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O Prefeito José Osmar de Almei-
da e o Vice Babton Biondi participa-
ram na  última terça-feira (17/08),
do Lançamento do Programa “Cintu-
rão de Divisas”, que visa reforçar o
policiamento nas divisas com os es-
tados de São Paulo, Minas Gerais e
Espírito Santo. O encontro aconte-
ceu no quartel-general da Polícia
Militar, no Centro do Rio de Janeiro.

O programa é destinado a man-
ter o policiamento permanente em
15 bases nas rodovias estaduais. O
Cinturão ficará sob responsabilidade
do Batalhão de Polícia Rodoviária
(BPRv). O objetivo é o combate ao
tráfico de armas e de drogas, à cir-
culação de veículos roubados e ao
contrabando.

Devido à ausência do Governa-
dor Cláudio Castro, o Secretário de
Turismo, Gustavo Tutuca, o repre-
sentou.

Prefeito e Vice participam do
lançamento do Programa Cinturão de Divisas

Nesta semana, Secretaria de Cultu-
ra realiza a Semana Fagundes Varela,
com atividades voltadas para a literatu-
ra e poesia. A programação inclui ofici-
na de poesia, música, conversas com
escritores e o Sarau do GLARC, com
entrega de medalhas em homenagem
àqueles que têm contribuído com a cul-
tura no município de Rio Claro.

Simultaneamente também acontece
a terceira edição da FLIRC, a Feira Li-
terária de Rio Claro. A programação
conta com roda de conversa, concurso
de desenho, sarau, contação de histó-
ria e um café literário virtual.

Ambos os eventos estão acontecen-
do em formato digital e podem ser con-
feridos nas páginas do Facebook da Se-
cretária de Educação (Secretária Muni-
cipal de Educação Rio Claro RJ) e Cul-
tura (Casa da Cultura Rio Claro RJ).

A cobertura completa será divulgada
na próxima edição do Boletim Oficial,
devido ao fato das programações ainda
estarem em andamento.

17 de agosto: aniversário do poeta rioclarense Fagundes Varela
Secretarias de Educação e Cultura realizam ações em homenagem ao poeta
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DECRETO Nº 3323, DE11 DE AGOSTO 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 prorrogada a permissão contida no Decreto nº
3287, de 08 de julho de 2021, em caráter emergencial,  para
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, a partir de 31 de julho de 2021,
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
já publicadas no Decreto nº 3287, de 08 de julho de 2021.
Art. 3º -  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
surtindo seus efeitos retroativos a 31 de julho de 2021, revogadas
as disposições em contrário.

Rio Claro/RJ,  11 de agosto de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº. 3325, DE 19 DE AGOSTO 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$ 10.000,00 (dez 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, 19 de agosto de 2021.

José Osmar de Almeida
Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
Gabinete do Prefeito
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A CÂMARA MUNICIPAL aprova e eu, Prefeito do Município de Rio Claro sanciono e promulgo
a seguinte:

LEI MUNICIPAL Nº 1075, DE 18 DE AGOSTO DE 2021.

EMENTA: Dispõe sobre contratação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição
Federal, e dá outras providências.

Art. 1º. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, a Administração
Pública Municipal poderá efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições
e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, para fins desta
Lei, aquela que comprometa a prestação contínua e eficiente dos serviços próprios da
administração e que não possa ser satisfeita com a utilização dos recursos humanos que dispõe
a Administração Pública Municipal, considerando-se as seguintes hipóteses:

I - atender a termos de convênio, acordo ou ajuste para a execução ou prestação de serviços,
durante o período de vigência do instrumento pactuado;
II - execução de programas especiais de trabalho instituídos por ato do Executivo para atender
necessidades conjunturais que demandem a atuação do Poder Público;
III - assistência a situações de emergência ou estado de calamidade pública, devidamente
decretada pelo governo municipal;
IV - combate a surtos pandêmicos, pragas, doenças e surtos que ameacem a sanidade animal
e vegetal;
V - necessidade de substituição de pessoal em decorrência de férias, licenças, nas unidades
administrativas dos Poderes Municipais, bem como em substituição aos afastamentos legais;

Art. 3º. A contratação de pessoal nos termos desta Lei, prescindindo de concurso público,
será feita mediante processo seletivo simplificado, sujeito à ampla divulgação no site da prefeitura
e no Boletim Oficial do Município, podendo ser realizado pelo secretário da pasta ou quando
geral, pela Secretaria Municipal de Administração, acompanhado da exposição de motivos
que caracterize e justifique o atendimento às condições previstas no artigo precedente.

§ 1º. O Edital do Processo Seletivo Simplificado deverá conter, no mínimo:

I - o objeto da contratação temporária;
II - o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado;
II - os critérios objetivos de seleção, os quais deverão estar expressos em cláusulas que explicitem
os pressupostos mínimos de contratação, em consonância com a natureza e a complexidade
da função a ser desempenhada;
III - a forma de seleção, que deverá ser composta, ao menos, por prova escrita;
IV - o número de vagas a serem preenchidas e/ou cadastro de reserva;
V - o percentual destinado aos negros, aos índios e às pessoas com deficiência, desde que
a deficiência seja compatível com a atividade exercida;
VI - a função e a carga horária;
VII - a remuneração;
VIII - as etapas do processo de seleção e o respectivo cronograma.

§ 2º. Os candidatos selecionados não terão direito adquirido à contratação, podendo ser
convocados a qualquer tempo, observados o prazo de validade do processo seletivo simplificado
e a ordem de classificação.

§ 3º. Fica vedada a seleção que tenha critério de aprovação apenas a análise curricular e/
ou entrevista do candidato, salvo nas hipóteses de surtos epidêmicos, calamidade pública
ou outras situações de urgência de natureza similar, no qual o processo seletivo simplificado
poderá se limitar ao atendimento dos requisitos legais e da titulação requerida para o exercício
da função, explicitando-se a pontuação que será atribuída a cada título.

Art. 4º. As contratações de que trata esta Lei serão efetivadas mediante contrato administrativo.

Art. 5º. O prazo das contratações de pessoal com base nesta Lei  será por tempo determinado,
sendo o equivalente ao tempo em que perdurar o motivo que caracteriza e justifica o atendimento
às condições previstas no artigo 2º.

§ 1º.  Inobstante ao critério adotado no caput deste artigo, as contratações serão realizada
pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por até 12 (doze) meses,
exceto na hipótese de licença sem vencimento, cujo prazo máximo será de 36 (trinta e seis)
meses.

§ 2º. É vedada nova contratação por prazo determinado após findada a devida prorrogação
nos termos da presente lei, antes do interstício de 06 (seis) meses.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO

Art. 6º. As contratações de que trata esta Lei somente poderão ser efetivadas com a devida
autorização do Chefe do Poder contratante em procedimento administrativo específico, observada
a existência de dotação orçamentária estabelecida para o exercício em que ocorrer a respectiva
contratação.

§ 1º.  A geração da despesa para atender as contratações, não obstante o cumprimento do
estabelecido no caput deste artigo,  deverá atender às normas constantes na Lei Complementar
nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), aplicável no que couber.

§ 2º. Constarão obrigatoriamente das propostas de contratação:

I - Justificativa, nos termos do artigo 2º;
II - o prazo;
III - a função a ser desempenhada e a respectiva remuneração do contratado, respeitado o
salário mínimo nacional.

§ 3º. O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá:

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato;
II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício
de cargo em comissão ou função de confiança.

Art. 7º. É proibida a contratação nos termos desta lei, de servidores da Administração direta
ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados
ou servidores de suas subsidiárias e controladas.

Parágrafo Único: Excetua-se o disposto no caput deste artigo, condicionado à formal comprovação
da compatibilidade de horários, a contratação de profissionais da educação e da saúde observado
o disposto no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal.

Art. 8º. As contratações serão feitas, observadas as seguintes condições:

I - para funções que correspondem a cargos ou empregos públicos, com idêntica denominação
e referência;
II - exigência do mesmo nível de escolaridade e demais requisitos de provimento;
III - prestação de horas semanais de trabalho correspondentes à prevista para as funções
a serem desempenhadas.

Art. 9º. Só poderão ser contratados, nos termos desta Lei aqueles que comprovarem os seguintes
requisitos:

I - ser brasileiro ou naturalizado;
II - ter completado dezoito anos de idade;
III - estar no gozo dos direitos políticos;
IV - estar quite com as obrigações militares;
V - ter boa conduta;
VI - gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência incompatível com
o exercício da função;
VII - possuir habilitação profissional para o exercício da função, quando for o caso;

Art. 10. O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á sem direito a indenizações
nas seguintes hipóteses:

I - pelo término do prazo contratual;
II - por iniciativa do contratado;
III - pela conveniência da Administração;
IV - pelo retorno do servidor efetivo ao cargo ou posse de novo servidor efetivo na vaga.
V - pelo cometimento de infração contratual ou legal por parte do contratado, apurada em
regular processo administrativo.

Parágrafo Único. Ocorrendo a extinção do contrato por iniciativa do contratado, esta será
precedida de comunicação escrita ao contratante por antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Art. 11. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias.

Art. 12. Aplica-se ao Poder Legislativo, no que couber, os termos da presente Lei.

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei Municipal
nº. 757, de 02 de outubro de 2014 e demais disposições em contrário.

Rio Claro-RJ, 18 de agosto de 2021.
JOSÉ OSMAR DE ALMEIDA

Prefeito
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A Secretária de Cultura, Cláudia
Elias, recebeu na última quarta-fei-
ra (18/8), na Casa da Cultura, a
visita do Subsecretário de Turismo
do Estado do Rio de Janeiro, José
Augusto. Na ocasião, a secretária
teve a oportunidade de passar as
demandas do município e estreitar
contato para junto à secretaria de
Estado obter apoio nos projetos na
área turística do município de Rio
Claro

Já no último dia 9/8 (segunda-
feira), o encontro foi com o Secretá-
rio de Turismo do Estado, Gustavo
Tutuca, ocasião em que também fo-
ram abordados projetos do interes-
se do município de Rio Claro para
o turismo.

Rio Claro articula ações com Secretário e
Subsecretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro

Na última terça-feira (17/8), a
Secretária de Cultura Cláudia Elias,
em companhia do Subsecretário de
Cultura, Alessandro de Oliveira, e
dois representantes do Conselho
Municipal de Política Cultural de Rio
Claro, Ivan de Moura Portugal e
Antônio Celso Izidro, participaram
do Encontro dos Gestores e Faze-
dores de Cultura do Médio Paraíba.
Realizado em Vassouras, o evento
também contou com a presença da
Secretária de Cultura e Economia
Criativa, Danielle Barros.

Dentre as notícias que beneficia-

Rio Claro participa de Encontro
dos Gestores e Fazedores de Cultura

rão os municípios da região, divulga-
das por Daniele Barros, está a aber-
tura de editais mais desburocratiza-
dos para o setor cultural. Dessa vez,
haverá cotas para os municípios.

Segundo a Secretária Cláudia
Elias, essa forma de edital favorece-
rá a cultura em Rio Claro, já que
com uma quantidade de vagas a
serem preenchidas, certamente os
artistas rioclarenses serão contem-
plados. Cláudia ressaltou também
que estará a disposição para auxili-
ar os interessados em inscrever os
seus projetos.
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