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Na última segunda-feira (5/7), o Pre-
feito José Osmar, a Secretária de Edu-
cação, Ana Paula da Silva, o Secretário
de Obras e Planejamento Urbano, Rob-
son Bastos, e os técnicos Joaquim e
Carla, participaram de um encontro
com o Ministro da Educação, Milton Ri-
beiro.

O encontro aconteceu na cidade de
Miguel Pereira. Na ocasião, também
estiveram presentes o Presidente do
Fundo Nacional de Desenvolvimentismo
da Educação, Marcelo Ponte e o Se-
cretário Estadual de Educação, Alexan-
dre Valle e o Secretário-Executivo do

Prefeito José Osmar e Secretários
participam de encontro em Miguel Pereira

MEC, Victor Godoy, além de outros
prefeitos da região.

A iniciativa pretende esclarecer pon-
tos que possam causar dúvidas nos
gestores, em relação aos programas
desenvolvidos pelo Ministério da Educa-
ção. O objetivo é aprimorar a gestão
educacional nos municípios.

No encontro, as autoridades reafir-
maram a importância do ensino público,
além de apresentarem novos projetos e
o PAR 4, o Plano de Ações articula-
das, que visa oferecer assistência técni-
ca e financeira que deverão ser desti-
nadas às ações educacionais

A Prefeitura Municipal de
Rio Claro, através da Secreta-
ria de Saúde, adquiriu um tan-
que de oxigênio com a capaci-
dade de estocagem de
4.900m³. O tanque foi instala-
do no Hospital Nossa Senhora
da Piedade, no dia 28/06.

O recipiente tem maior au-
tonomia, em relação à central
de cilindros utilizada anterior-
mente, devido ao aumento da
capacidade. O monitoramento
é feito via satélite e possui lo-
gística integrada, que é pro-
gramada automaticamente,
que resultará em mais eficiên-
cia e economia.

Hospital Nossa Senhora da
Piedade recebe tanque de oxigênio
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DECRETO Nº. 3222, DE 20 DE ABRIL DE 2021.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO – EDITAL N  003/2020, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATUAR FRENTE À PANDEMIA DO
NOVO CORONAVIRUS (COVID-19).

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO-RJ, no uso de suas atribuições legais, considerando
o Processo Administrativo nº. 2384/2020, bem como o que preceitua o Edital do Processo
Seletivo Simplificado SMS nº. 003/2020,

Considerando a conclusão dos trabalhos dos membros designados pela Secretária Municipal
de Saúde, através de despacho administrativo no autos do Processo Administrativo nº. 2384/
2020, sendo no ato aproveitados os servidores nomeados pela Portaria nº.223/2020, que atuaram
no Processo Seletivo Simplificado SMS n° 002/2020.

R E S O L V E:

Art. 1º RATIFICAR e HOMOLOGAR o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado –
Edital nº. 003/2020 da Secretaria Municipal de Saúde, devidamente divulgado através da internet
no site da Prefeitura Municipal de Rio Claro (www.rioclaro.rj.gov.br), bem como no Boletim
Oficial do Município, em 28/10/2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário, surtindo efeitos retroativos a 28 de outubro de 2020.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Rio Claro/RJ, 20 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. 3223, DE 20 DE ABRIL DE 2021.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO – EDITAL N  004/2020, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATUAR FRENTE À PANDEMIA DO
NOVO CORONAVIRUS (COVID-19).

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO-RJ, no uso de suas atribuições legais, considerando
o Processo Administrativo nº. 2978/2020, bem como o que preceitua o Edital do Processo
Seletivo Simplificado SMS nº. 004/2020,

Considerando a conclusão dos trabalhos dos membros designados pela Secretária Municipal
de Saúde, através de despacho administrativo no autos do Processo Administrativo nº. 2978/
2020, sendo no ato aproveitados os servidores nomeados pela Portaria nº.223/2020, que atuaram
no Processo Seletivo Simplificado SMS n° 002/2020.

R E S O L V E:

Art. 1º RATIFICAR e HOMOLOGAR o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado –
Edital nº. 004/2020 da Secretaria Municipal de Saúde, devidamente divulgado através da internet
no site da Prefeitura Municipal de Rio Claro (www.rioclaro.rj.gov.br), em 22/12/2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário, surtindo efeitos retroativos a 22 de dezembro de 2020.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

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

Prefeito

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

DECRETO Nº.  3285, DE 06 DE JULHO 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. 1066, de 30 de junho de 2021,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Especial no valor de R$ 114.892,80 (cento e quatorze
mil, oitocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), para o programa e dotações abaixo
discriminados:

Art. 2º - O  recurso de que trata o artigo 1º será distribuido pelas dotações orçamentárias
a seguir:

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNCIONAL: 05.16.10.122.0014.1.061

Art. 3º - O Crédito Adicional Especial terá seus recursos provenientes do Governo do Estado
do Rio de Janeiro, por intermédio da Resolução SES  nº 2.294,  de  21 de Maio de 2021.

Art. 4º - Os recursos necessário à cobertura do crédito ora aberto é oriundo do Governo do
Estado do Rio de Janeiro , para ações de Combate ao Coronavirus SARS-COV2 (Covid-19)
para custeio de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme Resolução SES nº 2.294  de
21 de Maio de 2021.

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, 06 de julho de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

DECRETO Nº 3287, DE 08 DE JULHO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO-RJ, usando das atribuições de seu cargo, com
fundamento na Lei Municipal nº 769, de 11 de dezembro de 2014; e
CONSIDERANDO que os serviços de transportes coletivos foram interrompidos pela Empresa
Colitur Transportes Rodoviário Ltda em virtude de vencimento da concessão emitida anteriormante;
CONSIDERANDO que está em curso procedimento licitatório em busca de concessão definitiva
à empresa que vencer a Concorrência Pública;
CONSIDERANDO que a interrupção dos serviços vem causando sérios transtornos à população
rioclarense, principalmente das localidades mais afastadas, situação que não pode mais perdurar,
em obediência aos princípios do interesse público e da coletividade;
CONSIDERANDO  que em caráter de emergência foi aberto o Procedimento Administrativo
nº 135/2021 (Dispensa nº 06/2021 - Chamamento Público nº 01/2021), diante da tramitação
da concorrência pública, sendo outorgada Permissão à empresa RIO CLARO TRANSPORTE
E TURISMO LTDA, que culminou com assinatura do Termo de Permissão nº 002/2021 em
30 de abril de 2021;
CONSIDERANDO que continuamos em situação de emergência e calamidade em saúde pública
em virtude da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), motivo pelo qual os munícipes
precisam ter a sua disposição transporte coletivo para sua locomoção;
D E C R E T A:
Art. 1º  Fica permitido, em caráter emergencial,  que a  empresa RIO CLARO TRANSPORTE
E TURISMO LTDA, sediada na Rua Padre Ezequiel, nº 9 – Centro – Lídice- Rio Claro/RJ.,
CNPJ: 40.060.273/0001-46,   atue na prestação de serviços públicos de Transporte Coletivo
no Município de Rio Claro, pelo prazo de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado por um
igual período, conforme § 2º do art. 2º da Lei Municipal nº 769, de 11 de dezembro de 2014,
até que ocorra homologação da Licitação em curso para concessão definitiva à empresa vencedora
da Concorrência Pública.
Art. 2º A circulação do transporte coletivo se dará de segunda-feira a sexta-feira, conforme
linhas e tarifas a seguir discriminadas:

Rio Claro x Divisão Angra dos Reis – Linha 001
Rio Claro x Divisa de Angra dos Reis - Via Lídice/Estação      4,50

Rio Claro x Divisa de Piraí – Linha 002
Rio Claro x Divisa de Piraí                                     R$ 4,50
Rio Claro x Passa Três                                         R$ 4,50

Trevo de Getulândia x Divisa Piraí                     4,50

Rio Claro x Divisa de Mangaratiba – Linha 003
Rio Claro x Divisa de Mangaratiba                    4,50
Rio Claro x Macundu                           R$ 4,50
São Roque x Divisa Mangaratiba                    4,50

Art. 3º - Fica revogado o Decreto nº 3275, de 23 de junho de 2021.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos retroativos
a 02 de maio de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Rio Claro/RJ,  08 de julho 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. 3284, DE 30 DE JUNHO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO-RJ, no uso de suas atribuições legais, fundamentado
no Processo Administrativo nº. 0870/2021, conforme Edital Concurso Público 001/2019,
Considerando que o Anexo I do Decreto Municipal n° 3248, de 14 de maio de 2021, publicado
no Boletim Oficial do Município, em 25 de junho de 2021, equivocadamente constou alguns
nomes de convocados como desistentes;

R E S O L V E:

 Art. 1º Fica alterado o Anexo I do Decreto n° 3248, de 14 de maio de 2021, que faz parte
integrante deste ato.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos retroativos
a 25 de junho de 2021.

Rio Claro/RJ, 30 de junho de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

ANEXO I

NÃO COMPARECIMENTO/NÃO JUNTADA DE DOCUMENTO:

NOME: Thaiana Rosa Raimundo
CARGO: Agente de Combate às Endemias
Data da Convocação: 21/02/2020
Data de Comparecimento: 09/03/2020
Data Desistência: 19/03/2020

NOME: Gilson Porfirio Luz
CARGO:Auxiliar de Saúde Bucal
Data da Convocação:21/02/2020
Data de Comparecimento:09/03/2020
Data Desistência: 19/03/2020

NOME: Luana da Silva Ventura
CARGO:Auxiliar de Saúde Bucal
Data da Convocação:07/04/2020
Data de Comparecimento: 16/04/2020
Data Desistência: 26/04/2020

NOME: Lorena Soares Baiao
CARGO:Auxiliar de Saúde Bucal
Data da Convocação:18/06/2020
Data de Comparecimento: 22/06/2020
Data Desistência: 02/07/2020

NOME: Roseli dos Santos
CARGO:Auxiliar de Saúde Bucal
Data da Convocação:30/06/2020
Data de Comparecimento: 02/07/2020
Data Desistência: 01/08/2020

NOME: Ramiro Marins
CARGO:Docente II - Matemática
Data da Convocação:21/02/2020
Data de Comparecimento: 09/03/2020
Data Desistência: 19/03/2020

NOME: Ricardo de Oliveira Lopes
CARGO:Médico ESF
Data da Convocação:21/02/2020
Data de Comparecimento: 09/03/2020
Data Desistência: 09/04/2020

NOME: Ingrid Ramos Reis Couto
CARGO:Médico Plantonista COTA RACIAL
Data da Convocação:21/02/2020
Data de Comparecimento: 09/03/2020
Data Desistência: 19/03/2020

NOME: Ingrid Ramos Reis Couto
CARGO:Médico Plantonista (Reclassificada)
Data da Convocação:09/12/2020
Data de Comparecimento: 11/12/2020
Data Desistência: 21/12/2020

NOME: Leticia Serra Lanza
CARGO: Médica Plantonista
Data da Convocação: 03/09/2020
Data de Comparecimento: 23/09/2020
Data Desistência: 23/10/2020

NOME: Evandro Soriano da Silva
CARGO:Médico Plantonista
Data da Convocação:07/04/2020
Data de Comparecimento: 16/04/2020
Data Desistência: 26/04/2020

NOME: Ana Carolina Moraes Mattos
CARGO:Médico Plantonista
Data da Convocação: 17/11/2020
Data de Comparecimento: 25/11/2020
Data Desistência: 05/12/2020

NOME: Luiz Gustavo de Jesus Lopes
CARGO:Médico Plantonista
Data da Convocação: 17/11/2020
Data de Comparecimento: 25/11/2020
Data Desistência: 05/12/2020

NOME: Gabriela Guimarães Pimentel
CARGO: Médico Plantonista
Data da Convocação: 17/11/2020
Data de Comparecimento: 25/11/2020
Data Desistência: 05/12/2020

NOME: Vanessa Correa Delgado da Silva
CARGO: Médico Plantonista
Data da Convocação: 17/11/2020
Data de Comparecimento: 25/11/2020
Data Desistência: 05/12/2020

NOME: Cíntia Gonçalves de Carvalho
CARGO:Médico Plantonista
Data da Convocação:09/12/2020
Data de Comparecimento: 11/12/2020
Data Desistência: 21/12/2020

NOME: Guilherme Henrique Pento dos Santos
CARGO:Médico Plantonista
Data da Convocação: 09/12/2020
Data de Comparecimento: 11/12/2020
Data Desistência: 21/12/2020

NOME: Lucas Camara Canto da Costa
CARGO:Médico Plantonista
Data da Convocação: 09/12/2020
Data de Comparecimento: 11/12/2020
Data Desistência: 11/01/2021

NOME: Rafael Barreto Eiras
CARGO:Médico Plantonista
Data da Convocação: 03/09/2019
Data de Comparecimento:23/09/2019
Data Desistência: 23/10/2019

NOME: Ana Paula Caetano Pereira
CARGO: Médico Psiquiatra
Data da Convocação: 22/09/2020
Data de Comparecimento: 25/09/2020
Data Desistência: 25/10/2020

NOME: Adriano dos Santos
CARGO:Médico Ultrassonografista
Data da Convocação:03/09/2019
Data de Comparecimento: 13/09/2019
Data Desistência: 13/10/2019

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

DECRETO Nº. 3286, DE 06 DE JULHO 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 a TUTELA DE URGÊNCIA concedida na ACP nº 0000330-16.2021.8.19.0047
para que o Município de Rio Claro preste o serviço educacional - no âmbito municipal - de modo
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seguro, presencial, contínuo e gradual - limitado ou, ao menos, de forma híbrida (com atividades
presenciais e remotas com os alunos e professores em salas de aula) dentre outras medidas
que devem ser tomadas;
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 julho 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, 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, pelo Decreto nº 3253, de 20 de maio de 202, pelo Decreto
nº 3261, de 08 de junho de 2021 e pelo Decreto nº 3276, de 23 de junho de 2021.
§1º Considerando que o ensino na rede pública no âmbito do Município de Rio Claro está ocorrendo
de forma remota e que os profissionais da educação (rede pública municipal, estadual e particular
de ensino) já receberam a 1ª dose da vacina no início deste mês, sendo que a segunda dose
será aplicada na 1ª quinzena de agosto de 2021, fica mantida a previsão do início do ensino
híbrido (presencial e remoto) para 02/08/2021, de forma gradual, sendo facultado ao responsável
pelo aluno optar pelo ensino híbrido ou apenas remoto.
§2º As Unidades Escolares estaduais, localizadas no âmbito do Município de Rio Claro, ficam autorizadas
a retornarem com as atividades presenciais a partir de 02/08/2021, devendo as escolas observarem
todas as medidas de prevenção e segurança expedidas pelo Município, estabelecidas pelos órgãos
de saúde municipal, estadual e federal, bem como a Resolução SEEDUC nº 5.854/20, a Lei Estadual
nº 8.916/2020 e a Lei Estadual 8.991/2020, devendo ser assegurado aos alunos maiores e aos
responsáveis pelos alunos menores o direito de opção pelo  ensino híbrido ou remoto.
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 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, 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,
Decreto nº  3253, de 20 de maio de 2021, pelo Decreto nº 3261, de 08 de junho de 2021 e
pelo Decreto nº 3276, de 23 de junho de 2021.
§ 1º Fica mantida a autorização da 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).
§ 2º Fica mantida a autorização da reabertura gradual do Parque Arqueológico de São João
Marcos que deve atender na íntegra a proposta apresentada e anexada na 4ª alteração do
Plano de Flexibilização, observadas todas as medidas de prevenção e segurança quanto ao
contágio ao COVID-19, observando o seguinte:
1- IDENTIFICAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO PARA ESSA FASE INICIAL DE REABERTURA:
EXCLUSIVAMENE PESSOAS JÁ VACINADAS COM DUAS DOSES.
RESIDENTES DE RIO CLARO:
· Grupo 1: Pessoas da Terceira Idade (60+)
· Grupo 2: Profissionais já vacinados com duas doses de atividades essenciais (saúde
e outros)
· Grupo 3: Outros já vacinados com duas doses.
*OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE ATUANTES EM RIO CLARO PODERÃO RESIDIR EM OUTROS
MUNICÍPIOS.
2- QUANTITATIVO DE VISITANTES PARA ATIVIDADES PROPOSTAS:
   PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL PARA TERCEIRA IDADE:

· Realizadas de quarta à sexta de acordo com a demanda;
· Grupos de 20 pessoas por visita.
EVENTOS CULTURAIS:
· Realizados aos sábados de acordo com o calendário do Parque;
· Grupos de 20 pessoas por evento.
 VISITAS LIVRES:
· Realizadas aos sábados sem eventos culturais programados para pessoas já vacinadas
com as duas doses;
· Realizadas aos domingos para profissionais já vacinados de saúde e outras atividades
essenciais, extensivo aos respectivos familiares residentes do mesmo local;
· Grupos de 20 pessoas por visita.
3- PROCEDIMENTOS PARA AGENDAMENTO DE VISITAS:
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL PARA TERCEIRA IDADE:
· Inscrições realizadas pela produção do Parque em alinhamento com as secretarias
municipais de saúde e assistência social de Rio Claro;
·  Inscrições realizadas com 14 dias de antecedência.
EVENTOS CULTURAIS:
· Inscrições realizadas pela produção do Parque em alinhamento com as secretaria municipais
de saúde e assistência social de Rio Claro;
· Inscrições realizadas com 14 dias de antecedência.
VISITAS LIVRES:
·  Inscrições online de acordo com as orientações a constar no site do projeto;
· Inscrições realizadas com 14 dias de antecedência.
Art. 4º Ficam autorizadas, a partir de 02/08/2021, o retorno das seguintes atividades presenciais:
I - Oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo da Secretaria Municipal de
Assistência Social e Direitos Humanos.
II - Aulas públicas e particulares relacionadas às atividades culturais,  físicas e práticas desportivas,
vedada a participação de menores de 6 anos.
Parágrafo Único. Os responsáveis, bem como os participantes, deverão observar todas as normas
de prevenção expedidas pelo Município.
Art. 5º Como forma gradual de abertura, as igrejas, templos e afins que assinaram o Termo
de Compromisso/responsabilidade (que deve se manter fixado em suas entradas), a partir de
02/08/2021, ficam autorizados a promoverem atividades que envolvam crianças maiores de 6
(seis) anos e que não tenham  quaisquer comorbidade,  devendo os responsáveis pela instituição
religiosa observar todas as medidas de prevenção e segurança expedidas nos atos do Poder
Executivo.
Art. 6º Os idosos, que comprovarem ter tomado as 2 (duas) doses da vacina contra à Covid-
19, ficam autorizados a frequentarem as academias particulares de esportes a partir de 09/07/
2021.
Art. 7º 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. 8º Os estabelecimentos, que funcionam especificamente como restaurantes e pizzarias,
permanecem funcionando 9 h. às 00 h.(meia-noite), com atendimento ao público limitado a 30%
(trinta por cento) da sua capacidade de lotação, podendo funcionar ainda através do SISTEMA
DE ENTREGA DOMICILIAR/DELIVERY até o horário limite das 00 horas (meia-noite), desde
que respeitados o distanciamento social de 1,5 metros entre cada consumidor e todas as medidas
de segurança e prevenção já determinadas, sob pena de aplicação de multa e fechamento.
Art. 9º Os bares, lanchonetes, traillers e similares continuam a funcionar, de 9 h. às 00 h. (meia-
noite), com público reduzido limitado a 30% (trinta por cento) da sua capacidade, podendo funcionar
através do SISTEMA DE ENTREGA DOMICILIAR/DELIVERY até o horário limite das 00 horas
(meia-noite), devendo observar todas as medidas de prevenção e segurança ao contágio do
Novo Coronavírus (Covid-19), conforme termo de compromisso assinado, sob pena de aplicação
de multa e fechamento.
Art. 10 Continua DETERMINANTEMENTE PROIBIDO, no âmbito do Município de Rio Claro:
I - 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. 11 No caso de descumprimento das medidas de segurança e prevenção adotadas, serão tomadas
as medidas cabíveis previstas no Decreto nº 2975, de 27 de maio de 2020, devendo ser observada
atualização da UFIRC para o ano de 2021, sendo que os estabelecimentos que desatenderem as
normas editadas, além de serem multados, ficarão fechados por 15 (quinze) dias.
Art. 12 Ficam mantidas as demais normas do Decreto nº 2925, de 19 de março de 2020, do
Decreto nº 2930, de 23 de março de 2020, do Decreto nº 2931, de 24 de março de 2020, do
Decreto nº 2937, de 31 de março de 2020, do Decreto nº 2942, de 14 de abril de 2020, do
Decreto nº 2951, de 29 de abril de 2020, do Decreto nº 2975, de 27 de maio de 2020, do Decreto
nº 2984, de 09 de junho de 2020, do Decreto nº 2995, de 26 de junho de 2020, do Decreto
nº 2997, de 26 de junho de 2020, do Decreto 3007, de 13 de julho de 2020, do Decreto nº
3014, de 29 de julho de 2020, do Decreto nº 3027, de 12 de agosto de 2020 e do Decreto
nº 3038, de 26 de agosto de 2020, do Decreto nº 3045, de 09 de setembro de 2020, do Decreto
nº 3055, de 24 de setembro de 2020, do Decreto nº.3069, de 08 de outubro de 2020, do Decreto
nº 3080, de 21 de outubro de 2020, do Decreto nº.3096, de 10 de novembro de 2020, do Decreto
nº.3119, de 25 de novembro de 2020, do Decreto 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, pelo Decreto nº 3215, de 07 de abril de 2021
e pelo Decreto nº 3220, de 19 de abril de 2021, pelo Decreto nº 3239, de 05 de maio de 2021,
Decreto nº 3253, de 20 de maio de 2021, pelo Decreto nº 3261, de 08 de junho de 2021 e
pelo Decreto nº 3276, de 23 de junho de 2021.
Art.13 Os servidores do Município de Rio Claro, colaboradores, bem como quaisquer pessoas
que utilizem os serviços públicos municipais, ou ingressem nas repartições públicas, deverão
observar rigorosamente as orientações sobre as medidas de prevenção à disseminação do COVID-
19.
Art.14 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir
de 09 de julho de 2021,  revogadas as disposições em contrário.

Rio Claro/RJ, 06 de julho de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito
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P O R T A R I A  Nº. 418/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO/RJ, no uso de suas atribuições legais e, considerando
a Lei Municipal nº. 849, de 30 de março de 2017,
R E S O L V E:
Nomear Alessandra Ferreira de Carvalho, para exercer o Cargo Comissionado de Assessor
Administrativo, na Secretaria Municipal e Saúde, simbologia CC-05, prevista no artigo 236
da Lei Municipal nº. 849, de 30 de março de 2017.
Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
surtindo efeitos a partir de 1º de julho de 2021.

Rio Claro/RJ, 06 de julho de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

P O R T A R I A  Nº. 419/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO/RJ, no uso de suas atribuições legais e, considerando
a Lei Municipal nº. 849, de 30 de março de 2017,
R E S O L V E:
Nomear Lucas da Silva, para exercer o cargo comissionado de Subcoordenador de Eventos
Esportivos, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Eventos, Turismo,
Esporte e Lazer, simbologia CC-08, conforme artigo 203 da Lei Municipal nº. 849, de 30 de
março de 2017.
Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
surtindo efeitos a partir de 05 de julho de 2021.

Rio Claro/RJ, 06 de julho de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

P O R T A R I A  Nº. 420/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO/RJ, no uso de suas atribuições legais e, considerando
a Lei Municipal nº. 849, de 30 de março de 2017,
R E S O L V E:
Nomear Márcio Mendes Moura, para exercer o cargo comissionado de Subcoordenador de
Eventos Esportivos, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Eventos,
Turismo, Esporte e Lazer, simbologia CC-08, conforme artigo 203 da Lei Municipal nº. 849,
de 30 de março de 2017.
Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
surtindo efeitos a partir de 05 de julho de 2021.

Rio Claro/RJ, 06 de julho de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
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A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, Cultu-
ra, Turismo, Eventos, Espor-
te e Lazer promoveu, nessa
última semana, dois cursos
de capacitação para os fun-
cionários que receberão visi-
tantes no Centro de Informa-
ções Turísticas.

Na terça-feira (6/7), foi
realizada uma visita virtual,
em parceria com o Parque
Arqueológico e Ambiental de
São João Marcos. No en-
contro, os funcionários da
Secretaria puderam tirar dú-
vidas e ouvir informações
sobre a antiga cidade de
São João Marcos.

Já na quarta-feira (7/7), o
segundo encontro foi media-
do pela Professora Noemia

Secretaria de Cultura realiza capacitação para funcionários
que receberão visitantes no Centro de Informações Turísticas

Cristina, que realizou um
apanhado histórico sobre o
município, desde a sua fun-
dação até os dias de hoje.

Na próxima semana estão
previstos os últimos dois en-
contros para finalizar o período
de capacitação. Na ocasião,
serão abordados mais detalhes
sobre as localidades de Lídice
e da Fazenda da Grama. O
objetivo é reunir informações
precisas sobre a história e os
principais pontos do município,
para preparar os funcionários
que receberão os visitantes.

O Centro de Informações
Turísticas funcionará na
Casa da Cultura de Rio Cla-
ro, que ficará aberta também
aos sábados e domingos, a
partir de 17/7.
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