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A secretária municipal de Educa-
ção Ana Paula Silva, a Diretora Ge-
ral de Educação Tainara Ramos e a
Diretora de Departamento de Super-
visão  Escolar Thais Isabele Carva-
lho, participaram  nos dias 20 e 21
do 74º Fórum dos Dirigentes Munici-
pais de Educação do Estado do Rio
de Janeiro, promovido pela União
Nacional dos Dirigentes Municipais
da Educação (Undime Rio de Janei-
ro). Na ocasião foi eleita a nova di-
retoria, para o triênio 2021/2023, que
contará com participação da Secretá-
ria de Rio Claro como membro da
Tríplice Diretoria Executiva e tam-
bém como delegada na Diretoria
Geral, tendo direito a voto na Undi-
me Nacional.

Rio Claro agora está na diretoria
executiva da UNDIME RJ

A escolha dos novos integrantes
ocorreu em uma eleição presencial.

Para Ana Paula, a nova gestão
tem como missão dar continuidade
ao trabalho de excelência desempe-
nhado pelos antecessores. “A Undi-
me RJ representa todos os Dirigen-
tes Municipais de Educação dando
suporte, assessoria e promovendo
articulação com diferentes órgãos,
instituições e representatividades es-
taduais e federais. Nessa missão
daremos o nosso melhor em prol da
educação pública de qualidade, prin-
cipalmente diante dos grandes desa-
fios trazidos pela pandemia”.

O novo presidente da Undime-RJ
empossado é o DME de Cachoeiro
de Macacu, Osório Luiz Figueiredo.
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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. 011 – 07/2021 para executar a reforma do posto de saúde de Lídice (Unidade de Saúde
da Família), no seguinte local: Rodovia Francisco Saturnino Braga, 2º Distrito, Rio Claro - RJ. Coordenadas UTM (SIRGAS 2000)
23K X= 582801.61284 Y= 7474629.84746. Esta Licença é válida de 22 de julho de 2021 até 22 de julho de 2026, desde que
respeitadas as condições nela estabelecida, e é concedida com base nos documentos constantes do Processo nº. 1394/2021.

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. 012 – 07/2021 para executar a ampliação e a reforma da sede da Secretaria Municipal
de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos, no seguinte local: Rua Antônio Grijó Filho, nº 775, Parque de Exposição, 1º
Distrito, Município de Rio Claro - RJ. Coordenadas UTM (SIRGAS 2000) X= 588619.98693 Y= 7486056.48305. Esta Licença é
válida de 23 de julho de 2021 até 23 de julho de 2026, desde que respeitadas as condições nela estabelecida, e é concedida
com base nos documentos constantes do Processo nº. 1198/2021.

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. 013 – 07/2021 para executar a urbanização do entorno do campo de futebol do Distrito
de Passa Três, com construção de uma quadra de areia e de uma quadra poliesportiva, de quiosque, construção de calçada
e rampa acessível, adaptação de acesso para pessoas com deficiência, readequação dou layout do prédio do vestiário através
da demolição e construção de paredes, e paisagismo, no seguinte local: Rodovia Presidente Washington Luiz, Distrito de Passa
Três, Município de Rio Claro - RJ. Coordenadas UTM (SIRGAS 2000) 23K X= 600939.69061 Y= 7490454.43353. Esta Licença
é válida de 26 de julho de 2021 até 26 de julho de 2026, desde que respeitadas as condições nela estabelecida, e é concedida
com base nos documentos constantes do Processo nº. 1199/2021.

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. 014 – 07/2021 para executar obras de reforma de uma quadra poliesportiva e de seu
vestiário, pavimentação do acesso à quadra e paisagismo do entorno, no seguinte local: Rua Aureliano Portugal, Estação – Distrito
de Lídice, Município de Rio Claro - RJ. Coordenadas UTM (SIRGAS 2000) 23K X= 581666.32121 Y= 7475663.95635. Esta Licença é
válida de 26 de julho de 2021 até 26 de julho de 2026, desde que respeitadas as condições nela estabelecida, e é concedida
com base nos documentos constantes do Processo nº. 1663 /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. 015 – 07/2021 para executar a pavimentação asfáltica e drenagem em um trecho de
2,0 km, no seguinte local: Estrada Rio das Pedras – Quilombola – RC - 10, 2º Distrito, Município de Rio Claro -
RJ. Coordenadas geográficas: X= 22280.4066 Y= 440996.1879. Esta Licença é válida de 26 de julho de 2021 até 26 de julho
de 2026, desde que respeitadas as condições nela estabelecida, e é concedida com base nos documentos constantes do Processo
nº. 1662/2021.

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. 016 – 07/2021 para executar a pavimentação asfáltica e drenagem em um trecho de
2,10 KM, no seguinte local: Estrada da Vendinha – Fazenda da Grama, Município de Rio Claro -
RJ. Coordenadas geográficas: X= 22798.9615 Y=44151.3103. Esta Licença é válida de 26 de julho de 2021 até 26 de julho de
2026, desde que respeitadas as condições nela estabelecida, e é concedida com base nos documentos constantes do Processo
nº. 1676/2021.

Lázaro José Barbosa Lopes
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agricultura
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Na última segunda-feira,
dia 26 de julho, aconteceu
na Secretaria Municipal de
Assistência Social e Direitos
Humanos a visita da Coorde-
nadora Estadual do Progra-
ma Criança Feliz, Susilaine
Duarte, e da Assessora Téc-
nica Jaqueline Quintela, para
um assessoramento técnico.

Na ocasião, foram aborda-
dos assuntos pertinentes ao
Programa Criança Feliz, que
já foi aderido pelo município
e se encontra na fase de
execução. A reunião contou
com a presença do secretário
Júlio César, o supervisor Ro-
drigo Constantino Elias e o
coordenador George Rodri-
gues Pinto.

Secretaria de Assistência Social
 recebe Coordenadora Estadual do

Programa Criança Feliz
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DECRETO Nº. 3208, DE 23 DE MARÇO DE 2021.

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

DECRETA:

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

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

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

Rio Claro/RJ, 23 de março de 2021.

Babton da Silva Biondi
Prefeito em Exercício

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

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

DECRETO Nº. 3296, DE 26 DE JULHO 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$ 260.000,00 (duzentos
e sessenta 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, 26 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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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.

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

§ 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
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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.

§ 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
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
REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO
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DECRETO Nº. 3295, DE 23 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 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 09 (nove) dias, a partir de 24 de julho de 2021, a suspensão
prevista no art. 13 (suspensão das aulas presenciais na rede pública) do Decreto nº 2925,
de 19 de março de 2020, prorrogado 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, pelo Decreto
nº 3253, de 20 de maio de 202, pelo Decreto nº 3261, de 08 de junho de 2021, pelo Decreto
nº 3276, de 23 de junho de 2021 e pelo Decreto nº 3286, de 06 de julho 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 do mês de junho/2021,
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 2ª da 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, 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 e pelo Decreto
nº 3286, de 06 de julho 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 secretarias
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 Fica autorizado, 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, continuam autorizados a promoverem atividades que envolvam crianças maiores

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
GABINETE DO PREFEITO
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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 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, Decreto nº 3253, de 20 de maio de 2021, pelo Decreto
nº 3261, de 08 de junho de 2021, pelo Decreto nº 3276, de 23 de junho de 2021 e pelo Decreto
nº 3286, de 06 de julho 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 24 de julho de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Rio Claro/RJ, 23 de julho de 2021.

José Osmar de Almeida
Prefeito
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DECRETO Nº. 3297, 26 DE JULHO DE 2021.

EMENTA: DISPÕE SOBRE RETORNO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS PRESENCIAIS
COM ADOÇÃO DA MODALIDADE DE ENSINO HIBRIDO (PRESENCIAL E REMOTO) A
PARTIR DE 02 DE AGOSTO DE 2021,  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 declaração da Organização Mundial da Saúde - OMS de emergência
em saúde pública, em decorrência da infecção humana pelo COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS),
gerando a resposta pelo Ministério da Saúde - MS, por meio da Portaria nº 356, de 11 de
março de 2020, de medidas de isolamento social e quarentena, impactando na suspensão
temporária das aulas presenciais das  unidades  da  federação,  objetivando  o  emprego
urgente  de  medidas  de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde
pública, a fim de evitar a disseminação da doença;

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que “Reconhece, para
os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a ocorrência do estado
de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada
por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020”;

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 o inciso III do art. 11 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB), estabelece a autonomia dos municípios
para baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional - LDB), estabelece o número mínimo de dias letivos a serem
cumpridos pelas instituições e redes de ensino;

CONSIDERANDO que a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional - LDB), dispõe em seu artigo 23, § 2º, que o calendário escolar deverá
adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo
sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei;

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Educação elaborou Plano de Ação Pedagógica,
que foi devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Educação;

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 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;

DECRETA:

Art. 1º O retorno do ensino presencial será feito de forma gradual, sendo adotado inicialmente
a modalidade de ENSINO HÍBRIDO (presencial e remoto), no âmbito da rede municipal de
ensino, com início previsto para 02 de agosto de 2021.

Art. 2  Para fins de dar continuidade ao cumprimento do calendário letivo do ano de 2021,
fica determinado, o retorno de todos os profissionais de educação para exercerem suas atribuições
de forma presencial a partir de 02 de agosto de 2021, para cumprimento do contido no Plano
de Ação Pedagógico aprovado.

Art. 3º Os profissionais de Educação, docentes e pedagogos, cumprirão a carga horária integral
junto à(s) Unidade(s) Escolar(es) em que atuam.

Parágrafo Único. Os profissionais que se recusarem a retornar de forma presencial às Unidades
de Ensino terão suas faltas lançadas normalmente, podendo ser aberto Processo Administrativo
Disciplinar.

Art. 4º Para atender às demandas do atual cenário, que exige medidas severas de prevenção
à disseminação do vírus, cabe à Secretaria Municipal de Educação:

I - Providenciar o acesso dos alunos, cujos responsáveis optaram pelo ensino remoto, aos
materiais físicos presentes na escola, como sequências didáticas, livros didáticos, de literatura
e outros, necessários à realização das atividades escolares não presenciais;

II - Ofertar atividades pedagógicas presenciais para os alunos optantes pelo ensino híbrido,
bem como materiais necessários ao desenvolvimento das atividades remotas;

III - Acompanhar, por meio dos relatórios realizados pelos professores, a realização de atividades
na modalidade não presencial, que serão desenvolvidas com os estudantes;

IV - Disponibilizar acompanhamento pedagógico aos professores e aos estudantes;

V - Zelar pelo registro da frequência dos estudantes, por meio de relatórios e acompanhamento
da evolução nas atividades propostas, e de materiais realizados pelos alunos que computarão
como aula, para fins de cumprimento do ano letivo de 2021;

VI - Registrar em instrumento próprio os dias letivos e avaliações, estas quando couber.

Art. 5º Fica revogado o Decreto n  3174, de 18 de fevereiro de 2021.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir
de 02 de agosto de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Rio Claro/RJ, 26 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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DECRETO Nº. 3298, DE 27 DE JULHO 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$ 94.700,00 (noventa
e quatro mil e setecentos 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, 27 de julho de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

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

DECRETO Nº. 3299, DE 27 DE JULHO 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$ 228.033,66 (duzentos
e vinte e oito mil, trinta e três reais e sessenta e seis 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, 27 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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DECRETO Nº. 3300, DE 28 DE JULHO 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$ 24.000,00 ( vinte e
quatro 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, 28 de julho de 2021.

José Osmar de Almeida
Prefeito

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

DECRETO Nº. 3301, DE 28 DE JULHO 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$ 1.200,00 (um mil e
duzentos 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, 28 de julho de 2021.

José Osmar de Almeida
Prefeito

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

DECRETO Nº. 3304, DE 28 DE JULHO 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$ 40.000,00 (quarenta
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, 28 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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P O R T A R I A Nº. 253/2021.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o Processo de Despesas nº. 230/2016;

R E S O L V E:
Designar a servidora Samara Jéssica Moura de Seixas, matrícula 21/850, Fiscal do Contrato
referente ao Processo de Despesas nº. 230/2016, contrato 006/2016, firmado entre o Município
de Rio Claro-RJ e Editora Globo S/A, a partir de 21 de julho de 2021, em substituição a servidora
Tânia Aparecida Pires Nogueira, matrícula 20/483.
Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
surtindo efeitos a partir de 21 de julho de 2021.

Rio Claro/RJ, 26 de julho de 2021.
Babton  da Silva Biondi

Secretário Municipal de Administração (Interino)
Matrícula 31/797

P O R T A R I A    Nº.254/2021.

O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e, considerando
o Memorando n  095/2021  - 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, 26 de julho de 2021.
Babton  da Silva Biondi

Secretário Municipal de Administração (Interino)
Matrícula 31/797

P O R T A R I A    Nº.255/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e,

R E S O L V E:

Conceder férias aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde, a saber:

Registre-se. Publique-se.
Rio Claro/RJ, 26 de julho de 2021.

Babton  da Silva Biondi
Secretário Municipal de Administração (Interino)

Matrícula 31/797

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.256/2021.

O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e, considerando
o Memorando n  263/2021, Secretaria Municipal de Educação,
R E S O L V E:
Cancelar as férias concedida  atarvés da Portaria n  216/2021, do  servidor lotado na Secretaria
Municipal de Educação, a saber:

Registre-se. Publique-se.
Rio Claro/RJ, 26 de julho de 2021.

Babton  da Silva Biondi
Secretário Municipal de Administração (Interino)

Matrícula 31/797

P O R T A R I A    Nº.257/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e, considerando
o Memorando n  263/2021 - ADM,
R E S O L V E:
Cancelar as férias concedida  atarvés da Portaria n  210/2021, da  servidora lotada na Secretaria
Municipal de Administração, a saber:

Registre-se. Publique-se.
Rio Claro/RJ, 26 de julho de 2021.

Babton  da Silva Biondi
Secretário Municipal de Administração (Interino)

Matrícula 31/797

P O R T A R I A    Nº.258/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e, considerando
o Memorando n  279/2021  - ADM,
R E S O L V E:
Conceder férias ao servidor lotado na Secretaria Municipal de Administração, a saber:

Registre-se. Publique-se.
Rio Claro/RJ, 26 de julho de 2021.

Babton  da Silva Biondi
Secretário Municipal de Administração (Interino)

Matrícula 31/797

P O R T A R I A    Nº.259/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e,
R E S O L V E:
Conceder férias ao servidor lotado na Secretaria Municipal de Administração, a saber:

Registre-se. Publique-se.
Rio Claro/RJ, 26 de julho de 2021.

Babton  da Silva Biondi
Secretário Municipal de Administração (Interino)

Matrícula 31/797

P O R T A R I A    Nº.260/2021.
O Secretário Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais e, considerando
o Memorando n  152/2021  - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos,
R E S O L V E:
Conceder férias aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos
Humanos, a saber:

Registre-se. Publique-se.

Rio Claro/RJ, 26 de julho de 2021.
Babton  da Silva Biondi

Secretário Municipal de Administração (Interino)
Matrícula 31/797

P O R T A R I A  Nº. 261/2021.

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, 3 meses de Licença Especial Por Assiduidade, como previsto na Lei
Municipal nº. 264, de 23 de dezembro de 2003.
Revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria n  180/2021, esta Portaria
entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos retroativos a 03 de maio de 2021.

Rio Claro/RJ, 26 de julho de 2021.
Babton  da Silva Biondi

Secretário Municipal de Administração (Interino)
Matrícula 31/797

P O R T A R I A  Nº. 262/2021.

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. 1578/2021,

         R E S O L V E:
Conceder ao servidor Francisco Helio LIbinite, Servente, matrícula 20/836, 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 29 de
julho de 2021.

Rio Claro/RJ, 26 de julho de 2021.
Babton  da Silva Biondi

Secretário Municipal de Administração (Interino)
Matrícula 31/797

P O R T A R I A  Nº. 263/2021.

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. 1571/2021,

         R E S O L V E:
Conceder ao servidor Geraldo Vinicius Eugenio Oliveira, Docente II, matrícula 20/326, lotado
na Secretaria Municipal de Educação, 5 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 02 de
agosto de 2021.

Rio Claro/RJ, 26 de julho de 2021.
Babton  da Silva Biondi

Secretário Municipal de Administração (Interino)
Matrícula 31/797

P O R T A R I A  Nº. 264/2021.

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. 1314/2021,

         R E S O L V E:
Conceder à servidora Sirlei Maria Alves de Almeida, Docente II, matrícula 20/763, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, 10 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 11 de
junho de 2021.

Rio Claro/RJ, 26 de julho de 2021.
Babton  da Silva Biondi

Secretário Municipal de Administração (Interino)
Matrícula 31/797

P O R T A R I A  Nº. 265/2021.

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. 1022/2021,

         R E S O L V E:
Conceder à servidora Cleide da Fraga Aguiar, Servente, matrícula 20/386, lotada na Secretaria
Municipal de Administração, 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 retroativos a 26 de
maio de 2021.

Rio Claro/RJ, 26 de julho de 2021.
Babton  da Silva Biondi

Secretário Municipal de Administração (Interino)
Matrícula 31/797

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
Secretaria Municipal de Administração
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O programa SuperaRJ é o auxílio
emergencial do Governo do Estado do
Rio de Janeiro destinado às pessoas
que perderam o emprego durante a
pandemia com renda de até R$1500,00
e não tiveram acesso a outro benefí-
cio.

A Prefeitura Municipal de Rio Claro,

SuperaRJ
por meio da Secretaria Municipal de As-
sistência  Social e Direitos Humanos,
está realizando a entrega dos cartões
aos beneficiários do SUPERARJ.

Acesse o link: https://www.superarj
.rj.gov.br/ ou vá ao CRAS da sua locali-
dade para obter as informações neces-
sárias.
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