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PREFEITURA  
DE RIO CLARO

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Conselho Municipal de Assistência Social
Resolução nº 24, de 28 de Agosto de 2015

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS/RIO CLARO, no uso de suas atribui-
ções que lhe foram conferidas pela Lei nº 4210, de 13 de maio de 2011.

CONSIDERANDO, a liberação da plenária realizada em 28 de Agosto de 2015.

RESOLVE:

ARTIGO 1º - O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ANALISOU E APROVOU PRES-
TAÇÃO DE CONTAS DO IGD-PBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA 
BOLSA FAMÍLIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.

ARTIGO 2º - ESTA RESOLUÇÃO ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.

RIO CLARO, 31 de Agosto de 2015.

MARCO AURÉLIO CAMPOS
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA
Edital n.º 001/2015

ARTIGO 1º – Atendendo ao disposto no artigo 20º da Lei Municipal nº 4038 de 08 de março de 2010 (que 
dispõe sobre a política municipal de fomento e apoio ao desenvolvimento local e a economia solidária no 
município de Rio Claro/SP), ficam convocados os Empreendimentos Econômicos Solidários e Entidades 
Civis atuantes diretamente com o desenvolvimento das cadeias produtivas dos empreendimentos eco-
nômicos solidários para Assembléia Geral, visando a eleição dos representantes titulares e suplentes 
para a composição do Conselho Municipal de Economia Solidária no biênio 2015-2017, à realizar-se no 
dia 06 de Outubro de 2015, na Casa dos Conselhos, sita à avenida 01, 780 esquina com Rua 09 – Cen-
tro.
DOS REPRESENTANTES
ARTIGO 2 º – Serão votados e eleitos:
I - Seis (6) representantes da sociedade civil integrantes de empreendimentos da economia solidária 
existentes no município de Rio Claro, distribuídos conforme as seguintes cadeias produtivas:
Cadeia produtiva de Artesanato;
Cadeia Produtiva de Alimentação;
Cadeia Produtiva de Cultura;
Cadeia Produtiva de Agricultura Familiar;
Cadeia Produtiva de Resíduos Sólidos;
Cadeia Produtiva de Prestação de Serviços;
II – Seis (6) representantes de entidades civis que atuem na assessoria, apoio ou fomento à Economia 
Solidária no município.
DAS INSCRIÇÕES
ARTIGO 3º – Inscrever-se, protocolando o ofício, indicando 02(dois) representantes, sendo um titular e 
seu respectivo suplente, os quais terão direito a voto. Indicar também, mais (3) delegados para compor 
o colégio eleitoral. É necessário que seja informado o nome, RG, endereço completo e telefone, dos in-
dicados.
Apresentar, no ato da inscrição, os seguintes documentos comprobatórios:
I – Documentação necessária para a inscrição de representantes de Empreendimentos Econômicos 
Solidários:
b) Ficha de inscrição devidamente preenchida
c) Cadastro no Programa de Economia Solidária
II – Documentação necessária para a inscrição das Entidades de Apoio e Fomento:
a) Cópia simples do Estatuto Social
b) Ficha de inscrição devidamente preenchida
ARTIGO 4º – Os delegados deverão apresentar documento de identidade com foto para efetivar sua 
inscrição.
DA HABILITAÇÃO
ARTIGO 5º – Somente poderão inscrever-se como candidatos para a composição do Conselho Municipal 
de Economia Solidária os representantes de Empreendimentos Econômicos Solidários que residam no 
município e as Entidades de apoio e fomento que tenham sua atuação comprovada no município de no 
mínimo um ano.

Parágrafo único – Cada segmento terá uma vaga garantida, caso haja mais de um candidato, será con-
siderado o mais votado por segmento. Os segmentos que não obtiverem inscrições, serão substituídos 
pelo segundo candidato mais votado no cômputo geral e assim por diante até preencherem todas as 
vagas.
ARTIGO 6º – Os representantes de Empreendimentos Econômicos Solidários ou entidades de Apoio e 
Fomento cujas inscrições forem impugnadas terão o prazo de 02 (dois) dias, a contar do recebimento da 
notificação, para providenciarem a devida regularização por meio de recurso, a ser proposto no prazo 
mencionado. 
DA ELEIÇÃO
ARTIGO 7º – No ato da inscrição é facultado às entidades indicarem um fiscal para o acompanhamento 
do processo de votação e apuração.
O prazo para inscrição será de 08 à 22 de Setembro de 2015, na Casa dos Conselhos, sito à Avenida 01, 
780 esquina com rua 09 – Centro, das 12h00 às 16h30. As organizações Sociais cujas inscrições sejam 
impugnadas terão o prazo de 04(quatro) dias, a contar do recebimento da notificação, para providencia-
rem a devida regularização por meio de recurso, a ser proposto no mesmo prazo acima. Tratando-se de 
impugnação do resultado da eleição, a mesma deverá ser proposta verbalmente em até 15(quinze) mi-
nutos após a divulgação do resultado. O sorteio da ordem das entidades na cédula acontecerá no dia 29 
de Setembro, às 15h00, na Casa dos Conselhos. A votação, no dia 06 de Outubro e terá início às 14h00 
e término às 17h00. Encerrada a votação, dar-se-á início imediato à apuração dos votos e divulgação do 
resultado. Para ciência de todos os interessados, expedimos o presente edital.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
ARTIGO 8º – O Conselho Municipal de Economia Solidária comporá uma comissão organizadora res-
ponsável pelo desenvolvimento e acompanhamento das inscrições, enquadramento dos candidatos nos 
critérios de elegibilidade, organização do pleito eleitoral, apuração dos votos e divulgação dos resultados.

Auro Aparecido Mendes
Presidente do Conselho Municipal de Economia Solidária

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável
Retificação Edital n.º 01/2015 v.5

Atendendo ao disposto no Decreto Municipal nº 10.350 (que dispõe sobre as competências e o funciona-
mento do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – COMSEAS de Rio 
Claro – SP no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN), ficam convo-
cadas as Organizações Não Governamentais abaixo relacionadas para Assembléia Geral visando à 
eleição dos representantes titulares e suplentes que irão compor o Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional Sustentável - COMSEAS no biênio 2015-2017, a realizar-se no dia 10 de Setem-
bro de 2015, das 17h00 às 19h00 na Casa dos Conselhos.
Art. 1º - Poderão participar do processo eleitoral, representantes:
· dos movimentos populares organizados, associações comunitárias e outras organizações não 
governamentais;
· das instituições religiosas de diferentes expressões de fé existentes no município;
· de associações de classes profissionais;
· de associações de classes empresariais;
· do movimento sindical, de empregados e patronal, urbano e rural;
· das instituições de ensino e pesquisa.
Art. 2º - Os representantes da sociedade civil que comporão o colégio eleitoral serão credenciados no dia 
10 de Setembro de 2015, das 17h00 às 19h00, no local da eleição. É facultado a apresentação dos 
segmentos da Sociedade Civil, antes da escolha dos candidatos. 
Parágrafo Primeiro – Cada instituição que comporá o colégio eleitoral deverá indicar 2 (dois) represen-
tantes, sendo um titular e seu respetivo suplente, os quais terão direito ao voto. 
Parágrafo Segundo – As instituições poderão indicar até 5 (cinco) delegados, incluindo os representantes 
(titular e suplente) indicados.  
Parágrafo Terceiro – Será vedado o voto por procuração.
Art. 3º - Serão eleitos para a composição do COMSEAS-RC:
· 6 (seis) representantes dos movimentos populares organizados, associações comunitárias e 
organizações não governamentais (sendo no mínimo dois representantes de associações e/ou coopera-
tivas de agricultores familiares e dois de entidades socioassistenciais cadastradas no Conselho Municipal 
de Assistência Social – CMAS) e seus respectivos suplentes;
· 3 (três) representantes das instituições religiosas de diferentes expressões de fé existentes no 
município e seus respectivos suplentes;
· 2 (dois) representantes de associação de classes profissionais (Nutrição, Odontologia, Saúde 
Pública, Agronomia, Assistência Social, Direito entre outros) e seus respectivos suplentes;
· 1 (um) representante de associações de classes empresariais (Indústria de Alimentos, ACIRC, 
CIESP, entre outros) e seu respectivo suplente;
· 2 (dois) representantes do movimento sindical, de empregados e patronal, urbano e rural e 
seus respectivos suplentes;
· 2 (dois) representantes das instituições de ensino e pesquisa e seus respectivos suplentes.
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Parágrafo Primeiro – Para se candidatar os representantes da sociedade civil deverão apresentar a se-
guinte documentação:
· Formulário de inscrição – disponível na Casa dos Conselhos;
· Estatuto Social e/ou declaração da entidade assinada pelo representante legal;
· Documentos que comprovem atuação no município de pelo menos 02 anos (Atas, certificados 
de participação, fotos, publicações, participação em eventos entre outros);
· Documento de comprove atuação na área, de seus representantes;
· Ofícios com indicação dos representantes e delegados, com as informações básicas (RG; 
CPF; Endereço e Telefone).
Parágrafo Segundo – O período de inscrição é de 31 de Agosto à 04 de setembro de 2015, na Casa dos 
Conselhos. A documentação deverá ser protocolada na Casa dos Conselhos – Avenida 1, nº 780 (esqui-
na com Rua 9), das 12h00 às 16h30.
Parágrafo Terceiro – A entidade é responsável pelo acompanhamento dos prazos definidos no cronogra-
ma. 
Art. 3º - É obrigatória a presença de representação da Comissão Organizadora no início e no encerra-
mento dos trabalhos no dia da votação.
Art. 4º - Para o desencadeamento do processo eleitoral os seguintes procedimentos deverão ser segui-
dos, pela Comissão Organizadora:
I. recebimento e conferência da documentação comprobatória das entidades interessadas em 
participar do processo eleitoral, protocolando o recebimento por ordem de apresentação;
II. análise da documentação recebida, apreciando a condição de elegibilidade, impugnando 
aquelas que não atenderem aos requisitos estabelecidos no Artigo 1º deste Edital;
III. recebimento, apreciação e emissão de parecer conclusivo acerca de eventuais impugnações 
a algum dos representantes da sociedade civil;
Parágrafo Primeiro – Para a efetivação do processo eleitoral, deverá ser observado o seguinte calendário:
2015

Publicação de edital 28/08
Abertura das inscrições 31/08

Encerramento das inscrições 04/09
Divulgação da lista definitiva das instituições habilitadas 08/09
Eleição dos membros do COMSEAS 10/09

Art. 5º - No dia da votação os seguintes procedimentos deverão ser seguidos:
I. redação da Ata da Eleição, descrevendo o processo de votação desde o seu início;
II. verificação e conferência da documentação do representante da sociedade civil, de acordo 
com requisitos estabelecidos neste edital, registrando na Ata os dados daquelas consideradas aptos;
III. entrega da cédula eleitoral, rubricada por dois representantes da Comissão Organizadora, ao 
representante da sociedade civil apto a participar da votação;
IV. acompanhamento da votação, garantindo a privacidade do representante da sociedade civil, 
desde o registro do voto até a colocação na urna;
V. solicitação, após votação, da assinatura do representante da sociedade civil na Ata da Eleição, 
na seqüência do registro dos dados da entidade que representa;
VI. encerramento da votação na hora estabelecida;
VII. abertura da urna e contagem dos votos, conferindo o número de votos;
VIII. preparação do mapa de apuração, contendo registro do total de votos e votantes, votos válidos 
e nulos e o resultado final da votação;
IX. registro do resultado final na Ata da Eleição, conclusão e assinatura da mesma.
Art. 6º - O processo de escolha dos representantes da sociedade civil, será realizado por meio de vota-
ção, devendo o delegado votar em apenas 02 das opções.
Parágrafo Primeiro – Os integrantes da Comissão Organizadora, representantes governamentais e da 
sociedade civil organizada, poderão solicitar a presença de fiscais do processo eleitoral, devendo forma-
lizar a indicação dos mesmos, mediante ofício, à Comissão Organizadora, fato que deverá constar na Ata 
da Eleição.
Parágrafo Segundo – Nenhuma pessoa estranha ao processo eleitoral poderá intervir, sob pretexto al-
gum, na realização do pleito, exceto os representantes indicados pela Comissão Organizadora, como 
fiscais, e os representantes das entidades candidatas ao pleito.
Parágrafo Terceiro – Não será permitida nenhuma propaganda nas dependências do local de realização 
do processo eleitoral.
Art. 7º - O resultado da votação será encaminhado para publicação no Diário Oficial.
Art. 8º - Tratando-se de impugnação do resultado da eleição, a mesma deverá ser proposta verbalmente 
em até 15 (quinze) minutos após a divulgação do resultado.
Parágrafo Primeiro – Após apreciação e emissão de parecer, a lista definitiva dos representantes eleitos 
será encaminhada para publicação no Diário Oficial.
Parágrafo Segundo – Caso não haja pedido de impugnações será feita, dentro do prazo estabelecido, a 
republicação da lista inicial que será considerada a definitiva.
Parágrafo Terceiro – Toda documentação relativa ao processo eleitoral deverá ficar arquivada na Secre-
taria da Casa dos Conselhos.
Art. 9º – Após indicação dos representantes – titulares e suplentes – das entidades eleitas, dentro do 
prazo estabelecido no Edital de Convocação das eleições, será feita designação mediante decreto Go-
vernamental, publicado no Diário Oficial.
Parágrafo Único – A posse dos representantes das entidades eleitas como membros do COMSEAS-RC 
dar-se-á em reunião convocada posteriormente pelo Prefeito.
Art. 10º – Os casos omissos ou especiais serão analisados e resolvidos pela Comissão Organizadora.

Rio Claro, 25 de Agosto de 2015.

COMISSÃO ORGANIZADORA
Mais informações pelos telefones (19) 3533-2652, 3533-2507 ou 3522-1930.

COMUNICADO

JUSTIFICO, conforme disposto no art. 5° da Lei Federal n° 8.666/93, que o pagamento das obrigações/
despesas constantes dos processos abaixo relacionados será realizado em 03/09//2015, independente 
de sua posição na ordem cronológica de pagamentos, por estarem presentes relevantes razões de inte-
resse público para continuidade da prestação de serviços públicos, imprescindíveis e inadiáveis, nos 
quais, qualquer solução de continuidade geraria severos prejuízos, por redundar uma situação adminis-
trativa municipal insustentável.

Nº do Processo de Paga-
mento

Descrição Valor R$

N.F. 16976
N.F. 16941
N.F. 17092
N.F. 17127

Cessão de uso de softwares de administração municipal 167.444,00

Rio Claro, 01 de setembro de 2015.

JOSE RENATO GONÇALVES
Secretário de Administração

COMUNICADO

JUSTIFICO, conforme disposto no art. 5° da Lei Federal n° 8.666/93, que o pagamento das obrigações/
despesas constantes dos processos abaixo relacionados será realizado em 03/09/2015, independente 
de sua posição na ordem cronológica de pagamentos, por estarem presentes relevantes razões de inte-
resse público para continuidade da prestação de serviços públicos, imprescindíveis e inadiáveis, nos 
quais, qualquer solução de continuidade geraria severos prejuízos, por redundar uma situação adminis-
trativa municipal insustentável.

Nº do Processo de Paga-
mento

Descrição Valor R$

EMPENHOS

4191

7812

3160

3924

5352

3813

2737

298

2776

6978

3154

3037

270

3157

8042

2635

246

7814

4242

297

232

8804

449
8008

ALUGUEIS DE IMÓVEIS PARA USO 342.066,25

Rio Claro, 01 de setembro de 2015.

JOSE RENATO GONÇALVES
Secretário de Administração

Departamento de Compras e Licitações

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
>PREGÃO PRESENCIAL N. 052/2015 – EDITAL N. 103/2015

ÔRGÃO: Secretaria Municipal de Obras.
OBJETO: Contratação de empresa para locação de máquinas, veículos e equipamentos, com 
operador(es), combustível(is) e manutenção. Por determinação do ÔRGÃO Requisitante, fica “REVO-
GADO” a presente licitação, nos exatos termos previstos no artigo 49, da Lei Federal nº 8.666/1993 c/c a 
Lei nº 10.520/2002, abrindo-se a partir da publicação, na Imprensa Oficial prazo recursal de 05 (cinco) 
dias úteis, na forma do artigo 109, I, “c” e §1º, da Lei nº 8666/1993 - Rodrigo da Costa Mussio – Secretá-
rio.

AVISO DE ABERTURA ENVELOPE PROPOSTA
>CONCORRÊNCIA N.06/2015 – EDITAL N. 96/2015 – Contratação de empresa de engenharia para 
pavimentação da Av. Ulysses Guimarães (Anel Viário); COMUNICAMOS a todas as empresas e demais 
interessados que decorrido o prazo recursal fica marcado para o próximo dia 03 de setembro de 2015, 
às 16h00min, a abertura dos ENVELOPES N. 02 PROPOSTAS das empresas habilitadas, no mesmo 
local anteriormente designado; José Renato Gonçalves – Presidente da CPL.
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COMUNICADO

JUSTIFICO, conforme disposto no art. 5° da Lei Federal n° 8.666/93, que o pagamento das obrigações/
despesas constantes dos processos abaixo relacionados será realizado em 03/09//2015, independente 
de sua posição na ordem cronológica de pagamentos, por estarem presentes relevantes razões de inte-
resse público para continuidade da prestação de serviços públicos, imprescindíveis e inadiáveis, nos 
quais, qualquer solução de continuidade geraria severos prejuízos, por redundar uma situação adminis-
trativa municipal insustentável.

Nº do Processo de Paga-
mento

Descrição Valor R$

Empenho 3898 Serviços de Comunicação 1.501,12

Rio Claro, 01 de setembro de 2015.

ANTONIO CARLOS BELTRAME
Secretário de Desenvolvimento Economico

EDITAL DE LAVRATURA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO 
Nº 572, 573, 574, 575, 576, 577/2015.

Pelo presente Edital de Lavratura do Auto de Infração, a Fiscal de Tributos Municipal MARTA ELIANA 
MALIGERE infra qualificada, em cumprimento ao que dispõe o Artigo 25, parágrafo 1, inciso II da Lei 
4631/2013, CIENTIFICA o contribuinte: MRN COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM AR CONDI-
CIONADO.  Domicilio fiscal: RUA 14 Nº 932 – VILA DO RADIO Rio Claro-SP.  Inscrição municipal: 
43.966 CNPJ.14.003.031/0001-00. Autuação fiscal contida no processo: 22909/2015, objeto dos Autos 
de Infração Nº572, 573, 574, 575, 576, 577/2015, implicando na publicação no Diário Oficial de Município 
com idênticos efeitos legais aos da citação pessoal.
Fica o autuado INTIMADO para efetuar o recolhimento do Crédito Tributário, objeto do Auto de Infração 
Nº572, 573, 574, 575, 576, 577/2015. No prazo de 20 (vinte) dias a contar da publicação do presente 
edital, sob pena de inscrição em Dívida Ativa.

Rio Claro, 01 de setembro de 2015.

MARTA E. MALIGERE
Fiscal de Tributos
  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

EDITAL DE EXCLUSÃO DE MEI 

Pelo presente Edital de Lavratura dos Autos de infração a Fiscal de Tributos Municipal NADIA LUCIANE 
DO PRADO infra qualificado, em cumprimento ao que dispõe o Artigo 25, parágrafo 1, inciso II da Lei 
4631/2013, CIENTIFICA o contribuinte DJALMA DE PAULA JUNIOR OLIVEIRA MEI, Inscrição municipal 
60.212,CNPJ: 15.367.810/0001-58, domicilio fiscal: Avn 08 JC nº 210 – Jardim Centenario,
da exclusão de oficio da opção de Mei junto a Prefeitura Municipal pelo motivo de excesso de receita 
permitida no ano de 2012 ,com efeitos a partir de Novembro/2012, implicando na publicação no Diário 
Oficial de Município com idênticos efeitos legais aos da citação pessoal, considerando o fato de não ter 
sido localizado no endereço do domicilio fiscal.
Fica  INTIMADO para efetuar o recolhimento do Crédito Tributário, objeto dos Autos de infração no prazo 
de 20 (vinte) dias a contar da publicação do presente edital, sob pena de inscrição em Dívida Ativa.

Rio Claro, 21 de agosto  de 2.015

NÁDIA LUCIANE DO PRADO
Fiscal de Tributos
  

EDITAL DE EXCLUSÃO DE MEI 

Pelo presente Edital de Lavratura dos Autos de infração a Fiscal de Tributos Municipal NADIA LUCIANE 
DO PRADO infra qualificado, em cumprimento ao que dispõe o Artigo 25, parágrafo 1, inciso II da Lei 
4631/2013, CIENTIFICA o contribuinte FERNANDO HENRIQUE VINHA MEI, Inscrição municipal 
44.455,CNPJ: 14.653.499/0001-40, domicilio fiscal: Avn 66-A n 1.632 – Residencial Orestes A.Giovani,
da exclusão de oficio da opção de Mei junto a Prefeitura Municipal pelo motivo de excesso de receita 
permitida no ano de 2012 ,com efeitos a partir de Outubro/2012, implicando na publicação no Diário 
Oficial de Município com idênticos efeitos legais aos da citação pessoal, considerando o fato de não ter 
sido localizado no endereço do domicilio fiscal.
Fica  INTIMADO para efetuar o recolhimento do Crédito Tributário, objeto dos Autos de infração no prazo 
de 20 (vinte) dias a contar da publicação do presente edital, sob pena de inscrição em Dívida Ativa.

Rio Claro, 21 de agosto  de 2.015

NÁDIA LUCIANE DO PRADO
Fiscal de Tributos

DELIBERAÇÃO COMERC nº 01 de 25 de agosto 2015.

Dispõe sobre o atendimento de alunos Público-alvo da Educação Especial (PAEE) nas Unidades Edu-
cacionais da Rede Municipal de Ensino de Rio Claro.

TÍTULO I
Dos Princípios

Considerando as atividades e procedimentos relativos à Educação Especial nas Unidades Educacionais 
da Rede Municipal de Ensino de Rio Claro, conforme Constituição Federal de 1988; Lei nº 8069, de 13 
de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Decreto Federal nº 5296, de 02 de dezembro de 2004 que 
estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade; Decreto Federal nº 
5626, de 22 de dezembro de 2005 que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais; Decreto Federal nº 
6949, de 25 de agosto de 2009 que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York em 30 de março de 2007; Decre-
to Federal nº 7611, de 17 de novembro de 2011 que dispõe sobre a Educação Especial, o Atendimento 
Educacional Especializado e dá outras providências; Resolução CNE nº 04, de 02 de outubro de 2009 
Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica na 
modalidade Educação Especial; Nota Técnica SEESP/GAB 11, de 07 de maio de 2010 que orienta a 
institucionalização da oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE) em Salas de Recursos 
Multifuncionais implantadas nas escolas regulares; Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Defi-
ciência, Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; Política Na-
cional da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva; obedecerão às presentes normas 
contidas nesta deliberação.

Considerando a perspectiva da educação inclusiva, a Educação Especial define como seu público-alvo 
os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.

TÍTULO II
Dos Objetivos

Artigo 1º. Garantir o atendimento educacional aos alunos Público-alvo da Educação Especial (PAEE) que 
deve ser nas classes/anos/séries/termos regulares das Unidades Educacionais, em todos os níveis de 
ensino.

Paragrafo único. As matrículas dos alunos Público-alvo da Educação Especial devem ser distribuídas em 
várias classes/anos/séries/termos em que estes forem classificados ou reclassificados, de modo a tirar 
vantagens das diferenças e ampliar positivamente as experiências de todos os alunos, dentro do princípio 
de educar na/para diversidade.

Artigo 2º. Garantir o atendimento educacional em classes de educação especial exclusiva aos alunos, 
cuja situação específica, não permita sua inclusão direta em classes regulares, após consulta e decisão 
da família ou responsável.

Artigo 3º. Garantir as matrículas de alunos com surdez em Escolas consideradas Polo com outros pares 
surdos, na perspectiva de uma educação bilíngue (Língua Portuguesa/Libras), em virtude da diferença 
linguística, preferencialmente, com professor bilíngue, além da inclusão de aulas de Libras.

Artigo 4º. Disponibilizar na Rede Municipal de Ensino, ao organizar a educação especial na perspectiva 
da educação inclusiva, profissionais que exerçam as funções de instrutor, tradutor/intérprete de Libras e 
guia intérprete, bem como de agende educacional aos alunos com necessidade de apoio nas atividades 
de higiene, alimentação, locomoção, entre outras que exijam auxílio constante no cotidiano escolar.

TÍTULO III
Da Organização

Artigo 5º. As Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino deverão contar com Atendimento 
Educacional Especializado (AEE) para atendimento de toda demanda PAEE para dar suporte ao proces-
so pedagógico do ensino regular.

§1º. Considera-se como AEE o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos, orga-
nizados institucionalmente, oferecidos de forma complementar ou suplementar à formação dos alunos no 
ensino regular. 

§2º. O AEE tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade 
que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades espe-
cíficas. 

§3º. O AEE será implementado, individualmente ou através de turmas, com caráter complementar ou 
suplementar, para atividades especializadas desenvolvidas em Salas de Recursos Multifuncionais e, 
excepcionalmente, em Salas de Recursos Específicas, com atendimento por Professor de Educação 
Básica II-Educação Especial, em horários programados de acordo com as necessidades dos alunos, e, 
em período diverso daquele em que frequentarem a classe regular da própria Unidade Educacional ou 
de unidade diversa.
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§4º. O AEE será ofertado como atendimento hospitalar e/ou atendimento pedagógico domiciliar por meio 
de elaboração de estratégias e orientações que possibilitem o acompanhamento pedagógico-educacio-
nal do processo de desenvolvimento e construção do conhecimento de crianças, jovens e adultos matri-
culados no ensino regular que se encontram impossibilitados de frequentar escola, temporária ou perma-
nentemente, além de garantir a manutenção do vínculo com essa por meio de um currículo flexibilizado 
e/ou adaptado, favorecendo seu ingresso, retorno ou adequada integração ao seu grupo escolar corres-
pondente, como parte do direito de atenção integral.

a) A Secretaria Municipal da Educação (SME) deve garantir condições de deslocamento ao Professor de 
Educação Básica II-Educação Especial durante o período de atendimento hospitalar e/ou domiciliar;
b) O horário de atendimento hospitalar e/ou domiciliar será compatível com a jornada de trabalho atribu-
ída ao Professor de Educação Básica II-Educação Especial, durante o ano letivo corrente.

Artigo 6º. O encaminhamento dos alunos PAEE para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) 
em Salas de Recursos Multifuncionais e/ou Específicas ou em classes de educação especial exclusivas 
far-se-á somente após avaliação pedagógica realizada pela equipe escolar, devendo, ainda, contar com 
o apoio de profissionais da área da saúde e da assistência social quanto aos aspectos físicos, motores, 
visuais, auditivos, intelectuais e psicossociais.

Parágrafo único. Entende-se por equipe escolar, responsável pelo processo de avaliação: Diretor, Diri-
gente, Vice-Diretor, Professor Coordenador, Professores do ensino regular, Professor de Educação Bá-
sica II-Educação Especial, com assessoramento da Coordenadoria Pedagógica da Educação Especial 
(Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico – CAP) da Secretaria Municipal da Educação (SME) e do Su-
pervisor de Ensino da Unidade Educacional.

Artigo 7º. Para fins de cadastro no Atendimento Educacional Especializado e matrícula em classe espe-
cial deve-se contar com o apoio de profissionais da área da saúde e da assistência social quanto aos 
aspectos físicos, motores, visuais, auditivos, intelectuais e psicossociais que comprovem o pertencimen-
to ao PAEE.

Artigo 8º. Aplicam-se aos alunos PAEE, as regras previstas na Deliberação COMERC nº 001, de 12 de 
maio de 2011, para fins de classificação e reclassificação em qualquer classe/ano/série/termo, mediante 
avaliação feita pela equipe escolar, independente de escolarização anterior.

Artigo 9º. O currículo dos cursos dos diferentes níveis, etapas, ciclos e modalidades de ensino terão uma 
base nacional comum e uma parte diversificada, observada a legislação vigente específica, bem como 
considerar metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação que se-
jam adequados à promoção do desenvolvimento e aprendizagem dos alunos PAEE. 

§1º. O trabalho pedagógico com alunos público-alvo da Educação Especial em classes regulares deve 
envolver materiais didáticos auxiliares, acompanhamento e reforço contínuo por parte dos professores 
do ensino regular e trabalho complementar e/ou suplementar com professor do Atendimento Educacional 
Especializado.

§2º. A avaliação dos alunos público-alvo da Educação Especial deverá ser contínua e cumulativa, com 
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos.

§3º. A fim de respeitar as necessidades, especificidades e características dos alunos PAEE, deve-se 
proceder à elaboração do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), coletivamente, com a participação 
do Professor de Educação Básica II-Educação Especial, professores do ensino regular, integrantes da 
equipe gestora e demais profissionais que auxiliem no desenvolvimento do referido aluno.

§4º. A elaboração do PDI deve acontecer no Horário de Trabalho Pedagógico Individual (HTPI) com a 
participação de todos os professores envolvidos no atendimento pedagógico do aluno PAEE:

a) nesses casos, a Unidade Educacional deve organizar os horários dos professores de modo 
que os HTPI coincidam;
b) a elaboração do PDI deve ocorrer nos primeiros meses após o início das aulas e/ou no ingres-
so do aluno PAEE.

Artigo 10º. Caberá ao Conselho de classe/ano/série/termo, ao final de cada ano letivo, aprovar relatório 
circunstanciado de avaliação, elaborado por Professor de Educação Básica II-Educação Especial, con-
tendo parecer conclusivo, acompanhado de relatório periódico e contínuo sobre a situação escolar dos 
alunos PAEE.

Parágrafo único. Os alunos que frequentarem classe de educação especial exclusiva, em virtude de suas 
especificidades, serão aprovados ou retidos anualmente, após relatório do Conselho de classe/ano/série/
termo.

Artigo 11. Na transferência, os alunos PAEE devem receber da escola de origem o Histórico Escolar, 
acompanhado de relatório de avaliação pedagógica que informe à escola de destino o histórico de seu 
desenvolvimento escolar.

Parágrafo único. Quando da existência do PDI, este também deverá ser encaminhado à escola de des-
tino.

Artigo 12. Na organização das Salas de Recursos Multifuncionais e/ou Específicas nas Unidades Educa-
cionais observar-se-á que:
I. O funcionamento diário das Salas de Recursos será definido de acordo com a demanda, para 
atendimento individual ou de pequenos grupos com turmas de, no máximo, 05 alunos;
II. O apoio complementar e/ou suplementar oferecido aos alunos em Salas de Recursos Multi-

funcionais e/ou Específicas terá como referencial o desenvolvimento de atividades que não deverão ul-
trapassar a 2 (duas) horas-aula diárias e a 10 (dez) horas-aula semanais para cada aluno, levando-se em 
consideração a especificidade de cada caso.

Artigo 13. A organização das Salas de Recursos Multifuncionais e/ou Específicas na Unidade Educacio-
nal somente poderá ocorrer quando houver:
I. Comprovação de demanda avaliada pedagogicamente, na própria Unidade Educacional ou 
em unidade próxima;
II. Professor de Educação Básica II-Educação Especial;
III. Espaço físico adequado, não segregado;
IV. Recursos e materiais didáticos específicos.

Parágrafo único. As turmas a serem atendidas nas Salas de Recursos poderão ser instaladas para 
atendimento de alunos de qualquer classe/ano/série/termo da Educação Básica.

Artigo 14. As Salas de Recursos Multifuncionais e/ou Específicas da rede municipal de ensino serão 
atribuídas a Professores de Educação Básica II, com licenciatura em Pedagogia e complementação 
mínima lato sensu em Educação Especial e/ou Licenciatura em Educação Especial.

Paragrafo único. À SME compete encaminhar à Câmara Municipal proposta de mudança da Lei Comple-
mentar 024/07 e suas alterações para atender à orientação federal prevista na Política Nacional da 
Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva.

Artigo 15. As Salas de Recursos Multifuncionais e/ou Específicas obedecerão ao Calendário Escolar das 
Unidades Educacionais onde estão instaladas.

Artigo 16. O encaminhamento, a avaliação e o atendimento nas Salas de Recursos Multifuncionais e/ou 
Específicas serão devidamente registrados no Diário de Classe dos professores do ensino regular e do 
Atendimento Educacional Especializado.

Artigo 17. Caberá ao Professor de Educação Básica II-Educação Especial, além das funções docentes:
I. Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
II. Participar dos Conselhos de classe/ano/série/termo, das Horas de Trabalho Pedagógico (HTP) 
e/ou outras atividades coletivas programadas pela escola;
III. Elaborar, executar e avaliar o Plano de AEE do aluno PAEE, contemplando: a identificação 
das habilidades e necessidades educacionais específicas dos alunos PAEE, a definição e a organização 
das estratégias, serviços e recursos pedagógicos e de acessibilidade, o tipo de atendimento conforme as 
necessidades educacionais específicas dos mesmos, o cronograma do atendimento e a carga horária, 
individual ou em pequenos grupos;
IV. Programar, acompanhar e avaliar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógi-
cos e de acessibilidade no AEE, na classe/ano/série/termo regular e nos demais ambientes da escola;
V. Solicitar aquisição e/ou produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, considerando 
as necessidades educacionais específicas dos alunos PAEE e os desafios que estes vivenciam no ensi-
no regular, a partir dos objetivos e das atividades propostas no currículo;
VI. Estabelecer a articulação com os professores do ensino regular, demais profissionais e alunos 
da Unidade Educacional, visando à disponibilização dos serviços e recursos e o desenvolvimento de 
atividades para a participação e aprendizagem dos alunos PAEE nas atividades escolares, bem como as 
parcerias com as áreas intersetoriais;
VII. Orientar os professores do ensino regular e as famílias sobre os recursos pedagógicos e de 
acessibilidade utilizados pelo aluno PAEE de forma a ampliar suas habilidades, promovendo sua autono-
mia e participação;
VIII. Desenvolver atividades próprias do AEE, de acordo com as necessidades educacionais espe-
cíficas dos alunos PAEE: ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para alunos com surdez, ensino 
da Língua Portuguesa escrita para alunos com surdez, ensino da Comunicação Aumentativa e Alternati-
va (CAA), ensino do sistema Braille, uso do soroban e das técnicas para a orientação e mobilidade para 
alunos cegos, ensino da informática acessível e do uso dos recursos de Tecnologia Assistiva (TA), ensi-
no de atividades de vida autônoma e social, orientação de atividades de enriquecimento curricular para 
as altas habilidades/superdotação e promoção de atividades para o desenvolvimento das funções men-
tais superiores. 

TÍTULO IV
Das Disposições Gerais

Artigo 18. A Secretaria Municipal da Educação terá o prazo de 90 dias para regulamentar esta delibera-
ção.

Artigo 19. Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação.

Deliberação Plenária

O CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE RIO CLARO aprova, por unanimidade, a presente 
Deliberação.

Osmar Arruda Garcia
Presidente

Homologo:

Heloisa Maria Cunha do Carmo
Secretária Municipal de Educação
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SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

COMUNICADO

JUSTIFICO, conforme disposto no art. 5° da Lei Federal n° 8.666/93, que o pagamento das obrigações/
despesas constantes dos processos abaixo relacionados será realizado em 03/09//2015, independente 
de sua posição na ordem cronológica de pagamentos, por estarem presentes relevantes razões de inte-
resse público para continuidade da prestação de serviços públicos, imprescindíveis e inadiáveis, nos 
quais, qualquer solução de continuidade geraria severos prejuízos, por redundar uma situação adminis-
trativa municipal insustentável.

Nº do Processo de Paga-
mento

Descrição Valor R$

Empenho 223 Serviços de Comunicação 4.620,57

Rio Claro, 01 de setembro de 2015.

GUSTAVO RAMOS PERISSINOTO
Secretário de Negócios Jurídicos

SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

COMUNICADO

JUSTIFICO, conforme disposto no art. 5° da Lei Federal n° 8.666/93, que o pagamento das obrigações/
despesas constantes dos processos abaixo relacionados será realizado em 03/09/2015, independente 
de sua posição na ordem cronológica de pagamentos, por estarem presentes relevantes razões de inte-
resse público para continuidade da prestação de serviços públicos, imprescindíveis e inadiáveis, nos 
quais, qualquer solução de continuidade geraria severos prejuízos, por redundar uma situação adminis-
trativa municipal insustentável.

Nº do Processo de Paga-
mento

Descrição Valor R$

NF 41579 e 41847 AQUISIÇÃO DE CIMENTO 12.250,00

Rio Claro, 01 de setembro de 2015.

RODRIGO DA COSTA MUSSIO
Secretário de Obras e Serviços

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
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DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE RIO CLARO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015 – EDITAL Nº 012/2015
OBJETO: Eventual aquisição de kits e caixa padrão para proteção de hidrômetros. A vista dos elementos 
constantes do procedimento licitatório em referência e de conformidade com a documentação juntada, 
acolho o julgamento proferido pela pregoeira e equipe de apoio, e nos termos da Lei Federal nº 10.520/02 
e Lei Federal nº 8.666/93, e bem assim o contido no Decreto Municipal nº 773/06, para que produza seus 
efeitos legais necessários ADJUDICA, para HOMOLOGAR, as licitantes os lotes do certame, ofertados 
e negociados a saber:

Vencedora dos itens 1,3,5,7,9 e 11: AllSane Acessórios e Conexões Ltda – ME.;
Vencedora dos itens 2, 4, 8 e 10: Doal Plastic Indústria e Comércio Ltda e;
Vencedora dos itens 6 e 12: Esaplast Indústria e Comércio de Material Plástico Ltda.

EXTRATO DE ADITIVO

Contrato nº 013/2014 DE 15/08/2014 - Aditivo Contratual n.º 020/15 de 10/08/2015. - Contratada: CA 
Assessoria e Serviços SS Ltda - ME. - Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de 
assessoria contábil – Finalidade: Renovação Contratual – 12 (doze) meses - Modalidade: Carta Convite 
DAAE n.º 003/2014.

Contrato n.º 030/2012 DE 15/08/2012 - Aditivo Contratual n.º 021/2015 de 10/08/2015 - Contratada: Mi-
randa Rodriguez e Palavéri Advogados. - Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de 
assessoria jurídico – Finalidade: Renovação Contratual – 12 (doze) meses -  Modalidade: Carta Convite 
n.º 008/12.

Rio Claro=SP.,  1º de setembro 2.015.

Eng.º Geraldo Gonçalves Pereira
Superintendente

PORTARIA DAAE N.º 058/2015
DE 28 DE AGOSTO DE 2015

Eng.º Geraldo Gonçalves Pereira, Superintendente do Departamento Autônomo de Água e Esgoto de 
Rio Claro – DAAE, usando das atribuições que a Lei lhe confere, e 

CONSIDERANDO que cabe ao DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLA-
RO constituir Comissão de Sindicância para apurar as responsabilidades sobre irregularidades que por-
ventura cheguem a seu conhecimento;
CONSIDERANDO que os nomeados para constituir a Comissão de Sindicância devem ser funcionários 
que tenham profundos conhecimentos e experiência sobre o funcionamento da Autarquia;
CONSIDERANDO que os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Sindicância devem ter unidade, 
coerência e metodologia capazes de uma apuração isenta e justa;
CONSIDERANDO impossibilidade da Sra. Suziley Cristina Rocon em permanecer como presidente da 
comissão, conforme determinado na Port. DAAE nº 014/2015 de 12 de março de 2015;

R E S O L V E

Artigo1º - Fica constituída uma Comissão Permanente de Sindicância destinada a apurar possíveis res-
ponsabilidades administrativas apontadas, bem como eventuais prejuízos aos cofres públicos.
§ 1º - A Comissão mencionada no “caput” deste artigo será constituída pelos seguintes membros a seguir 
indicados:

ELIANA MISSANO BELL..........................................................................Presidente
MARIA REGINA CECARELLI BARBOSA DA SILVA...............................1º Membro
ROSANGELA APª RODRIGUES FERREIRA..........................................2º Membro

§ 2º - A Comissão exercerá suas funções com no mínimo 03 (três) integrantes, e no impedimento do 
Presidente, assumirá a Presidência o 1º Membro, compondo-se a Comissão com os demais integrantes, 
na ordem de substituição.

Artigo 2º - A Comissão poderá requisitar toda a documentação e oitiva de pessoas, necessários ao de-
senvolvimento de seus trabalhos, bem como, quando necessário, poderá requisitar ao Superintendente 
a indicação de assistentes técnicos, com a qualificação pretendida, seja ele servidor público ou não.

Artigo 3º - Fica designada a servidora MARIA REGINA CECARELLI BARBOSA DA SILVA para secreta-
riar os trabalhos da Comissão, que será substituída em caso de necessidade pelo presidente da Comis-
são. 
Artigo 4º - Os membros da comissão, ao tomarem conhecimento do assunto e das pessoas a serem in-
dicados, deverão se declarar impedidos, quando houver razões de foro íntimo capazes de compromete-
rem a isenção dos trabalhos de apuração.
Artigo 5º - Quando algum membro se declarar impedido, o substituto será indicado pelo Presidente da 
Comissão, até que cessem as razões do impedimento.
Artigo 6º - O prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão será de 30 (trinta) dias, contados a 
partir de sua abertura, e poderá ser prorrogado, diante de justificativas que vierem a ser apresentadas 
pela Comissão ora constituída.
Artigo 7º - Os trabalhos dos membros da Comissão não serão remunerados, mas considerados de rele-
vante interesse público.
Artigo 8º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Rio Claro, 28 de agosto de 2015.

Eng.º Geraldo Gonçalves Pereira

ARQUIVO PÚBLICO E HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO

SOCIEDADES DE ECONOMIA 
MISTA E AUTARQUIAS
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Superintendente

Publicada no Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro, na mesma data supra

Maria Teresa B. Monteiro
Diretora Administrativa e Financeira - DAAE

PORTARIA / FMSRC N.º 2919/2015
14 de Agosto de 2015

Dr. GERALDO DE OLIVEIRA BARBOSA, Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, no 
uso das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal n.º 10303, de 01 de abril de 2015,

Considerando, o artigo 3º da Lei Complementar 093, de 22 de dezembro de 2014. 
                                                         
Considerando o disposto nas Leis Complementares nº 017/2007 e 094/2014;

Considerando o concurso público realizado pela Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro para preen-
chimento de cargos constantes do Edital 003/2014,

RESOLVE

Artigo 1.º - NOMEAR para exercer o cargo estatutário de Médico Plantonista/ Ortopedista, constante da 
Lei Complementar nº 094 de 22 de dezembro de 2014, com jornada de trabalho de 24 horas semanais, 
tendo em vista a aprovação e classificação no Concurso Público – Edital 003/2014, o abaixo relacionado:

NOME RG PIS/PASEP CLASSIF.GERAL D.ADMISSÃO

LAURA CAROLINA 
FERNANDES DA 
FONSECA

34.030.368-2 19031548157 6° 14/08/2015

Artigo 2º - As atividades inerentes ao cargo serão desenvolvidas, conforme demanda, em quaisquer 
dependências ou unidades da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO/SP, visando 
atender ao estrito interesse público.

 Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Rio Claro, 14 de Agosto de 2015.

Dr.GERALDO DE OLIVEIRA BARBOSA
Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro
                                    
                                           

Aline Raquel de Freitas da Silva                                Ana Maria Grabalos Della Nina 
Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas      Diretora do Depart. Admin. e Financeiro
(em exercício)

Afixado na sede da FMSRC,  na mesma data supra.

PORTARIA / FMSRC N.º 2920/2015
14 de Agosto de 2015 

Dr. GERALDO DE OLIVEIRA BARBOSA, Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, no 
uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 10.303 de 01 de abril de 2015.

Considerando, o artigo 3º da Lei Complementar 093, de 22 de dezembro de 2014. 

Considerando, o artigo 41 da Lei complementar nº 017/ 2007,

Considerando, o requerimento do interessado,

RESOLVE

Artigo 1º- EXONERAR, a pedido, a partir desta data, o Sra. MINEIA DA SILVA CASARIN , portador do 
RG nº 292680661, do cargo efetivo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, desta FMSRC.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.
                                                        

Rio Claro,14 de Agosto de 2015.

Dr.GERALDO DE OLIVEIRA BARBOSA
Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro
                                    
                                         

Aline Raquel de Freitas da Silva                                Ana Maria Grabalos Della Nina 
Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas      Diretora do Depart. Admin. e Financeiro
(em exercício)

Afixado na sede da FMSRC,  na mesma data supra.

PORTARIA / FMSRC N.º 2921/2015
17 de Agosto de 2015 

Dr. GERALDO DE OLIVEIRA BARBOSA, Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, no 
uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 10.303 de 01 de abril de 2015.

Considerando, o artigo 3º da Lei Complementar 093, de 22 de dezembro de 2014. 

Considerando, o artigo 41 da Lei complementar nº 017/ 2007,

Considerando, o requerimento do interessado,

RESOLVE

Artigo 1º- EXONERAR, a pedido, a partir desta data, o Sr. DANIEL HENRIQUE RIBEIRO, portador do 
RG nº 45.690.214-4, do cargo efetivo de TECNICO EM RADIOLOGIA, desta FMSRC.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.
                                                        

Rio Claro,17 de Agosto de 2015.

Dr.GERALDO DE OLIVEIRA BARBOSA
Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro
                                    
                                           

Aline Raquel de Freitas da Silva                                Ana Maria Grabalos Della Nina 
Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas      Diretora do Depart. Admin. e Financeiro
(em exercício)

Afixado na sede da FMSRC,  na mesma data supra.

PORTARIA / FMSRC N.º 2922/2015
17 de Agosto de 2015 

Dr. GERALDO DE OLIVEIRA BARBOSA, Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, no 
uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 10.303 de 01 de abril de 2015.

Considerando, o artigo 3º da Lei Complementar 093, de 22 de dezembro de 2014. 

Considerando, o artigo 41 da Lei complementar nº 017/ 2007,

Considerando, o requerimento do interessado,

RESOLVE

Artigo 1º- EXONERAR, a pedido, a partir desta data, o Sr. ISRAEL GALDINO DA SILVA, portador do RG 
nº 412607037, do cargo efetivo de AGENTE DE MANUTENÇÃO desta FMSRC.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.
                                                        

Rio Claro,17 de Agosto de 2015.

Dr.GERALDO DE OLIVEIRA BARBOSA
Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro
                                    
                                           

Aline Raquel de Freitas da Silva                                Ana Maria Grabalos Della Nina 
Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas      Diretora do Depart. Admin. e Financeiro
(em exercício)

Afixado na sede da FMSRC,  na mesma data supra.
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TELEFONES ÚTEIS

Corpo de Bombeiros.................................................................193
Polícia Militar....................................................................................190
Guarda Civil Municipal.............................................................153
Defesa Civil........................................................................................199
Paço Municipal............................................................3526-7100
Núcleo Administrativo Municipal................3522-1900

Daae..............................................................3531-5200, opção 1
Câmara de Vereadores........................................3526-1300
Samu...................................................................................................192
UPA..............................................................................3522-1818
PA Cervezão.................................3533-7272 / 3533-7277
Procon..............................................3533-2070 / 3534-7792

PORTARIA / FMSRC N.º 2923/2015
17 de Agosto de 2015

Dr. GERALDO DE OLIVEIRA BARBOSA, Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, no 
uso das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal n.º 10303, de 01 de abril de 2015,

Considerando, o artigo 3º da Lei Complementar 093, de 22 de dezembro de 2014. 

Considerando o disposto nas Leis Complementares nº 017/2007 e 094/2014;

Considerando o concurso público realizado pela Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro para preen-
chimento de cargos constantes do Edital 001/2014,

RESOLVE

Artigo 1.º - NOMEAR para exercer o cargo estatutário de FARMACÊUTICO, constante da Lei Comple-
mentar nº 094 de 22 de dezembro de 2014, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, tendo em 
vista a aprovação e classificação no Concurso Público – Edital 001/2014, o abaixo relacionado:

NOME RG PIS/PASEP CLASSIF.GERAL D.ADMISSÃO

KATHLEEN LO-
PES GRACIOLI

49.070.790-7 20773932849 8° 17/08/2015

Artigo 2º - As atividades inerentes ao cargo serão desenvolvidas, conforme demanda, em quaisquer 
dependências ou unidades da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO/SP, visando 
atender ao estrito interesse público.

 Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Rio Claro, 17 de Agosto de 2015.

Dr.GERALDO DE OLIVEIRA BARBOSA
Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro
                                    
                                           

Aline Raquel de Freitas da Silva                                Ana Maria Grabalos Della Nina 
Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas      Diretora do Depart. Admin. e Financeiro
(em exercício)

Afixado na sede da FMSRC,  na mesma data supra.

PORTARIA / FMSRC N.º 2924/2015
17 de Agosto de 2015

Dr. GERALDO DE OLIVEIRA BARBOSA, Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, no 
uso das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal n.º 10303, de 01 de abril de 2015,

Considerando, o artigo 3º da Lei Complementar 093, de 22 de dezembro de 2014. 
                                                         
Considerando o disposto nas Leis Complementares nº 017/2007 e 094/2014;

Considerando o concurso público realizado pela Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro para preen-
chimento de cargos constantes do Edital 001/2014;

RESOLVE

Artigo 1.º - NOMEAR para exercer o cargo estatutário de TERAPEUTA OCUPACIONAL, constante da 
Lei Complementar nº 094 de 22 de dezembro de 2014, com jornada de trabalho de 30 horas semanais, 
tendo em vista a aprovação e classificação no Concurso Público – Edital 001/2014, o abaixo relacionado:

PODER LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 491/2015

PROCESSO Nº 14471                      
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 025/2015

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL,
aprovou e nós promulgamos o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO

(Confere o Título de Cidadão Rio-Clarense ao Senhor Doutor Desembargador José Renato Nalini, pelos 
relevantes serviços prestados à comunidade de Rio Claro).                                                                     

Artigo 1º - Fica conferido o Título de Cidadão Rio-Clarense ao Senhor Doutor Desembargador José Re-
nato Nalini, pelos relevantes serviços prestados à comunidade Rio-Clarense. 

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio Claro, 31 de agosto de 2015.

JOÃO LUIZ ZAINE
Presidente

RAQUEL PICELLI BERNARDINELLI  ANDERSON ADOLFO CHRISTOFOLETTI
1ª Secretária    2º Secretário
 

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Rio Claro, na mesma data supra.

CICILIANA APARECIDA DI BATISTA
Diretora Geral

Projeto de Decreto Legislativo de autoria do Vereador João Luiz Zaine.

NOME RG PIS/PASEP CLASSIF.GERAL D.ADMISSÃO

LETICIA MASSO-
NI MARTINS

35.762.123-2 20210576957     10° 17/08/2015

Artigo 2º - As atividades inerentes ao cargo serão desenvolvidas, conforme demanda, em quaisquer 
dependências ou unidades da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO/SP, visando 
atender ao estrito interesse público.

 Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Rio Claro, 17 de Agosto de 2015.

Dr.GERALDO DE OLIVEIRA BARBOSA
Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro
                                    
                                         

Aline Raquel de Freitas da Silva                                Ana Maria Grabalos Della Nina 
Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas      Diretora do Depart. Admin. e Financeiro
(em exercício)

Afixado na sede da FMSRC,  na mesma data supra.


