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DECRETO Nº. 3335, DE 31 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$ 313.287,00 (Trezentos
e treze mil, duzentos e oitenta e sete 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, 31 de agosto de 2021.

José Osmar de Almeida
Prefeito

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

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

DECRETO Nº 3347, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021.

EMENTA: PRORROGA PRAZO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2019.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO-RJ, no uso de suas atribuições legais  e,
Considerando que o Processo Seletivo Simplificado realizado em conformidade com o Edital
nº 02/2019 foi homologado através do Decreto nº 2785, de 11 de  setembro de 2019, publicado
no Boletim Oficial do Município em 13 de setembro de 2019.
Considerando que se faz necessário a prorrogação do Processo Seletivo Simplificado, objeto

do citado decreto, em virtude de ser mais vantajoso para a Administração o aproveitamento
dos aprovados, em respeito aos princípios da legalidade, economicidade  e interesse público;
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado por 2 (dois) anos o prazo do Processo Seletivo Simplificado constante
do Edital n  02/2019, cujo resultado foi ratificado e  homologado pelo Decreto nº 2785, de
11 de  setembro de 2019, publicado no Boletim Oficial do Município em 13 de setembro de
2019.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir
de 11 de setembro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Rio Claro/RJ,  13 de setembro 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 3348, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021.

EMENTA: PRORROGA PRAZO DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO-RJ, no uso de suas atribuições legais  e,

Considerando que o Processo Seletivo realizado em conformidade com o Edital nº 01/2019 foi homologado através do Decreto
nº 2786, de 11 de  setembro de 2019, publicado no Boletim Oficial do Município em 13 de setembro de 2019.
Considerando que se faz necessário a prorrogação do Processo Seletivo, objeto do citado decreto, em virtude de ser mais
vantajoso para a Administração o aproveitamento dos aprovados, em respeito aos princípios da legalidade, economicidade
e interesse público;

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogado por 2 (dois) anos o prazo do Processo Seletivo (Agente Comunitário de Saúde) constante do Edital
nº 01/2019, cujo resultado foi ratificado e  homologado pelo Decreto nº 2786, de 11 de  setembro de 2019, publicado no Boletim
Oficial do Município em 13 de setembro de 2019.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 11 de setembro de 2021,
revogadas as disposições em contrário.

Rio Claro/RJ,  13 de setembro de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

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

DECRETO Nº. 3341, DE 1º DE SETEMBRO 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$ 3.000,00 (três 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, 1º de setembro de 2021.

José Osmar de Almeida
Prefeito

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
GABINETE DO PREFEITO
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DECRETO Nº. 3344, DE 08 DE SETEMBRO DE 2021.
EMENTA: DISPÕE SOBRE ATUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE
PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NA ÁREA DE SAÚDE
PÚBLICA, CONSIDERANDO A CLASSIFICAÇÃO DE PANDEMIA DECLARADA PELA
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO
– RJ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO/RJ, no uso de suas atribuições que lhe conferem
o artigo 61, VII da Lei Orgânica do Município de Rio Claro - RJ.
CONSIDERANDO, que o Decreto Estadual nº 47.019, de 03 de abril de 2020, decretou
estado de calamidade pública no Estado do Rio de Janeiro em decorrência do Novo
Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO os Decretos nº 2925, 19 de março de 2020 e nº 2941, 14 de abril de
2020, que declaram respectivamente situação de emergência e estado de calamidade pública
no âmbito do Município de Rio Claro - RJ, em virtude da pandemia decorrente do Novo
Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação, na forma do art. 196 da Constituição da República;
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde,
que dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCoV),
especialmente a obrigação de articulação dos gestores do SUS como competência do Centro
de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV);
CONSIDERANDO que o artigo 7º do Decreto nº 2925, de 19 de março de 2020 outorga
a convocação dos membros do Gabinete de Crise, para a tomada de medidas específicas;
CONSIDERANDO a reavaliação, pelo Gabinete de Crise, das medidas de prevenção ao
contágio do Novo Coronavírus (COVID-19);
DECRETA:
Art. 1º Fica mantido o retorno gradual das aulas presenciais no âmbito do Município de
Rio Claro, já iniciado em 02/08/2021, sendo adotado no momento, a modalidade de ensino
híbrido (presencial e remoto).
Parágrafo Único. As aulas presenciais serão imediatamente suspensas no caso do Município
de Rio Claro entrar na bandeira vermelha.
Art. 2º Os servidores efetivos, comissionados ou contratados temporariamente, enquadrados
no grupo de risco e que se encontram imunizados, deverão retornar ao trabalho presencial,
sob pena de ter descontados seu dia de trabalho.
Art. 3º Os servidores e empregados públicos municipais, bem como os prestadores de
serviços da Administração Pública deverão comprovar, obrigatoriamente, a realização da
imunização completa contra a COVID-19 ou apresentar justa causa para não tê-lo feito
de forma a permitir o exercício regular de suas funções públicas.
§ 1º Aqueles que não comprovarem a realização da primeira dose ou dose única da vacinação
contra a COVID-19 ou não apresentarem justa causa para não o ter feito serão impedidos
de permanecer nos seus locais de trabalho, sendo atribuída falta ao serviço até a efetiva
regularização.
§ 2º Será permitido o exercício funcional regular para aqueles que tomaram a primeira
dose até o curso da imunização completa com a aplicação da segunda dose da vacina,
respeitado os prazos definidos no calendário de vacinação municipal, desde que devidamente
comprovado.
Art. 4º Será aceito, para fins de validar a vacinação, cópia do comprovante de vacinação,
que deverá ser registrado como fiel ao documento original pelo servidor público que o
recebeu após a devida verificação.
Art. 5º A justa causa que isenta a vacinação contra a COVID-19 é de natureza de saúde.
Parágrafo Único. A comprovação da justa causa dar-se-á mediante a apresentação de
declaração médica atual, sem rasuras, que expressamente contraindique a vacinação contra
a COVID-19, contendo assinatura do médico e carimbo com nome e CRM legíveis.
Art. 6º Nos casos dos servidores e empregados públicos da Prefeitura de Rio Claro, a
comprovação da vacinação contra COVID-19 ou a apresentação de declaração médica
que justifique não ter realizado a imunização será feita junto às Secretarias de lotação.
 § 1º Caberá à chefia imediata exigir a apresentação da documentação de que trata o
caput para que os servidores e empregados públicos possam manter o exercício regular
de suas funções públicas, orientando a entrega imediata dos documentos.
§ 2º Transcorrido o prazo definido no caput, sem a devida comprovação, o secretário
responsável pela respectiva  pasta comunicará ao Departamento de Pessoal a falta ao
serviço do servidor ou empregado público.
§ 3º A recusa, sem justa causa, em submeter-se à vacinação contra à COVID-19 caracteriza
falta disciplinar do servidor ou do empregado público, passível das sanções dispostas no
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rio Claro.
§ 4º Caberá a cada gestor das secretarias fazer o levantamento dos servidores e empregados
públicos que, sem justa causa, não se vacinaram, adotando as providências legais pertinentes.
§ 5 º O prazo para entrega do comprovante de vacina ou da apresentação de declaração
médica, especificados no caput, fica prorrogado para até 24 de setembro de 2021.
Art. 7º Fica mantida, por mais 15 dias, a proibição de realização de eventos desportivos
e  shows, 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,

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

pelo Decreto nº 3261, de 08 de junho de 2021 e pelo Decreto nº 3276, de 23 de junho
de 2021, pelo Decreto nº 3286, de 06 de julho de 2021 e pelo Decreto nº 3295, de 23
de julho de 2021, pelo Decreto nº 3311, de 06 de agosto de 2021 e pelo Decreto nº 3326,
de 23 de agosto de 2021.
Art. 8º Fica autorizada a realização de eventos e atividades, tais como, eventos festivos,
feiras, eventos científicos, com a presença de público, limitado a 50% (cinquenta por cento)
da capacidade de lotação do local,  desde de que sejam observadas todas as medidas
de prevenção ao contágio da Covid-19, já adotadas até o momento nos Decretos Municipais.
§ 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 observar todas as medidas de prevenção e segurança quanto
ao contágio ao COVID-19, estendendo o programa de educação patrimonial para a terceira
idade, os eventos culturais e visitações livres às pessoas que já tomaram as doses necessárias
das vacinas,  residentes em quaisquer municípios, país, bem como turistas estrangeiros.
Art. 9º Fica mantido, no âmbito do Município de Rio Claro, 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, devendo no caso de menores
ser requisitado a autorização, por escrito, do responsável legal.
Parágrafo Único. Os responsáveis, bem como os participantes, deverão observar todas
as normas de prevenção expedidas pelo Município.
Art. 10 Fica autorizado o funcionamento de parquinhos apenas com pula-pula e escorregador,
sendo permitida a entrada de apenas 2 (duas) crianças por vez nos brinquedos, desde
que observando o espaçamento e fazendo o uso de máscara.
Parágrafo Único. Os responsáveis pelos brinquedos deverão cumprir todas as normas
e medidas de prevenção contra à COVID-19  já adotadas até o momento, através dos
decretos expedidos, devendo fazer a higienização contínua dos brinquedos, bem como
colocar álcool em gel à disposição das crianças e seus familiares.
Art. 11 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), passam
a ficar autorizadas a promoverem atividades que envolvam crianças maiores de 3 (três)
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. 12 As padarias continuam a funcionar com atendimento ao público limitado a 50%
(cinquenta 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. 13 Os estabelecimentos, que funcionam especificamente como restaurantes e pizzarias,
permanecem funcionando 9 h. às 00 h.(meia-noite), com atendimento ao público limitado
a 50% (cinquenta 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. 14 Os bares, lanchonetes, traillers e similares continuam a funcionar, de 9 h. às 00
h. (meia-noite), com público reduzido limitado a 50% (cinquenta 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. 15 Continua DETERMINANTEMENTE PROIBIDO, no âmbito do Município de Rio Claro:
I -  churrascos e sons eletrônicos em bares e arredores;
II -  comércio ambulante exercido por vendedores sem autorização do poder público;
Art. 16 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. 17 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, pelo Decreto nº 3276, de 23 de junho de 2021, pelo Decreto nº 3286,
de 06 de julho de 2021, pelo Decreto nº 3295, de 23 de julho de 2021, pelo  Decreto
nº 3311, de 06 de agosto de 2021 e pelo Decreto nº 3326, de 23 de agosto de 2021.
Art.18 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.19 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir de 07 de setembro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

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

Prefeito
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DECRETO Nº. 3346, DE 13 DE SETEMBRO 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 III da Lei Municipal nº. 1015, de 27
de Outubro de 2020,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto na Unidade Orçamentária abaixo descrita Crédito Adicional Suplementar
por Excesso de Arrecadação no valor de R$ 3.510.000,00 (três milhões, quinhentos e dez
mil reais), destinados a suplementar as seguintes dotações:

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

 

Art. 2º O presente crédito será coberto na importância de R$ 3.510.000,00 (três milhões,
quinhentos e dez mil reais), com recursos provenientes de Excesso de Arrecadação oriundos
dos Recursos do FUNDEB, conforme Planilha da Metodologia de Cálculo Estatístico para
Apuração da Tendência do Excesso de Arrecadação, parte integrante deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Rio Claro/RJ, 13 de setembro de 2021.
José Osmar de Almeida

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 1078, DE 08 DE SETEMBRO DE 2021.
EMENTA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder abertura de Crédito
Adicional Especial.
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de
crédito adicional especial no valor de R$ 160.000,00 (Cento e sessenta Mil Reais).
Artigo 2º - O recurso de que trata o artigo 1º será distribuído pelas dotações
orçamentárias a seguir:

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Artigo 3º - O Crédito Adicional Especial terá seus recursos provenientes  da Prefeitura
Municipal de Rio Claro.
Artigo 4º - Os recursos necessários à cobertura do crédito ora autorizado é oriundo
do Cancelamento de Dotação do Orçamento vigente – Prefeitura Municipal de Rio
Claro.
Artigo 5º - O crédito ora autorizado,  poderá servir de base para redistribuição de
dotação orçamentária dentro da própria Programática.
Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Rio Claro-RJ, 08 de setembro de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO

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

LEI MUNICIPAL Nº 1077, DE 08 DE SETEMBRO DE 2021.
EMENTA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder abertura de Crédito
Adicional Especial

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de
crédito adicional especial  no valor de R$ 451.657,99 ( quatrocentos e cinquenta
e um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos)

Artigo 2º - O recurso de que trata o artigo 1º será distribuído pelas dotações
orçamentárias a seguir:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Artigo 3º - O Crédito Adicional Especial  terá seus recursos provenientes do Ministério
da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Complementação
FUNDEB VAAF.
Artigo 4º - O recurso necessário à cobertura do crédito ora autorizado é oriundo
do FNDE/MEC, referente a Portaria Interministerial MEC/ME Nº 1, DE 31 DE MARÇO
DE 2021.
Artigo 5º - O crédito ora autorizado, poderá servir de base para redistribuição de
dotação orçamentária dentro da própria programática..
Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Rio Claro-RJ, 08 de setembro de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

P O R T A R I A Nº 454/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO/RJ, no uso de suas atribuições legais
e, considerando o Processo Administrativo nº. 1906/2021,

R E S O L V E:
Exonerar, a pedido, João Manssueta de Oliveira, matrícula 21/439, do cargo de
Docente II.
Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 1  de setembro de 2021.

Rio Claro/RJ, 10 de setembro de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

P O R T A R I A Nº 455/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO/RJ, no uso de suas atribuições legais
e, considerando o Processo Administrativo nº. 1905/2021,
                                    R E S O L V E:
Exonerar, a pedido, Anesio Barbosa Mathias, matrícula 21/881, do cargo de Docente
II.
Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 19 de agosto de 2021.

Rio Claro/RJ, 10 de setembro de 2021.
José Osmar de Almeida

Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Rio Claro, devido as medidas de enfrentamento da propagação
decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19), e a necessidade de restringir a aglomeração
de pessoas, adotou AUDIÊNCIA PÚBLICA on line, o qual ocorrerá no dia 29/09/2021 às 9
horas relativos ao Segundo Quadrimestre de 2021 (Maio a Agosto), diante da situação estamos
convidando todos os munícipes a assistirem ao Vivo na página do Facebook a apresentação,
que também estará disponível na página principal da Prefeitura

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Claro, devido as medidas de enfrentamento da propagação
decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19), e a necessidade de restringir a aglomeração
de pessoas, adotou AUDIÊNCIA PÚBLICA on line, o qual ocorrerá no dia 29/09/2021 às dez
horas relativos a Gestão do SUS do Segundo Quadrimestre de 2021 (Maio a Agosto), diante
da situação estamos convidando todos os munícipes a assistirem ao Vivo na página do Facebook
a apresentação, que também estará disponível na página principal da Prefeitura.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
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