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As Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico, Cultura,
Turismo, Eventos, Esporte e Lazer
e a Secretaria de Meio Ambiente
e Agricultura estiveram no dia 31
de maio no Sertão dos Hortelãs,
com a equipe da Setur, TurisRio e
Uerj, para realizar o georreferenci-
amento de pontos da região e co-
leta de imagens. As informações
farão parte do Guia do Turismo
Rural do estado do Rio de Janei-
ro, que terá uma edição própria
da Região Turística do Vale do
Café, da qual pertence Rio Claro.

O Programa Turismo Rural é
pioneiro no estado e tem como

Secretarias de Turismo
e Meio Ambiente realizam ação

conjunta em prol do turismo rural
objetivo desenvolver este segmen-
to turístico nos municípios do inte-
rior. Além dos pontos visitados,
serão disponibilizadas informações
e imagens sobre outros lugares do
município que poderão entrar no
Guia.

Estiveram presentes na visita
técnica a Secretaria de Turismo,
Claudia de Souza, o Secretário de
Meio Ambiente, Lázaro José, a
Turismóloga Fabrini Moreira, o Di-
retor de Marketing da TurisRio,
Pablo King, o Professor da Uerj
Gláucio José, o Assessor da Se-
tur, Gabriel Villar, além de alguns
alunos da Pós-graduação da Uerj.
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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. 04 – 05/2021 que autoriza a demolição da estrutura da antiga ponte de acesso
ao bairro Estação de Lídice, no seguinte local: Rua Dinah Carneiro Franco, Distrito de Lídice, Rio Claro – RJ. Coordenadas UTM
(SIRGAS 2000) 23K X=582165.54439 Y=7474935.99525. Esta Licença é válida de 25 de maio de 2021 até 25 de maio de 2026,
desde que respeitadas as condições nela estabelecida, e é concedida com base nos documentos constantes do Processo
nº. 1129/2021.

Lázaro José Barbosa Lopes
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agricultura

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO 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 Autorização Ambiental Nº. 001 – 05/2021 que autoriza a intervenção temporária e restrita em parte da Faixa Marginal
de Proteção (FMP) do Rio Piraí, a fim de facilitar a execução da demolição da estrutura da antiga ponte de acesso
ao bairro Estação de Lídice, Município de Rio Claro/RJ. Coordenadas UTM (SIRGAS 2000) 23K
X=582165.54439 Y=7474935.99525. Esta Autorização é válida de 25 de maio de 2021 até 25 de maio de 2022 e é concedida com
base nos documentos constantes do Processo nº. 1129/2021.

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. 05 – 05/2021 que autoriza a reforma da Escola Municipal de Pouso Seco, com
execução de serviços de reparos na cobertura, reparos e substituição de esquadrias, reparos das instalações elétricas
e pintura, no seguinte local: Estrada Antiga Rio x São Paulo, nº. 118, Pouso Seco, 5º Distrito, Rio Claro – RJ. Coordenadas UTM
(SIRGAS 2000) 23K X=587931.08648 Y=7491573.23389. Esta Licença é válida de 26 de maio de 2021 até 26 de maio de 2026,
desde que respeitadas as condições nela estabelecida, e é concedida com base nos documentos constantes do Processo
nº. 0789/2021.

Lázaro José Barbosa Lopes
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agricultura
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O Grupo Literário e Artís-
tico de Rio Claro (GLARC),
comemorou, no dia 22 de
maio, o seu aniversário de 5
anos. Para a ocasião, o gru-
po preparou uma programa-
ção cultural que foi transmiti-
da pelas redes sociais.

Seguindo as orientações
e protocolos da Secretaria
Municipal de Saúde, o grupo
realizou a live comemorativa
na Casa da Cultura, com 4
membros fundadores: Christi-
ano Pereira do Amaral, Ivan
de Moura Portugal, Márcia
Maria Pereira Pinella e Sau-
lo Azevedo Silva. Os demais
membros estão em isola-
mento social e participaram
do evento de forma remota.

A comemoração contou
com música e performances
poéticas de diversos autores,
inclusive do Patrono Fagun-

GLARC comemora seu aniversário
de 5 anos com programação cultural on-line

des Varela.
A Secretária de Cultura,

Claudia de Souza Elias, que
apoia o projeto, contribuiu

com um vídeo parabenizan-
do a todos. Maria Eduarda
de Carvalho, criadora do ca-
nal no Youtube “Ler Liberta”,

também participou da come-
moração.

O grupo tem apoio da
Prefeitura Municipal de Rio

Claro, por meio da Secretaria
Municipal Desenvolvimento
Econômico, Cultura, Turismo,
Eventos, Esporte e Lazer.

DECRETO Nº. 3260, DE 08 DE JUNHO 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$ 300.000,00 (trezentos
mil reais), 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, 08 de junho de 2021.

José Osmar de Almeida
Prefeito

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

DECRETO Nº. 3262, DE 08 DE JUNHO 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$ 4.584,00 (quatro mil,
quinhentos e oitenta e quatro reais), 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, 08 de junho de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
GABINETE DO PREFEITO
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DECRETO Nº. 3258, DE 07 DE JUNHO DE 2021.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 425, DE 14 DE
ABRIL DE 2009, QUE DISPÕE SOBRE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO ÂMBITO DA POLÍTICA
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO 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 a Lei Orgânica
de Assistência Social – LOAS (Lei 8.742/93), a Resolução CNAS nº 33 de 12 de dezembro
de 2012 (NOB-SUAS), o Decreto Federal nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007 e a Lei Municipal
nº 425, de 14 de abril de 2009;

CONSIDERANDO que a concessão dos Benefícios Eventuais é um direito garantido em lei
e de longo alcance social;

CONSIDERANDO que o Benefício Eventual é uma modalidade de provisão de proteção social
básica de caráter suplementar e temporário que integra organicamente as garantias do Sistema
Único de Assistência Social - SUAS, com fundamentação nos princípios de cidadania e nos
direitos sociais e humanos;

CONSIDERANDO que violência doméstica contra mulher possui fortes implicações para o
desenvolvimento do país, visto envolver perda de produtividade das vítimas, eventuais custos
com tratamento no sistema de saúde e menor participação da mulher no mercado de trabalho;

CONSIDERANDO ser imprescindível o aprimoramento e ampliação das medidas de proteção
às mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar, duramente atingidas pela acentuada
queda na renda do brasileiro e pelo desemprego, acarretando no aumento da situação de
vulnerabilidade dessas cidadãs;

CONSIDERANDO que a violência doméstica possui fortes implicações para o desenvolvimento
de crianças e adolescentes e com o intuito de assegurar que a família extensa tenha condições
de garantir e resguardar os direitos das crianças e adolescentes sob sua guarda, objetivando
direitos como: evitar acolhimento institucional, evitar desmembramento do grupo de irmãos
e assegurar convivência familiar e comunitária;

CONSIDERANDO ainda a necessidade de conceituar as seguintes expressões:
I - família extensa ou ampliada: aquela que se estende para além da unidade pais e filhos
ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente
convivem e mantêm vínculos de afinidade e afetividade;

                   II - laço afetivo: vínculo simbólico, ainda que não biológico, sendo o laço
existente entre a criança e/ou o adolescente com pessoa com a qual possua relação de afeto,
carinho, amor, respeito e cuidado;

                   III - convivência familiar e comunitária: o direito assegurado às crianças e
aos adolescentes de terem condições protegidas e saudáveis para o seu desenvolvimento
e estabilidade nas dimensões do indivíduo e da sociedade (física, psíquica e social), pressupondo
a existência da família e da comunidade como espaços capazes de propiciar à criança e ao
adolescente a proteção e a efetivação dos direitos próprios à condição da pessoa em
desenvolvimento.

DECRETA:

Art. 1  Os benefícios eventuais dispostos no art. 4 , Incisos I a VI, da Lei Municipal n . 425,
de 14 de abril de 2009, observarão, para sua concessão, os critérios dispostos no presente
Decreto.

Art. 2   São critérios para a concessão do Auxílio Natalidade:

I- a comprovação de renda per capita de ¼ (um quarto) do piso nacional de salário;
II- Apresentação da Certidão de Nascimento do (s) recém-nascidos, em original ou cópia;
III- a apresentação do cartão de acompanhamento médico pré-natal com no mínimo 7 (sete)
consultas e consulta do puerpério;
IV- a apresentação dos documentos de identidade, CPF, conta de água ou luz;
V- apresentar comprovante de tempo de residência no Município, no mínimo de 24 (vinte e
quatro) meses.

§ 1º Somente a mãe poderá requerer o benefício mencionado neste caput, com exceção dos
casos em que ocorrer óbito materno, o que se fará mediante a entrega da cópia do atestado
de óbito e dos documentos do representante legal da criança.

§ 2º A interessada terá o prazo de 90 (noventa) dias do nascimento da criança para requerer
o benefício, devendo este ser pago até 30 (trinta) dias após o requerimento.

§ 3º O valor do benefício será de 10% (dez) por cento do piso nacional de salário
por criança.

§ 4º A morte da criança, dentro do prazo de concessão do benefício previsto no § 2º, não
inabilita a mãe de receber o auxílio.

Art. 3º São critérios para a concessão do Auxílio Funeral:

I- a comprovação da renda familiar per capita igual ou inferior a 1 (um) piso nacional de salário;
II- a apresentação de declaração de óbito ou da certidão de óbito.

§ 1º O requerente deverá comparecer portando Carteira de Identidade (RG), CPF (em original
e cópia), além dos já mencionados nos incisos I e II.

§ 2º O benefício do auxílio funeral consiste na concessão de urna funerária, remoção, utilização
da capela, isenção de taxas e colocação de placa de identificação, dentre outros serviços
que garantam a dignidade e respeito à família beneficiária.

§ 3º No caso de colocação de placa de identificação diversa da disponibilizada pelo Poder
Público, a família arcará com as despesas de confecção da mesma.

Art. 4º São critérios para a concessão da Cesta Básica de Alimentos:

I- a família em situação de vulnerabilidade social, tais como: renda familiar per capita igual
ou inferior a ¼ (um quarto) do piso nacional de salário; doenças crônicas e/ou graves que
comprometam total ou parcialmente a renda do responsável familiar ou suas atividades laborais;
II- a família estar sob o acompanhamento da Proteção Social básica e/ou demais órgãos da
rede socioassistencial, devendo estes observar, de qualquer modo, o dispositivo nos demais
incisos deste artigo;
III- situações emergenciais advindas do estado de calamidade pública ou força maior.

Art. 5º O benefício de Aluguel Social será concedido nos seguintes casos:

I- por necessidade do poder público, devendo este ser solicitado pelo responsável da pasta
de Assistência Social e Direitos Humanos e respaldado por relatório técnico;
II- a ocorrência de situações advindas do estado de calamidade pública ou de força maior,
desde que comprometam a situação de habitualidade do imóvel, diagnosticada através de
laudo técnico da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)  determinando a interdição
do imóvel, ressaltando que neste caso, o procedimento administrativo também deve constar
relatório social circunstanciado emitido por técnico da Proteção Social Básica;
III- casos específicos de violência doméstica encaminhados pelos equipamentos de Proteção
Social  Especial de Média Complexidade;
IV- mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

§ 1º No caso do inciso I, o tempo de permanência no benefício será o mesmo da intervenção
pública.

§ 2º Nos casos do inciso I e II, somente poderá acessar o benefício a família que detiver
a propriedade ou posse do imóvel e não possuir outros bens imóveis.

§ 3º Nos casos dos incisos III e IV, o prazo de permanência poderá ser de até 6 meses, sendo
possível apenas uma prorrogação por igual período, conforme avaliação do setor responsável.
§ 4º No caso do inciso II, a duração do benefício poderá ser de até 1 (um) ano, conforme
análise caso a caso realizada pelos órgãos que emitem parecer conjunto para a concessão
do benefício, ressalvando os casos, cujo retorno à residência depender da intervenção do
Poder Público, sendo que nessas situações, o benefício poderá perdurar até a conclusão das
obras.

§ 5º As beneficiárias do aluguel social, mulheres vítimas de violência doméstica e familiar,
serão acompanhadas pelo Centro de Referência Especializado em Assistência Social – CREAS
e, a ausência injustificada a 05 (cinco) atendimentos ensejará a suspensão imediata do benefício.

§ 6º Nos casos dos incisos III e IV, a solicitação deverá necessariamente ser acrescida de:

a - cópia do Boletim de Ocorrência expedido pela Delegacia de Polícia de Rio Claro, emitido
no máximo 30 (trinta) dias de antecedência à data de atendimento no Centro de Referência
Especializado em Assistência Social - CREAS;
b - avaliação multidisciplinar por parte da equipe do CREAS, inclusive para os casos excepcionais,
atestando a elegibilidade da concessão do benefício de Aluguel Social às mulheres vítimas
de violência doméstica e familiar.

Art. 6º São critérios para a concessão do Aluguel Social:

I- comprovação de domicílio no município de Rio Claro com prazo igual ou superior a
2 (dois) anos;
II-  estar inscrito no Cadastro Único;
III- apresentação do NIS;
IV-  apresentação do Certificado de Pessoa Física – CPF;
V- comprovação de renda per capita igual ou inferior a meio piso nacional de salário.
VI- apresentação de cópia do contrato de locação à Secretaria Municipal de Assistência Social
e Direitos Humanos.

§ 1º O processo de concessão do benefício eventual do aluguel social, cujo objetivo é ofertar,
temporariamente, moradia a quem dela necessita será aberto nos casos especificados neste
Decreto.

§ 2º O beneficiário deverá comunicar à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos
Humanos de Rio Claro qualquer alteração advinda do contrato de locação, em especial a
desocupação do imóvel, sob as penas da lei.

§ 3º Fica vedada a concessão do aluguel social à família que já tiver sido beneficiada por
algum projeto habitacional, salvo as situações previstas nos incisos II do artigo 3º. A exceção
aqui mencionada não se aplica àquelas famílias que alienaram imóveis anteriormente doados
pelo Poder Público.

§ 4º Em todos os casos previstos para concessão de aluguel social, é vedado ao beneficiário
dar ao benefício recebido destinação diversa da originária (moradia), sob pena de cancelamento
e aplicação de sanções legais cabíveis, inclusive em razão de falsas declarações, sendo certo
que a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos promoverá o
acompanhamento periódico da situação sócio familiar dentro do período de concessão.

§ 5º Fica vedado ainda ao beneficiário locar imóvel em área de risco e não edificante.

§ 6º O aluguel social é um benefício de transferência de renda equivalente a 1/3 (um terço)
do piso nacional de salário.

Art. 7º O Benefício Eventual será concedido para outras situações advindas de situações de
emergência ou de calamidade pública, conforme previsto no inciso VI do art.  4º da Lei Municipal
nº 425, de 14 de abril de 2009, estando incluído o Auxílio à Situação de Vulnerabilidade
Temporária que será concedido de forma imediata, ou de acordo com as demandas da família,
a partir do estudo socioeconômico ou parecer social realizado pela equipe do CREAS.

§ 1º Em virtude das demandas e atendimentos já realizados pelo CREAS, com a consequente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
GABINETE DO PREFEITO
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identificação das demais necessidades das famílias que se encontrem em situação de
vulnerabilidade temporária, fica regulamentada, na modalidade de Outros Bens Identificados
pelas Equipes de Referência, a concessão de:

a) passagem;
b) hospedagem.

§ 2º A PASSAGEM será concedida ao indivíduo ou às famílias que se encontrem em situação
de vulnerabilidade temporária, para:

I-  retorno à cidade natal;
II-  atender situação de migração;
III- atender situação de abandono ou de impossibilidade de garantir abrigo aos filhos;
IV- atender situação de perda circunstancial decorrente da ruptura de vínculos familiares, da
presença de violência na família ou de situações de ameaça à vida;
V- atender outras situações sociais identificadas pelas equipes da Proteção Social Básica e
Especial.
VI- atender adolescentes em cumprimento das medidas sócioeducativa dispostas no Estatuto
da Criança e do Adolescente, encaminhadas pelo Poder Judiciário;
VII- atender responsável legal do adolescente em cumprimento das medidas sócioeducativas
de inserção em regime de semiliberdade e internação em estabelecimento educacional;
VIII- atender usuários da assistência social, acompanhados pelos equipamentos da rede
socioassistencial a título de seus encaminhamentos para outros serviços e programas.

§ 3º O valor conferido em forma de passagem será de até 01 (um) salário mínimo vigente
por grupo familiar, este exclusivo para munícipes.
§ 4º Este benefício será prestado uma única vez, no período de 05 (cinco) anos, a contar
da data de sua concessão.

§ 5º Em casos de violência intrafamiliar ou risco de morte, poderá ser efetuada nova concessão
dentro do período indicado no §4º deste artigo, mediante avaliação e justificativa do profissional
da proteção social especial.

§ 6º No caso de pessoas em trânsito no município e que se encontram em situação de
vulnerabilidade temporária, o destino da passagem será definido pela Secretaria Municipal
de Assistência Social e Direitos Humanos, levando-se em consideração o destino final e as
possibilidades financeiras e materiais do Município.

§ 7º Não é de incumbência da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
o fornecimento de transporte e passagens a pessoas e/ou familiares em casos de tratamento
de saúde ou visitas.

§ 8º A HOSPEDAGEM busca garantir o reestabelecimento das seguranças sociais e será
concedido ao indivíduo ou às famílias que se encontrem em situação de vulnerabilidade temporária
decorrente de:

I - situação de abandono ou de impossibilidade de garantir abrigo aos filhos;
II - situação de perda circunstancial decorrente da ruptura de vínculos familiares, da presença
de violência na família ou de situações de ameaça à vida;
III - outras situações sociais identificadas pelo técnico da proteção social especial.

§ 9º O Benefício Eventual em forma de hospedagem será concedido mediante custeio de
diária em hotel ou pousada.

§ 10 O limite de diárias será de até 07 (sete), no prazo de 12 (doze) meses, a contar da
data da primeira concessão, podendo ser excedido em casos de comprovada necessidade,
mediante avaliação e justificativa do profissional da proteção social especial.

Art. 8º O Benefício Eventual será concedido para outras situações advindas de situações de
emergência ou de calamidade pública, conforme previsto no inciso VI do art. 4º da Lei Municipal
nº 425, de 14 de abril de 2009, estando neste caso incluído também o Auxílio Temporário
para crianças e adolescentes com mães vítimas de feminicídio e/ou pais ingressos no sistema
prisional sem direitos a auxílio-reclusão.

Art. 9º São critérios para a concessão do Auxílio Temporário para crianças e adolescentes
com mães vítimas de feminicídio e/ou pais ingressos no sistema prisional sem direitos a auxílio-
reclusão:

I- Crianças e adolescentes com o rompimento do vínculo com a família natural em virtude
de feminicídio ou ingresso no sistema prisional, excetuando os casos de beneficiários do auxílio-

reclusão, necessitando de afastamento imediato do convívio familiar, e com perfil de acolhimento
pela família extensa ou ampliada;
II - a realização da avaliação técnica de equipe do Centro de Referência Especializada em
Assistência Social (CREAS), a fim de analisar as condições da família que é potencial guardiã;
III - a família de origem e a possível guardiã estejam inscritas no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal (Cadastro Único);
IV - comprovação de domicílio/residência no Município de Rio Claro há, no mínimo, 1 (um)
ano;
V - concessão da guarda da criança ou adolescente, pelo Poder Judiciário, à família guardiã.

Art. 10 São requisitos para o recebimento do Auxílio Temporário para crianças e adolescentes:

I - manter matrícula e frequência igual ou superior a 75%, da criança ou adolescente beneficiário,
na rede de ensino;
II - manter atualizada a vacinação da criança ou adolescente beneficiário;
III - a utilização do benefício para suprir as necessidades da criança e do adolescente, garantindo-
lhes, assim, o seu pleno desenvolvimento;
IV - acompanhamento familiar no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS de referência
e no CREAS.

§ 1º As famílias cadastradas no Programa receberão o benefício previsto neste Decreto por
meio de cheque nominal em nome do guardião no valor de 15% do piso nacional de salário
por criança e/ou adolescente.

§ 2º O titular da guarda deverá apresentar os seguintes documentos para concessão do benefício:

I - cópia do RG e CPF;
II - comprovante de residência.
II- Termo de guarda ou pedido da mesma;

§ 3º A família extensa ou ampliada que tenha recebido o benefício e não tenha cumprido as
condições previstas neste decreto ficam obrigados ao ressarcimento da importância recebida
durante o período da irregularidade.

§ 4º Nos casos de guarda por período inferior a um mês e de desligamento, a família extensa
ou ampliada receberá subsídio proporcionalmente aos dias de permanência da criança e do
adolescente.

§ 5º Nos casos em que o acolhimento seja igual a 28 (vinte e oito) dias, pagar-se-á à família
o valor do mês integral.

§ 6º O Auxílio Temporário para crianças e adolescentes poderá ser concedido durante o
prazo máximo de até um ano, sendo que, excepcionalmente, o prazo poderá ser prorrogado,
após avaliação realizada por equipe da Proteção Social Especial designada.

§ 7º O órgão gestor da política de assistência social do Município indicará profissional que
solicitará mensalmente, até o quinto dia útil, as informações da equipe da Proteção Social
Especial designada para execução e operacionalização do Benefício.

Art. 11 Do bloqueio ou suspensão do Auxílio Temporário para crianças e adolescentes:

I- O benefício será bloqueado automaticamente na hipótese de descumprimento dos requisitos
previstos neste decreto, até que sejam apurados os fatos que motivaram o bloqueio.
                   II- restabelecimento ao núcleo familiar natural para os casos de regresso
do responsável do sistema prisional;
III - óbito do beneficiário;
IV - melhora na reorganização da dinâmica socioeconômica da família guardiã, mediante
manifestação ou avaliação da equipe da Proteção Social Especial designada;
V - quando alcançada a maioridade civil e/ou emancipação do beneficiário;
VI - a pedido do beneficiário;
VII - ao final do período de um ano.

Art. 12 Os benefícios provenientes de transferência de renda das três esferas de governo
não serão computados no cálculo da renda per capita quando esta for requisito de acesso
a quaisquer dos benefícios regulamentados neste Decreto.

Art. 13 Os benefícios mencionados neste decreto serão custeados por dotação orçamentária
própria do Fundo Municipal de Assistência Social.

Art. 14 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas  disposições
em contrário.

Rio Claro/RJ, 07 de junho de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
GABINETE DO PREFEITO
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DECRETO Nº. 3261, DE 08 DE JUNHO 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 09 de junho 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, 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, pelo Decreto nº 3220, de 19
de abril de 2021, pelo Decreto nº 3239, de 05 de maio de 2021 e pelo Decreto nº 3253, de
20 de maio 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 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, 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, pelo Decreto nº 3215,
de 07 de abril de 2021, pelo Decreto nº 3220, de 19 de abril de 2021, pelo Decreto nº 3239,
de 05 de maio de 2021 e pelo Decreto nº  3253, de 20 de maio de 2021.

Parágrafo Único. Fica autorizada a prática de esportes livres (peladas) entre os moradores
do Município de Rio Claro, sendo determinantemente proibido aglomerações,    campeonatos,
esportistas de fora do Município,  público espectador, ficando ainda proibido a utilização do
Campo Novo (Rio claro).

Art. 4º As padarias continuam a funcionar com atendimento ao público limitado a 30% (trinta
por cento) da sua capacidade de lotação, desde que respeitado o distanciamento social de
1,5 metros entre cada consumidor e todas as medidas de segurança e prevenção já determinadas,
sob pena de aplicação de multa e fechamento.

Art. 5º Os estabelecimentos, que funcionam especificamente como restaurantes e pizzarias,
funcionarão de 9 h. às 22 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 respeitados
o distanciamento social de 1,5 metros entre cada consumidor e todas as medidas de segurança
e prevenção já determinadas, sob pena de aplicação de multa e fechamento.

Art. 6º Os bares, lanchonetes, traillers e similares continuam a funcionar, de 9 h. às 22 h.,
com público reduzido limitado a 30% (trinta por cento) da sua capacidade, sem disposição
de mesas e cadeiras no local, podendo funcionar através do SISTEMA DE ENTREGA
DOMICILIAR/DELIVERY até o horário limite das 00 horas (meia-noite), devendo observar todas
as medidas de prevenção e segurança ao contágio do Novo Coronavírus (Covid-19), conforme
termo de compromisso assinado, sob pena de aplicação de multa e fechamento.

Art. 7º 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. 8  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. 9º Ficam mantidas as demais normas do Decreto nº 2925, de 19 de março de 2020, do Decreto
nº 2930, de 23 de março de 2020, do Decreto nº 2931, de 24 de março de 2020, do Decreto nº
2937, de 31 de março de 2020, do Decreto nº 2942, de 14 de abril de 2020, do Decreto nº 2951,
de 29 de abril de 2020, do Decreto nº 2975, de 27 de maio de 2020, do Decreto nº 2984, de 09
de junho de 2020, do Decreto nº 2995, de 26 de junho de 2020, do Decreto nº 2997, de 26 de
junho de 2020, do Decreto 3007, de 13 de julho de 2020, do Decreto nº 3014, de 29 de julho de
2020, do Decreto nº 3027, de 12 de agosto de 2020 e do Decreto nº 3038, de 26 de agosto de
2020, do Decreto nº 3045, de 09 de setembro de 2020, do Decreto nº 3055, de 24 de setembro
de 2020, do Decreto nº.3069, de 08 de outubro de 2020, do Decreto nº 3080, de 21 de outubro
de 2020, do Decreto nº.3096, de 10 de novembro de 2020, do Decreto nº.3119, de 25 de novembro
de 2020, do Decreto n  3122, de 08 de dezembro de 2020, do Decreto n  3142, de 22 de dezembro
de 2020, do Decreto 3146, de 06 de janeiro de 2021 e do Decreto n 3160, de 22 de janeiro de
2021 e do Decreto n 3166, de 09 de fevereiro de 2021, Decreto nº 3175, de 22 de fevereiro de
2021, pelo Decreto nº 3183, de 09 de março de 2021, pelo Decreto nº 3206, de 23 de março de
2021, pelo Decreto nº 3215, de 07 de abril de 2021 e pelo Decreto nº 3220, de 19 de abril de 2021,
pelo Decreto nº 3239, de 05 de maio de 2021 e pelo Decreto nº 3253, de 20 de maio de 2021.

Art.10 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.11 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir
de 09 de junho de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Rio Claro/RJ, 08 de junho de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
GABINETE DO PREFEITO
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DECRETO Nº. 3264, DE 08 DE JUNHO 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$ 38.000,00  (trinta  e
oito mil reais), 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, 08 de junho de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

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

DECRETO Nº. 3265, DE 09 DE JUNHO 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$ 13.026,32  (treze mil,
vinte e seis reais e trinta e dois 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, 09 de junho de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

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

DECRETO Nº. 3263, DE 08 DE JUNHO 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$ 77.500,00  (setenta
e sete mil e quinhentos reais), 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, 08 de junho de 2021.

José Osmar de Almeida
Prefeito

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

P O R T A R I A    Nº.170/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e,
R E S O L V E:
Alterar o período de férias concedido através da Portaria n  162/2021, da servidora lotada
na Secretaria Municipal de Administração, a saber:

Registre-se. Publique-se.
Rio Claro/RJ, 10 de maio de 2021.

José Claudio da Silva
Secretário Municipal de Administração

Matrícula 20/894

P O R T A R I A Nº. 171/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais,
Considerando a Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003;
Considerando o Procedimento Administrativo nº. 1091/2021,
R E S O L V E:
Conceder à servidora Patrícia Vitorino Nogueira dos Santos  Silva, Agente Aux. Serv. Mun.Gerais,
matrícula 21/810, lotado na Secretaria Municipal de Administração, licença em virtude de luto,
conforme artigos 67 e 80 da Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos retroativos a 14 de
maio de 2021.

Rio Claro/RJ, 31 de maio de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
Secretaria Municipal de Administração
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P O R T A R I A  Nº.172/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais,
Considerando a Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003;
Considerando o Procedimento Administrativo nº.1037/2021,

         R E S O L V E:
Conceder à servidora Elaine Cristina dos Santos Azevedo, Auxiliar Administrativo, matrícula
21/441, lotada na Secretaria Municipal de Finanças, Licença Amamentação (1º período), conforme
estabelecido no artigo 72 da Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos retroativos a  11 de
maio de 2021.

Rio Claro/RJ, 1  de junho de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

P O R T A R I A    Nº.173/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e, considerando
o Memorando n  169/2021 - ADM,
R E S O L V E:
Conceder férias à servidora lotada na Secretaria Municipal de Administração, a saber:

Registre-se. Publique-se.
Rio Claro/RJ, 1  de junho de 2021.

José Claudio da Silva
Secretário Municipal de Administração

Matrícula 20/894

P O R T A R I A    Nº.174/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e, considerando
o Memorando n  037/2021 – Secretaria Municipal de Ordem Pública,
R E S O L V E:
Conceder férias aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Ordem Pública, a saber:

Registre-se. Publique-se.
Rio Claro/RJ, 1  de junho de 2021.

José Claudio da Silva
Secretário Municipal de Administração

Matrícula 20/894

P O R T A R I A Nº. 175/2021.

O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais,
Considerando a Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003;
Considerando o Procedimento Administrativo nº. 1087/2021,
R E S O L V E:
Conceder ao servidor Flaviano da Costa Cirino, Médico Plantonista, matrícula 21/936, lotado
na Secretaria Municipal de Saúde, licença em virtude de luto, conforme artigos 67 e 80 da
Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos retroativos a 02 de
maio de 2021.

Rio Claro/RJ, 1  de junho de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

P O R T A R I A Nº. 176/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais,
Considerando a Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003;
Considerando o Procedimento Administrativo nº. 1153/2021,
R E S O L V E:
Conceder à servidora Michele Rosa de Oliveira Evangelista, Monitora de Educação Especial,
matrícula 21/799, lotado na Secretaria Municipal de Educação, licença em virtude de luto,
conforme artigos 67 e 80 da Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos retroativos a 10 de
maio de 2021.

Rio Claro/RJ, 07 de junho de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

P O R T A R I A  Nº. 177/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e,
Considerando a Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003;
Considerando o Procedimento Administrativo nº. 0965/2021,

         R E S O L V E:
Conceder ao servidor Jucimar de Oliveira Gomes, Gari, matrícula 20/835, lotado na Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos, 3 meses de Licença Especial
Por Assiduidade, como previsto na Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos retroativos a 1  de
junho de 2021.

Rio Claro/RJ, 07 de junho de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

P O R T A R I A  Nº. 178/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e,
Considerando a Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003;
Considerando o Procedimento Administrativo nº. 0941/2021,

         R E S O L V E:
Conceder à servidora Dulce Julio de Moua, Servente Escolar, matrícula 20/739, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, 3 meses de Licença Especial Por Assiduidade, como previsto
na Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos retroativos a 05 de
maio de 2021.

Rio Claro/RJ, 07 de junho de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

P O R T A R I A  Nº. 179/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e,
Considerando a Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003;
Considerando o Procedimento Administrativo nº. 1115/2021,

         R E S O L V E:
Conceder à servidora Márcia Valéria Muge Cercilier de Carvalho, Cozinheira, matrícula 21/
376, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 1 mês de Licença Especial Por Assiduidade,
como previsto na Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 06 de
junho de 2021.

Rio Claro/RJ, 07 de junho de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

P O R T A R I A  Nº. 180/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e,
Considerando a Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003;
Considerando o Procedimento Administrativo nº. 0942/2021,

         R E S O L V E:
Conceder à servidora Regina Ferreira de Souza, Servente, matrícula 20/420, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde, 6 meses de Licença Especial Por Assiduidade, como previsto na Lei
Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos retroativos a 03 de
maio de 2021.

Rio Claro/RJ, 07 de junho de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

P O R T A R I A  Nº. 181/2021.

O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e,
Considerando a Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003;
Considerando o Procedimento Administrativo nº. 0942/2021,

         R E S O L V E:
Conceder à servidora Regina Ferreira de Souza, Servente, matrícula 20/420, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde, 6 meses de Licença Especial Por Assiduidade, como previsto na Lei
Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos retroativos a 03 de
maio de 2021.

Rio Claro/RJ, 07 de junho de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

P O R T A R I A  Nº. 182/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e,
Considerando a Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003;
Considerando o Procedimento Administrativo nº. 1165/2021,

         R E S O L V E:
Conceder à servidora Adriely Fernandes Torres, Enfermeira, matrícula 21/544, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde, 2 meses de Licença Especial Por Assiduidade, como previsto na Lei
Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 1  de junho
de 2021.

Rio Claro/RJ, 07 de junho de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

P O R T A R I A  Nº. 183/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e,
Considerando a Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003;
Considerando o Procedimento Administrativo nº. 0975/2021,

         R E S O L V E:
Conceder ao servidor José Mauro Pereira, Vigia, matrícula 20/702, lotado na Secretaria Municipal
de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos, 2 meses de Licença Especial Por
Assiduidade, como previsto na Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 06 de
junho de 2021.

Rio Claro/RJ, 07 de junho de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
Secretaria Municipal de Administração
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P O R T A R I A  Nº. 184/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e,
Considerando a Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003;
Considerando o Procedimento Administrativo nº. 0936/2021,

         R E S O L V E:
Conceder à servidora Regina Ribeiro dos Santos, Agente Auxiliar de Serviços Municipais Gerais,
matrícula 21/572, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 1 mês de Licença Especial Por
Assiduidade, como previsto na Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 05 de
julho de 2021.

Rio Claro/RJ, 07 de junho de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

P O R T A R I A  Nº. 185/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e,
Considerando a Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003;
Considerando o Procedimento Administrativo nº. 1135/2021,

         R E S O L V E:
Conceder à servidora Vânia da Silveira Fonseca, Auxiliar de Creche, matrícula 21/015, lotada
na Secretaria Municipal de Educação, 1 mês de Licença Especial Por Assiduidade, como previsto
na Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 07 de
junho de 2021.

Rio Claro/RJ, 07 de junho de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

P O R T A R I A  Nº. 186/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e,
Considerando a Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003;
Considerando o Procedimento Administrativo nº. 0943/2021,

         R E S O L V E:
Conceder ao servidor Francisco Hélio Libinite, Servente, matrícula 20/036, lotado na Secretaria
Municipal de Educação, 2 meses de Licença Especial Por Assiduidade, como previsto na Lei
Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos retroativos a 27 de
maio de 2021.

Rio Claro/RJ, 07 de junho de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

P O R T A R I A  Nº. 187/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e,
Considerando a Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003;
Considerando o Procedimento Administrativo nº. 0971/2021,

         R E S O L V E:
Conceder ao servidor Francisco Geraldo Machado, Motorista, matrícula 20/403, lotado na
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos, 1 mês de Licença
Especial Por Assiduidade, como previsto na Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de
2003.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 10 de
agosto de 2021.

Rio Claro/RJ, 07 de junho de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

P O R T A R I A  Nº. 188/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e,
Considerando a Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003;
Considerando o Procedimento Administrativo nº. 1024/2021,

         R E S O L V E:
Conceder à servidora Aline de Moura Souza, Docente I, matrícula 20/928, lotada na Secretaria
Municipal de Educação, 3 meses de Licença Especial Por Assiduidade, como previsto na Lei
Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 14 de
junho de 2021.

Rio Claro/RJ, 07 de junho de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

P O R T A R I A  Nº. 189/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e,
Considerando a Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003;
Considerando o Procedimento Administrativo nº. 0988/2021,

         R E S O L V E:
Conceder ao servidor José Flávio Pereira, Animador Cultural, matrícula 20/919, lotado na
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo, Eventos, Esporte e
Lazer, 3 meses de Licença Especial Por Assiduidade, como previsto na Lei Municipal nº. 264,
de 23 de dezembro de 2003.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 1  de junho
de 2021.

Rio Claro/RJ, 07 de junho de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

P O R T A R I A Nº. 190/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais,            Considerando
a Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003;
Considerando o Procedimento Administrativo nº. 0449/2020,

         R E S O L V E:
  Conceder ao servidor Aurélio Lemos Magalhães, Biólogo, matrícula 20/655, lotado na Secretaria
Municipal de Saúde, Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família, por um período
de 60 dias, conforme previsto no artigo 67, Inciso II e artigo 70, §1º e §2º da Lei Municipal
nº. 264, de 23 de dezembro de 2003.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos retroativos a 12 de
fevereiro de 2021.

Rio Claro/RJ, 07 de junho de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

P O R T A R I A  Nº. 191/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais,
Considerando a Lei Municipal nº. 347, de 23 de novembro de 2006 que alterou o artigo 79
da Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003;
Considerando o Procedimento Administrativo nº. 1076/2021,
R E S O L V E:
Conceder a servidora Liciana da Silva Cunha, Docente I, matrícula 21/875, lotada na Secretaria
Municipal de Educação, Licença de Gala.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos retroativos a 07 de
maio de 2021.

Rio Claro/RJ, 07 de junho de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

P O R T A R I A  Nº. 192/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais,
Considerando a Lei Municipal nº. 347, de 23 de novembro de 2006 que alterou o artigo 79
da Lei Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003;
Considerando o Procedimento Administrativo nº. 1076/2021,
R E S O L V E:
Conceder ao servidor Gean Douglas Carneiro, Enfermeiro, matrícula 21/366, lotado na Secretaria
Municipal de Saúde, Licença de Gala.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos retroativos a 18 de
maio de 2021.

Rio Claro/RJ, 07 de junho de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

P O R T A R I A    Nº.193/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e, considerando
o Memorando SMASDH n  100/2021  - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos
Humanos,
R E S O L V E:
Conceder férias ao servidor lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos
Humanos, a saber:

Registre-se. Publique-se.
Rio Claro/RJ, 07 de junho de 2021.

José Claudio da Silva
Secretário Municipal de Administração

Matrícula 20/894

P O R T A R I A    Nº.194/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e, considerando
o Memorando n  012/2021  - Secretaria Municipal de Governo,
R E S O L V E:
Conceder férias à servidora lotada na Secretaria Municipal de Governo, a saber:

Registre-se. Publique-se.
Rio Claro/RJ, 07 de junho de 2021.

José Claudio da Silva
Secretário Municipal de Administração

Matrícula 20/894

P O R T A R I A    Nº.195/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e, considerando
o Memorando n  060/2021  - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura,
Turismo, Eventos, Esporte e Lazer,
R E S O L V E:
Conceder férias à servidora lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Cultura, Turismo, Eventos, Esporte e Lazer, a saber:

Registre-se. Publique-se.

Rio Claro/RJ, 07 de junho de 2021.
José Claudio da Silva

Secretário Municipal de Administração
Matrícula 20/894

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
Secretaria Municipal de Administração
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P O R T A R I A  Nº. 366/2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO-RJ, usando das atribuições legais de seu cargo,
fundamentado na Lei Municipal nº. 602, de 12 de março de 2012 e na Lei Municipal nº. 654,
de 25 de outubro de 2012 e, considerando o Ofício nº 07/2021 do Presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
R E S O L V E:
Nomear a Mesa Diretora do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, na forma seguinte:
Presidente: Jonathas Acácio Ramos Gonçalves
Vice-Presidente: Rafaela Lima Macdowel da Costa
Secretária: Caroline Panaino Sampaio
Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
surtindo efeitos a partir de 28 de maio de 2021.

Rio Claro/RJ, 31 de maio de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

P O R T A R I A    Nº. 367/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO-RJ, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a Lei Municipal nº. 835, de 19 de setembro de 2016;
Considerando a Lei Municipal nº. 859, de 30 de Junho de 2017;
Considerando a Resolução n  002, de 11 de maio de 2021, do Conselho Municipal de Saúde
de Rio Claro;
Considerando o Ofício n  29/2021 do Conselho Municipal de Saúde de Rio Claro,

R E S O L V E:
Art. 1º Alterar a composição do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO, que
passa a vigorar da seguinte forma:

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

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

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

B) REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES
MÉDICOS:
TITULAR: José Maria Pereira
SUPLENTE: José Carlos Frank

ODONTÓLOGOS:

TITULAR: Marcia Maria Pinella Pereira
SUPLENTE:  Patrícia André Maciel

PSICÓLOGOS:
TITULAR:  Carolina Calmon Magalhães Barbosa
SUPLENTE: Simone Lima Guimarães Alves

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

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

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

SINDICATO RURAL DE RIO CLARO/RJ
TITULAR: Carlos Eduardo Dair Coutinho
SUPLENTE: Joaquim Francisco Ribeiro

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE PASSA TRÊS - AMP3
TITULAR: João Marcos Penna Júnior
SUPLENTE: Wanessa Fernandes do Vale

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE DE RIO CLARO/RJ
TITULAR: Karina Costa de Souza
SUPLENTE: Ana Maria de Oliveira

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº. 456/2020, esta
Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 11 de maio
de 2021.

Rio Claro/RJ, 31 de maio de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

P O R T A R I A   Nº. 368/2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO/RJ, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
da Lei Municipal nº .264, de 23 de dezembro de 2003;
            Considerando o Processo Administrativo nº. 0756/2021,
R E S O L V E:
Conceder ao servidor Marco Antônio Batista Camargo, Motorista, matrícula 21/621, 03 anos
de Licença Sem Vencimentos, conforme artigo 81, inciso I e art. 82 da Lei Municipal nº. 264,
de 23 de dezembro de 2003.
Revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria n  361/2021, esta Portaria
entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir 06 de junho de 2021.

Rio Claro/RJ, 31 de maio de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
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A Secretaria Municipal de
Educação, através do Núcleo
de Educação Especial Domi-
ciana Gavião Neves I, pro-
moveu o Programa de For-
mação Continuada em Adap-
tação Curricular. O objetivo
do programa é orientar o
professor e a equipe pedagó-
gica para realizar a adapta-
ção dos conteúdos e das ati-
vidades para os alunos com
deficiência. O autor do proje-
to é o professor Igor Viana,
que é deficiente visual.

De acordo com Maria
Aparecida Monteiro, coorde-

Secretaria de Educação promove
Programa de Formação Continuada

A Prefeitura Municipal de
Rio Claro possui convênio
com o Centro Universitário
de Barra Mansa para a reali-
zação de graduação a dis-
tância. No município, os po-
los são em Lídice e Rio Cla-
ro, mas outras cidades da
região também foram con-
templadas.

Os funcionários da Prefei-

nadora de Educação Especi-
al, o programa vem sendo
implementado desde o ano

passado.
A Secretária de Educa-

ção, Ana Paula da Silva, es-

clareceu que um dos objeti-
vos é que a inclusão seja
de fato implementada no co-

tidiano escolar.
O Prefeito José Osmar

compareceu ao evento

Seguem abertas as matrículas para
os cursos contemplados através da
parceria entre a Prefeitura e o UBM

tura e seus dependentes
possuem desconto. Para
mais informações, os interes-
sados podem acessar o site
ubm.br/connect

Confira a relação de cur-
sos disponíveis:

Administração
Ciências Biológicas (Li-

cenciatura)

Ciências Econômicas
Ciências Contábeis
Engenharia de Controle e

Automação
Engenharia de Produção
Gestão em Recursos Hu-

manos
Pedagogia
Logística
Sistema de Informação
Licenciatura em Letras,

História e Geografia
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