ao Ciclo de Monitoramento do Eixo
do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR – SUS).

Art. 4º 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, 26 de abril de 2021.

José Osmar de Almeida
Prefeito

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

DECRETO Nº.  3233, DE 26 DE ABRIL DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO/RJ, usando das atribuições legais que lhe confere
a Legislação em vigor, e fundamentado na Lei Municipal nº. 1049, de 21 de abril de 2021,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Especial no valor de R$ 737.390,00 (setecentos e
trinta e sete mil, trezentos e noventa reais), para o programa e dotações abaixo discriminados:

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
FUNCIONAL: 02.07.20.608.0023.1.039

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

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
FUNCIONAL: 02.07.18.122.0002.2.012

Art. 3º - O Crédito Adicional Especial terá seus recursos provenientes da União por intermédio
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA  e da Prefeitura Municipal
de Rio Claro, referente a contrapartida.
Art. 4º - Os recursos necessário à cobertura do crédito ora aberto é oriundo da União por
intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA,  e do cancelamento
de dotação do orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Rio Claro.
Art. 5º 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, 26 de abril de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

DECRETO Nº.  3232, DE 26 DE ABRIL DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO/RJ, usando das atribuições legais que lhe confere
a Legislação em vigor, e fundamentado na Lei Municipal nº. 1048, de 21 de abril de 2021,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Especial no valor de R$ 303.613,91 (trezentos e três
mil, seiscentos e treze reais e noventa e um centavos), para o programa e dotação abaixo
discriminados:

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNCIONAL: 05.16.10.305.0061.2.164

Art. 2º O Crédito Adicional Especial terá seus recursos provenientes da Transferência de Incentivo
Financeiro da Secretaria de Estado de Saúde, Fundo Estadual de Saúde em atendimento
ao Programa Estadual de Financiamento das Ações de Vigilância em Saúde (COFI-VS).

Art. 3º  Os recursos necessários à cobertura do crédito ora aberto é oriundo do Estado, conforme
Resolução SES nº 2.194, de 08 de Dezembro de 2020.

Art. 4º 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, 26 de abril de 2021.

José Osmar de Almeida
Prefeito

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

DECRETO Nº. 3234, DE 27 DE ABRIL DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO-RJ, usando das atribuições legais que lhe confere
a Legislação em vigor e, fundamentado 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$ 93.000,00 (noventa
e três mil reais), para os programas e dotações abaixo discriminados, de acordo com
a Lei de Meios Vigente:

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCIONAL: 05.16.10.126.0014.2.059

FUNCIONAL: 05.16.10.301.0014.2.148

FUNCIONAL: 05.16.10.302.0062.2.128

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

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCIONAL: 05.16.10.301.0014.2.114

FUNCIONAL: 05.16.10.301.0014.2.148

FUNCIONAL: 05.16.10.302.0062.2.128

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Claro/RJ, 27 de abril de 2021.

José Osmar de Almeida
Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO

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

LEI MUNICIPAL N.º 1050, DE 28 DE ABRIL DE 2021.

EMENTA: Autoriza o Executivo Municipal a firmar Convênio com a ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A e dá outras providências.
Art. 1º Fica o Chefe do Executivo Municipal, nos termos do inciso XIV do art. 30 da Lei Orgânica
Municipal de Rio Claro, autorizado a firmar Convênio com a ANHANGUERA EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S.A, objetivando a concessão de estágio de ensino superior.
Art. 2º O referido instrumento terá por objeto a utilização por parte do Município de Rio Claro-
RJ dos alunos legalmente matriculados nos cursos ofertados pelo Centro ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A para o fim de exercitarem as teorias assimiladas no
curso, propiciando a complementação do ensino e a aprendizagem do conhecimento teórico.
Art. 3º Faz parte integrante da presente Lei, a minuta do Termo de Convênio a ser firmado
pelas partes.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a retroativos
a 04 de janeiro de 2021,  revogadas as disposições em contrário.

Rio Claro-RJ, 28 de abril de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

P O R T A R I A Nº.339/2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO-RJ, no uso das atribuições legais e, considerando
a decisão do Chefe do Executivo no Processo Administrativo Disciplinar nº. 0181/2020,
R E S O L V E:
Aplicar a pena de demissão à servidora Ellen Freitas Oliveira, Auxiliar Administrativo, matrícula
21/607, lotada na Secretaria Municipal de Educação, em virtude de inassiduidade habitual
e abandono de cargo, com fundamento no inciso I, do artigo 114 c/c inciso VII, § 1º do artigo
128, ambos da Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003.
Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
surtindo efeitos a partir de 14 de abril de 2021.

Rio Claro/RJ, 19 de abril de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

P O R T A R I A  Nº 056/2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO/RJ, no uso de suas atribuições legais e, considerando
a Lei Municipal nº 937, de 07 de junho de 2019,
R E S O L V E:
Conceder ao servidor Alex Esteves, matrícula 21/574, Diretor de Departamento de Contabilidade
- SIGFIS, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, 20% de Verba de Representação, nos
meses de abril, maio e junho/2021, conforme previsto no artigo 8º “Artigo 267 b” da Lei Municipal
nº 937, de 07 de junho de 2019.
Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
surtindo efeitos a partir de 05 de abril de 2021.

Rio Claro/RJ, 27 de abril de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

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

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

LEI MUNICIPAL N.º 1051, DE 28 DE ABRIL DE 2021.
EMENTA: Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle do Fundo
de manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da
Educação – Conselho do FUNDEB.

Capítulo I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle do Fundo de manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Conselho
do FUNDEB, no âmbito do Município de Rio Claro.

Capítulo II
Da Composição

Art. 2º - O Conselho a que se refere o art. 1º é constituído por 16 (dezesseis) membros titulares,
acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme representação e indicação a seguir
discriminadas:
I - 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria
Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente, indicado pelo Executivo Municipal;
II  - 1 (um) representante dos professores da educação básica pública;
III - 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;
IV - 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;
V - 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;
VI - 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, sendo 1 (um) indicado
pela entidade de estudantes secundaristas;
VII - 1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de Educação (CME);
VIII - 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, indicado por seus pares;
IX - 2 (dois) representante organizações da sociedade civil;
X - 1 (um) representante das escolas indígenas;
XI - 1 (um) representante das escolas do campo;
XII - 1 (um) representante das escolas quilombolas.
§1º Os membros de que tratam os incisos II, III, IV e VI deste artigo serão indicados pelas respectivas
representações, após processo eletivo organizado para escolha dos indicados, pelos respectivos
pares.
§2º A indicação referida no art. 1º, caput, deverá ocorrer em até vinte dias antes do término do
mandato vigente dos conselheiros anteriores, para a nomeação dos conselheiros que atuarão no
mandato seguinte.
§3º Os conselheiros de que trata o caput deste artigo deverão guardar vínculo formal com os
seguimentos que representam, devendo esta condição constituir-se como pré-requisito à participação
no processo eletivo previsto no §1º.
§4º Os representantes, titular e suplente, dos diretores das escolas públicas municipais deverão
ser eleitos por seus pares.
§5º  São impedidos de integrar o Conselho do FUNDEB:
I - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau do Prefeito e do Vice-Prefeito e
dos Secretários Municipais;
II - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços
relacionados à administração ou controle interno dos recursos do Fundo, bem como cônjuges,
parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, desses profissionais;
III - estudantes que não sejam emancipados; e
IV - pais de alunos que:
a) exerçam cargos ou funções publicas de livre nomeação e exoneração no âmbito do Poder
Executivo Municipal; ou
b) prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo Municipal.
§6º Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, representação estudantil poderá
acompanhar as reuniões do conselho com direito a voz.
§7º O presidente do conselho será eleito por seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido
de ocupar a função o representante do governo gestor dos recursos do Fundo no âmbito do Município.
§ 8º As organizações da sociedade civil a que se refere este artigo:
I - são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº 13.019, de 31
de julho de 2014;
II - desenvolvem atividades direcionadas à localidade do respectivo conselho;
III - devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 (um) ano contado da data de publicação
do edital;
IV - desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos;
V - não figuram como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo conselho ou como contratadas
da Administração da localidade a título oneroso.
Art. 3º - O suplente substituirá o titular do Conselho do FUNDEB nos casos de afastamentos
temporários ou eventuais deste, e assumirá sua vaga temporariamente (até que seja nomeado outro
titular) nas hipóteses de afastamento definitivo decorrente de:
I - desligamento por motivos particulares;
II - rompimento do vínculo de que trata o § 3º, do art. 2º; e
III - situação de impedimento previsto no § 5º, do art. 2º, incorrida pelo titular no decorrer do seu
mandato.
Parágrafo único. Na hipótese em que o conselheiro titular e/ou suplente incorrerem na situação
de afastamento definitivo descrito no art. 3º, a instituição ou segmento responsável pela indicação
deverá indicar novos representantes para o Conselho do FUNDEB.
Art. 4º - O mandato dos membros do Conselho será de 4 (quatro) anos, vedada a recondução
para o próximo mandato.
§1º O primeiro mandato dos membros do Conselho terá validade até a data de 31/12/2022, sendo
um mandato para regularização da nova lei.
§2º A partir do dia 01/01/2023, o mandato será de 4 (quatro) anos, sendo vedada a reeleição.

Capítulo III
Das Competências do Conselho do FUNDEB

Art. 5º - Compete ao Conselho do FUNDEB:
I - acompanhar e controlar a repartição, transparência e aplicação dos recursos do Fundo;
II - supervisionar a realização do Censo Escolar e a elaboração da proposta orçamentária anual
do Poder Executivo Municipal com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento

e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operação a operacionalização
do FUNDEB;
III - examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos
aos recursos repassados ou retidos à conta do Fundo;
IV- emitir parecer sobre as prestações de contas do Fundo, que deverão ser disponibilizadas
mensalmente pelo Poder Executivo Municipal;
V - aos conselhos incumbe, também, acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos
à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE e do Programa de Apoio
aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA e, ainda, receber
e analisar as prestações de contas referentes a esses Programas, formulando pareceres conclusivos
acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação – FNDE, e
VI - outras atribuições que a legislação específica e eventualmente estabeleça.
Parágrafo Único - O parecer de que se trata o inciso IV desse artigo deverá ser apresentado ao
Poder Executivo Municipal em até trinta dias antes do vencimento do prazo para apresentação da
prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado/ Municípios.

Capítulo IV
Das Disposições Finais

Art. 6º - O Conselho do FUNDEB terá um Presidente e um Vice-Presidente, ambos eleitos por
seus pares.
Parágrafo único. Estão impedidos de ocupar a Presidência e a Vice-presidência os conselheiros
designados nos termos do art. 2º, inciso I, desta lei.
Art. 7º - Na hipótese em que o membro que ocupa a função de Presidente do Conselho do FUNDEB
incorrer na situação de afastamento definitivo previsto no art. 3º, a Presidência será ocupada pelo
Vice-Presidente.
Art. 8º - No prazo máximo de 30 (trinta) dias após a instalação do Conselho do FUNDEB, deverá
ser aprovado o Regimento Interno que viabilize seu funcionamento.
Art. 9º - As reuniões ordinárias do Conselho do FUNDEB serão realizadas trimestralmente com
a presença da maioria de seus membros, e, extraordinariamente, quando convocados pelo Presidente
ou mediante solicitação por escrito de pelo menos um terço dos membros efetivos.
Parágrafo único. As deliberações serão tomadas pela maioria dos membros presentes, cabendo
ao Presidente o voto de qualidade, nos casos em que o julgamento depender de desempate.
Art. 10 - O Conselho do FUNDEB atuará com autonomia em suas decisões, sem vinculação ou
subordinação institucional ao Poder Executivo Municipal.
Art. 11 - A atuação dos membros do Conselho do FUNDEB:
I - não será remunerada;
II - é considerada atividade de relevante interesse social;
III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas
em razão do exercício de suas atividades de conselheiro, e sobre as pessoas que lhes confiarem
ou deles receberem informações; e
IV - veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores
das escolas públicas, no curso do mandato:
a) exoneração de ofício ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa, ou transferência
involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;
b) atribuição de falta injustificada ao serviço, em função das atividades do conselho; e
c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato
para o qual tenha sido designado.
V - veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do Conselho,
no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares.
Art. 12 - O Conselho do FUNDEB não contará com estrutura administrativa própria, devendo o
Município garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das
competências do Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos a
sua criação e composição.
Parágrafo único. A Prefeitura Municipal deverá ceder ao Conselho do FUNDEB um servidor do
quadro efetivo municipal para atuar como Secretário Executivo do Conselho.
Art. 13 - O Conselho do FUNDEB poderá, sempre que julgar conveniente:
I - apresentar, ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação
formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo, dando ampla
transparência ao documento em sítio da internet;
II - por decisão da maioria de seus membros, convocar o Secretário Municipal de Educação, ou servidor
equivalente, para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execução das despesas
do Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a trinta dias.
III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os quais serão imediatamente concedidos,
devendo a resposta ocorrer em prazo não superior a 20 (vinte) dias, referentes a:
a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços custeados com recursos do Fundo;
b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar aqueles em
efetivo exercício na educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de
estabelecimento a que estejam vinculados;
c) documentos referentes a convênios do Poder Executivo com as instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos que são contempladas com recursos do FUNDEB;
d) outros documentos necessários ao desempenho de suas funções;
IV - realizar visitas e inspetorias in loco para verificar:
a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos
do Fundo;
b) a adequação do serviço de transporte escolar;
c) a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do Fundo.
Art. 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão em sítio na internet
informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento dos respectivos conselhos de que
trata esta Lei, incluídos:
I - nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam;
II - correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o conselho;
III - atas de reuniões;
IV - relatórios e pareceres;
V - outros documentos produzidos pelo conselho.
Art. 15 - Durante o prazo previsto no § 2º do art. 2º, os representantes dos segmentos indicados
para o mandato subsequente do Conselho deverão se reunir com os membros do Conselho do
FUNDEB, cujo mandato está se encerrando, para transferência de documentos e informações de
interesse do Conselho.
Art. 16 - Fica revogada a Lei Municipal nº 355, de 22 de março de 2007, bem como a alteração
promovida pela Lei Municipal nº421, de 20 de março de 2009.
Art. 17 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 31 de março
de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Rio Claro-RJ, 28 de abril de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito
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