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PODER EXECUTIVO

D E C R E T O         Nº          9448

de 17 de novembro de 2011

(Dispõe  sobre  a  criação  da  ESCOLA MUNICIPAL DO JARDIM WENZEL vinculada à 
Rede Municipal de Ensino e dá outras providências).

PALMINIO ALTIMARI FILHO, Prefeito do Município de Rio Claro, Estado de São Paulo, 
usando de suas atribuições legais e com base no inciso III do artigo 79 da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Rio Claro, e 

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9394 de 20 de novembro de 1996 - Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, em seu artigo 4º estabelece que “o dever do Estado com a educa-
ção pública é efetivado mediante a garantia do ensino”;

CONSIDERANDO que o inciso V do artigo 11 da referida Lei destaca que “oferecer a educação 
infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, é também dever do 
município”;

CONSIDERANDO a necessidade de acolher a demanda e racionalizar o funcionamento da rede 
municipal em busca do melhor atendimento à clientela escolar;

CONSIDERANDO a impossibilidade de atender em 2012, nas Unidades Educacionais já exis-
tentes, a demanda escolar para os anos iniciais do Ensino Fundamental da região do Jardim 
Paulista II e adjacências;

CONSIDERANDO que o processo para a construção de uma nova Unidade Educacional nesta 
região está em fase de desmembramento de área, o que propiciará condições definitivas de 
atendimento desta demanda escolar,

D E C R E T A :

Artigo 1º - Fica criada na Rede Municipal de Ensino vinculada à Secretaria Municipal da Edu-
cação, com base na Lei Municipal nº 3427 de 13 de abril de 2004, artigo 8º, inciso IV, a ESCO-
LA MUNICIPAL DO JARDIM WENZEL - Ensino Fundamental I, situada na Avenida 40 s/nº, 
lado ímpar, entre ruas 17 e 21 - Jardim Wenzel. 

Artigo 2º - A escola criada por este Decreto será instalada provisoriamente em prédio localizado 
na Rua 9 nº 1864, esquina com a Avenida 16 - Santa Cruz, até a construção do prédio próprio.

Artigo 3º - A escola iniciará seu funcionamento com 07 (sete) classes, em 02 (dois) turnos - ma-
nhã e tarde, e atenderá alunos do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) podendo ampliar o núme-
ro de classes, os turnos de atendimento e o tipo de ensino ministrado de acordo com a demanda 
escolar e o espaço físico disponível.

Artigo 4º - Caberá à Secretaria Municipal da Educação providenciar a devida documentação 
para funcionamento da nova escola, bem como prover os respectivos cargos de Diretor de Es-
cola e de professores, por ato da Secretária Municipal da Educação, na forma da legislação vi-
gente.

Artigo 5º - Compete à Secretaria Municipal da Educação tomar todas as providências necessá-
rias para a instalação e manutenção desta Unidade Educacional, bem como a posterior transfe-
rência de todos os alunos e servidores municipais para o endereço definitivo.  

Artigo 6º - As despesas com a execução deste Decreto correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Artigo 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação 

Rio Claro, 17 de novembro de 2011

Engº PALMINIO ALTIMARI FILHO
Prefeito Municipal

GUSTAVO RAMOS PERISSINOTTO
Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos

Publicado na Prefeitura Municipal de Rio Claro, na mesma data supra.

L E I         Nº          4255

de 07 de novembro de 2011

(Dispõe sobre a ordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana do Município de 
Rio Claro)

Eu, PALMINIO ALTIMARI FILHO, Prefeito do Município de Rio Claro, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que a Lei me confere, faço saber que a Câmara Municipal de Rio Claro 
aprovou e eu promulgo a seguinte Lei: -
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CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS, ESTRATÉGIAS E DEFINIÇÕES

Artigo 1º - Esta lei dispõe sobre a ordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana, 
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visível a partir do logradouro público no território do Município.

Parágrafo Único - Para fins de aplicação desta lei, considera-se paisagem urbana o espaço aéreo e 
a superfície externa de qualquer elemento natural ou construído, tais como água, fauna, flora, 
construções, edifícios, anteparos, superfícies aparentes de equipamentos de infra-estrutura, de 
segurança, veículos automotores, anúncios de qualquer natureza, elementos de sinalização urbana, 
mobiliário urbano, elementos de informação, comodidade pública e logradouros públicos, visíveis 
por qualquer observador, situado em áreas de uso comum do povo.

Artigo 2º - Constituem objetivos gerais da ordenação da paisagem do Município o atendimento ao 
interesse público em consonância com os direitos fundamentais da pessoa humana, em respeito ao 
Artigo 225 da Constituição Federal que estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecolo-
gicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, ao Es-
tatuto da Cidade, Lei Federal 10.257/2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição 
Federal que estabelece diretrizes gerais da política urbana, buscando sempre a melhoria da quali-
dade de vida, assegurado, dentre outras prerrogativas, o seguinte:

I - o bem estar estético, o cultural e o ambiental da população;

II - a segurança das edificações e da população;

III - a valorização e preservação do ambiente natural e construído;

IV - a segurança, a fluidez e o conforto no deslocamento de veículos e pedestres;

V - a percepção e compreensão dos elementos referenciais da paisagem;

VI - a preservação da memória cultural;

VII - a preservação e a visualização das características peculiares dos logradouros e das fachadas;

VIII - a preservação e a visualização dos elementos naturais tomados em seu conjunto e em suas 
peculiaridades ambientais nativas;

IX - o fácil acesso e utilização das funções e serviços de interesse coletivo nas vias e logradouros;

X - o fácil e rápido acesso aos serviços de emergência; 

XI - o equilíbrio dos interesses dos diversos agentes atuantes na cidade para a promoção da me-
lhoria da paisagem do Município,

XII - a implantação de sistema de fiscalização efetivo, ágil, planejado e permanente. 

Artigo 3º - Os objetivos específicos são: 

I - o disciplinamento dos elementos presentes nas áreas públicas, considerando as normas de ocu-
pação das áreas privadas e a volumetria das edificações que, no conjunto, são formadoras da pai-
sagem urbana; 

II - a criação de novos padrões, mais restritivos, de comunicação institucional, informativa ou in-
dicativa, pública e privada;

III - a adoção de parâmetros de dimensão, posicionamento, quantidade e interferência, adequados 
à sinalização de trânsito, frente aos elementos construídos e diante da vegetação;

IV - o estabelecimento de normas e diretrizes para a implantação dos elementos componentes da 
paisagem urbana e a correspondente veiculação de publicidade,

V - a criação de mecanismos eficazes de fiscalização sobre as diversas intervenções na paisagem 
urbana. 

Artigo 4º - Para os efeitos de aplicação desta lei ficam estabelecidas as seguintes definições: 

I - Anúncio: qualquer veículo de comunicação visual presente na paisagem visível do logradouro 
público, composto de área de exposição e estrutura conforme os incisos a seguir:  

a) anúncio indicativo: aquele que visa apenas identificar, no próprio local da atividade, os estabe-
lecimentos e/ou profissionais que dele fazem uso; 

b) anúncio publicitário: aquele destinado à veiculação de publicidade, instalado fora do local onde 
se exerce a atividade; 

c) anúncio especial: aquele que possui características específicas, com finalidade cultural, eleitoral, 
educativa ou imobiliária, nos termos do disposto no art. 17 desta lei,

d) anúncio promocional: são aqueles com caráter provisório, temporário, que expressam promo-
ção ou outra atividade eventual do estabelecimento onde está inserido. 

II - Área de exposição do anúncio: a área que compõe cada face da mensagem do anúncio, deven-
do, caso haja dificuldade de determinação da superfície de exposição, ser considerada a área do 
quadrilátero regular que contenha o anúncio; 

III - Tótem: São objetos monolíticos elaborados para a veiculação de anúncios indicativos onde o 
objeto que contém o anúncio encontra-se afixado diretamente ao solo.

IV - Estrutura tubular elevada: São estruturas elaboradas para a veiculação de anúncios indicativos 

onde a área de exposição do anúncio é elevada por meio de estrutura tubular afixada ao solo.

V - Área livre de imóvel edificado: a área descoberta existente entre a edificação e qualquer divisa 
do imóvel que a contém; 

VI - Área total do anúncio: a soma das áreas de todas as superfícies de exposição do anúncio, 
expressa em metros quadrados; 

VII - Bem de uso comum: aquele destinado à utilização do povo, como áreas verdes, institucio-
nais, vias e logradouros públicos;

VIII - Bem de valor cultural: aquele de interesse paisagístico, cultural, turístico, arquitetônico, 
ambiental ou de consagração popular, público ou privado, composto pelas áreas, edificações, 
monumentos, parques e bens tombados pela União, Estado e Município, e suas áreas envoltórias; 

IX - Mobiliário urbano: é o conjunto de elementos que podem ocupar o espaço público, implanta-
dos, direta ou indiretamente, pela Administração Municipal, com as seguintes funções urbanísti-
cas: 

a) circulação e transportes; 
b) ornamentação da paisagem e ambientação urbana; 
c) descanso e lazer; 
d) serviços de utilidade pública; 
e) comunicação e publicidade; 
f) atividade comercial; 
g) acessórios à infra-estrutura; 

X - Fachada: qualquer das faces externas de uma edificação principal ou complementar, como 
torres, caixas d’água, chaminés ou similares; 

XI - Imóvel: o lote, público ou privado, edificado ou não, assim definido: 

a) imóvel edificado: aquele ocupado total ou parcialmente com edificação permanente; 

b) imóvel não-edificado: aquele não ocupado ou ocupado com edificação transitória, em que não 
se exerçam atividades nos termos da legislação de uso e ocupação do solo; 

XII - Testada ou alinhamento: a linha divisória entre o imóvel de propriedade particular ou públi-
ca e o logradouro ou via pública. 

XIII - CADAN – Cadastro de Anúncios.

XIV - TVA – Taxa de Veiculação de Anúncio

XV - SEPLADEMA – Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento e Meio Ambiente do Muni-
cípio de Rio Claro. 

Artigo 5º - Para os fins desta lei, não são considerados anúncios: 

I - os nomes, símbolos, entalhes, relevos ou logotipos, incorporados à fachada por meio de aber-
turas ou gravados nas paredes, sem aplicação ou afixação, integrantes de projeto aprovado das 
edificações; 

II - os logotipos ou logomarcas de postos de abastecimento e serviços, quando veiculados nos 
equipamentos próprios do mobiliário obrigatório, como bombas de combustíveis, densímetros e 
similares; 

III - as denominações de prédios e condomínios; 

IV - os que contenham referências que indiquem lotação, capacidade e os que recomendem cau-
tela ou indiquem perigo; 

V - os que contenham mensagens obrigatórias por legislação federal, estadual ou municipal; 

VI - os que contenham mensagens indicativas de cooperação com o Poder Público Municipal, 
Estadual ou Federal; 

VII - os que contenham mensagens indicativas de órgãos da Administração Direta; 

VIII - os que contenham indicação de monitoramento de empresas de segurança com área máxima 
de 400 cm² ; 

IX - aqueles instalados em áreas de proteção ambiental que contenham mensagens institucionais 
com patrocínio; 

X - os que contenham as orientações de serviços públicos, bancários, prestadoras de serviços de 
saúde, desde que não ultrapassem a área de 150 cm² cada no limite de uma unidade para cada lo-
gomarca no local;

XI - a denominação de hotéis ou a sua logomarca, quando inseridas na fachada das edificações 
onde é exercida a atividade, devendo o projeto ser aprovado pelo Departamento de Desenvolvi-
mento Urbano e Gestão Territorial da SEPLADEMA;

XII - pintura artística em muros, desde que não tenha caráter publicitário.

XIII - a identificação das empresas nos veículos automotores utilizados para a realização de seus 



Diário Oficial do Município de Rio Claro - SP3 Rio Claro, quarta-feira, 23 de novembro de 2011

serviços.

Parágrafo Único - Aos anúncios citados nos incisos deste artigo não incidirão taxa de publicidade.

CAPÍTULO II

DAS NORMAS GERAIS

Artigo 6º - Todo anúncio deverá observar, dentre outras, as seguintes normas: 

I - oferecer condições de segurança ao público; 

II - ser mantido em bom estado de conservação, no que tange a estabilidade, resistência dos mate-
riais e aspecto visual; 

III - atender as normas técnicas pertinentes à segurança e estabilidade de seus elementos; 

IV - atender as normas técnicas emitidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 
pertinentes às distâncias das redes de distribuição de energia elétrica, ou a parecer técnico emitido 
pelo órgão público estadual ou empresa responsável pela distribuição de energia elétrica; 

V - respeitar a vegetação, em especial a arbórea; 

VI - não prejudicar a visibilidade de sinalização de trânsito ou outro sinal de comunicação institu-
cional, destinado à orientação do público, bem como a numeração imobiliária e a denominação 
dos logradouros; 

VII - não provocar reflexo, brilho ou intensidade de luz que possa ocasionar ofuscamento, preju-
dicar a visão dos motoristas, interferir na operação ou sinalização de trânsito ou, ainda, causar 
insegurança ao trânsito de veículos e pedestres, quando com dispositivo elétrico e eletrônico ou 
com película de alta refletividade; 

VIII - não obstruir a visualização de bens de valor natural, cultural, histórico, arqueológico, artís-
tico e turístico.

Artigo 7º - É proibida a instalação de anúncios em: 

I - leitos dos rios e cursos d’água, reservatórios, lagos e represas, conforme legislação específica; 

II - vias, parques, praças, canteiros centrais das ruas e avenidas, obeliscos e outros logradouros 
públicos, salvo os anúncios de cooperação entre o Poder Público e a iniciativa privada, a serem 
definidos por legislação específica, ou quando lei específica determinar, tais como a Lei “Adote 
uma Praça”, ou outras;

III - postes de iluminação pública ou de rede de telefonia, inclusive cabines e telefones públicos, 
exceção feita ao mobiliário urbano nos pontos permitidos pela Prefeitura e para anúncios especiais 
conforme determinações do Art.17;

IV - torres ou postes de transmissão de energia elétrica e torres de telefonia celular;

V - nos dutos de gás e de abastecimento de água, hidrantes, torres d’água e outros similares; 

VI - faixas ou placas acopladas à sinalização de trânsito; 

VII - obras públicas de arte, passarelas, viadutos e túneis, ainda que de domínio estadual ou fede-
ral; 

VIII – nos muros, paredes, coberturas, telas, gradis e empenas cegas de edifícios em lotes públicos 
ou privados, edificados ou não, em forma de faixas, placas, ou qualquer outro tipo de suporte, 
salvo nos estádios, distritais, centros desportivos e entidades beneficentes de assistência social,

IX - nas árvores de qualquer porte.

Artigo 8° - A aprovação dos anúncios indicativos nas edificações e áreas culturais e históricas fica 
condicionada a prévia autorização da SEPLADEMA, através de seu Departamento de Desenvol-
vimento Urbano e Gestão Territorial e da Secretaria Municipal de Cultura.

Parágrafo Único - O interessado deverá protocolar requerimento acompanhado de croqui do anún-
cio e localização da instalação.

CAPÍTULO III

DA ORDENAÇÃO DA PAISAGEM URBANA

Seção I

DO ANÚNCIO INDICATIVO E PROMOCIONAL EM IMÓVEL EDIFICADO, NÃO-
EDIFICADO, PÚBLICO, PRIVADO E EM LOGRADOUROS PÚBLICOS

Artigo 9º - Os anúncios indicativos em imóveis edificados deverão conter todas as informações 
direcionadas ao público, atendendo as seguintes condições:

I - estar afixados paralelamente à testada, podendo ser sub-divididos em duas peças, contanto que 
a somatória de suas dimensões, em metros quadrados, não seja superior ao estipulado pela tabela 

abaixo:

Testada (metros) Dimensão máxima do anúncio 
(m²)

Altura do anúncio em relação 
ao solo (metros)

0,01 a 5,00 1,50 2,50 à 4,00
5,01 a 10,00 3,00 2,50 à 4,00
10,01 a 15,00 4,50 2,50 à 5,00
15,01 a 20,00 6,00 2,50 à 5,00
20,01 a 30,00 9,00 2,50 à 6,00
30,01 a 50,00 12,00 2,50 à 6,00
50,01 a 100,00 18,00 2,50 à 6,00
Acima de 100,00 Objeto de estudo específico Objeto de estudo específico

II - a projeção dos anúncios indicativos não deverá ultrapassar 20 cm (vinte centímetros) sobre o 
passeio público, ficando proibida a instalação de anúncios perpendiculares à testada, ou em mar-
quises e saliências das edificações.

III - anúncios indicativos podem estar também em forma de totens, que deverão estar contidos 
dentro do lote e a área total do anúncio (soma total das faces) não deverá ultrapassar 3,00 m² com 
altura máxima de 2,50 m em relação ao solo, podendo a área total do anúncio indicativo ser fra-
cionada, desde que a área total dos anúncios não ultrapasse o descrito no inciso I deste artigo.

IV - anúncios indicativos em testada com mais de 10,00m lineares podem estar também em forma 
de estruturas tubulares elevadas, que deverão estar contidas dentro do lote e a área total do anúncio 
(soma total das faces) não deverá ultrapassar 2,00 m² com altura máxima de 4,00m em relação ao 
solo, com exceção dos anúncios situados em vias duplas que poderão atingir altura máxima de 
6,00m em relação ao solo. A área total do anúncio indicativo de acordo com o disposto I deste 
artigo pode ser fracionada para a utilização da estrutura tubular elevada, desde que a área total dos 
anúncios não ultrapasse o descrito no inciso I deste artigo.

V - quando o anúncio indicativo for composto apenas de letras, logomarca ou símbolos grampea-
dos ou pintados na parede, a área total do anúncio será aquela resultante da somatória dos polígo-
nos formados pelas linhas imediatamente externas que contornam cada elemento inserido na fa-
chada.

VI - no caso do anúncio indicativo, publicitário ou promocional se encontrar afixado em espaço 
interno de qualquer edificação, o anúncio será considerado visível quando localizado até 1,00m 
(um metro) de qualquer abertura ou vedo transparente que se comunique diretamente com o exte-
rior, sendo proibido qualquer anúncio que avance nessa faixa ou se instale nas paredes próximas 
à testada.

VII - será admitido anúncio indicativo no frontão de toldo retrátil, desde que a área total do anún-
cio não ultrapasse 10% da área total do toldo, neste caso este deverá ser o único anúncio do imó-
vel. 

VIII - na hipótese do imóvel público ou privado abrigar mais de uma atividade, o anúncio referido 
no “caput” deste artigo poderá ser subdividido em outros, desde que sua área total não ultrapasse 
os limites estabelecidos na tabela constante do inciso I deste Artigo. 

IX - quando o imóvel for de esquina ou tiver mais de uma frente para logradouro público, será 
permitido um anúncio em cada testada atendidas as exigências estabelecidas nesta lei. 

X - não serão permitidos anúncios instalados em marquises, saliências ou recobrimento de facha-
das, mesmo que constantes de projeto de edificação aprovado ou regularizado, constantes no pe-
rímetro da Rua 1 (um) a Rua 7 (sete) e da Av. 6 (seis) à Av. 7 (sete), em ambos os lados das Ruas. 

XI - fora do perímetro citado no item X deste artigo, serão permitidos anúncios instalados em re-
cobrimentos de fachadas não devendo ultrapassar as dimensões descritas no disposto nos incisos 
I e II deste artigo, nem recobrir nenhuma edificação de valor histórico, cultural e arquitetônico, 
devendo o projeto passar por análise e aprovação da SEPLADEMA.

XII - serão permitidas pinturas, apliques ou qualquer outro elemento com fins promocionais, que 
sejam vistos dos logradouros públicos, desde que situados em espaço interno de qualquer edifica-
ção a uma distância de 1,00 metro (um metro) de qualquer abertura ou vedo transparente que se 
comunique diretamente com o exterior. 

XIII - serão permitidos anúncios promocionais em vitrines desde que afixados em sua face interna 
e com caráter provisório, não ultrapassando 10% da área total da vitrine.

XIV - no caso de anúncios promocionais por meio de balões infláveis ou similares, deverão estar 
contidos dentro do lote, restringindo sua utilização a eventos ocasionais como inaugurações, ex-
posições e/ou lançamentos, com altura máxima de 6 metros em relação ao solo, devendo haver a 
autorização prévia do Corpo de Bombeiros.

Artigo 10 - Nos imóveis edificados, públicos ou privados, somente serão permitidos anúncios in-
dicativos das atividades neles exercidas e anúncios publicitários que estejam em conformidade 
com as disposições estabelecidas na lei de uso e ocupação do solo em vigor e possuam as devidas 
licenças de funcionamento. 
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Artigo 11 - Somente será permitido anúncio indicativo em área não-edificada caso seja exercida 
atividade no local e que possua licença de funcionamento, observado o disposto no Art. 9° desta 
lei. 

Seção II

DO ANÚNCIO PUBLICITÁRIO EM IMÓVEL PÚBLICO OU PRIVADO

Artigo 12 - Fica proibida a colocação de anúncio publicitário de qualquer natureza nos imóveis 
públicos e privados edificados ou não, constantes no perímetro da Rua 1 (um) à Rua 7 (sete) e da 
Av. 6 (seis) à Av. 7 (sete), em ambos os lados das Ruas.

Artigo 13 - Somente serão permitidos anúncios publicitários do tipo out-doors ou similares em 
lotes públicos ou privados, edificados e não edificados, com uma distância mínima de 70,00m 
(setenta metros) entre si.

Parágrafo Único - Fica permitida a utilização das duas faces de uma mesma estrutura para  veicu-
lação de anúncios publicitários.

Artigo 14 - A instalação dos anúncios publicitários do tipo out-doors ou similares deverão atender 
às seguintes exigências:

I - ser confeccionados em estrutura metálica, observadas as normas da ABNT.

II - ser instalados dentro dos limites do lote, não sendo admitidas projeções no passeio.

III - a área máxima do quadro não deverá ultrapassar 27m² (vinte e sete metros quadrados) sendo 
9m (nove metros) de largura por 3 m (três metros) de altura, não devendo ultrapassar a altura 
máxima de 7m (sete metros) em relação ao solo.

IV - serão permitidos agrupamentos de no máximo 2 (dois) outdoors no mesmo ponto. 

V - proceder à manutenção e limpeza do veículo de divulgação assim como a área ao seu redor.

VI - constar o nome da empresa veiculadora do anúncio e seu número de licença (CADAN), em 
placa de identificação de até 15cm (Quinze Centímetros) por 30cm (Trinta Centímetros), afixada 
na base superior do quadro, voltada para a via.

VII - Proceder à imediata retirada das estruturas em caso de desativação dos out-doors ou simila-
res.

VIII - No caso de painéis eletrônicos, painéis rodoviários e instalação de novas empresas de Mídia 
exterior também dependerão de análise e aprovação da Secretaria Municipal de Mobilidade Urba-
na e Sistema Viário, para se instalar no município.

§ 1º - As empresas já cadastradas no Município de Rio Claro como empresas de atividade publi-
citária poderão preservar até 70% dos out-doors ou similares nos locais já instalados, com exceção 
do descrito no Art. 12.

§ 2º - Os out-doors já instalados por empresas já cadastradas no Município, como empresas de 
atividade publicitária, que forem retirados do quadrante descrito no Art. 12, poderão ser realocados 
para áreas públicas de vias duplas, de acordo com locais estabelecidos pela SEPLADEMA, em 
conformidade com esta Lei.

§ 3º - Os out-doors situados nos locais mencionados no Art. 12 deverão ser retirados no prazo 
descrito no Art. 39 desta Lei.

§ 4º - Os out-doors remanescentes nas áreas permitidas, conforme § 1º deste artigo, em situação 
conflitante com esta lei, sempre que forem desativados por motivos particulares, não serão repos-
tos.

§ 5º - A SEPLADEMA e as empresas já cadastradas farão o levantamento dos 100% dos painéis 
instalados nos imóveis públicos e privados, após a aprovação desta Lei, para o cálculo dos 70% 
que poderão permanecer de acordo com a preferência das empresas, exceto os instalados em áreas 
públicas.

I - Os out-doors ou similares aprovados poderão permanecer com suas dimensões, alturas e pa-
drões já existentes.

II - Os out-doors ou similares que não estiverem expostos, mas que já estiverem em fase de con-
fecção ou reforma, de acordo com o contrato já estabelecido e assinado com o responsável pelo 
imóvel, também deverão entrar na contagem dos 100%.

Seção III

DO ANÚNCIO PUBLICITÁRIO MÓVEL

Artigo 15 - Fica permitida a distribuição de panfletos ou similares, desde que seja feita diretamen-
te nas edificações, ficando proibida a distribuição em vias e logradouros públicos, sendo a infração 
de inteira responsabilidade do anunciante, incidindo sobre ele as penalidades desta lei.

Parágrafo Único - A distribuição de panfletos ou similares, bem como as taxas correspondentes 
será regulamentada por Lei específica.

Artigo 16 - Fica permitida a veiculação de anúncio publicitário somente em veículos automotores 
de transporte coletivo e táxis, apenas no vidro traseiro, desde que não seja iluminado ou de mate-
rial refletivo. 

§ 1º - São permitidos anúncios promocionais das empresas em seus veículos de serviços sendo 
proibidas as estruturas ou aparatos sobrepostos ou apensados aos veículos.

§ 2º - A veiculação de anúncio publicitário em veículos automotores será regulamentado por De-
creto.

Seção IV

DOS ANÚNCIOS ESPECIAIS

Artigo 17 - Para os efeitos desta lei, os anúncios especiais são classificados em: 

I - de finalidade cultural: quando for integrante de programa cultural e evento de lazer, ou alusivo 
a data de valor histórico, não podendo sua veiculação ser superior a 30 (trinta) dias. 

II - de finalidade educativa, informativa ou de orientação social.

III - de finalidade eleitoral: quando destinado à propaganda de partidos políticos ou de seus candi-
datos, na forma prevista na legislação eleitoral; 

IV - de finalidade imobiliária: quando for destinado à informação do público para aluguel ou ven-
da de imóvel, não podendo sua área ultrapassar 1,00 m² (um metro quadrado).

V - No caso de canteiros de obras deve-se seguir o estipulado no Art. 9º desta lei.

VI - No caso de lançamento de empreendimentos imobiliários em terrenos maiores que 1.500m² 
(Um mil e quinhentos metros quadrados) poderá ser instalado anúncio no local do empreendimen-
to, devendo ser solicitado via protocolo autorização junto à SEPLADEMA para instalação.

§ 1°- No caso dos “banners” ou pôsteres indicativos dos eventos culturais que serão exibidos na 
própria edificação, para museu ou teatro, não deverão ultrapassar 10% (dez por cento) da área 
total de todas as fachadas; 

§ 2°- A veiculação de anúncios especiais relacionados a eventos culturais, de lazer ou outros de 
interesse público deverão estar nos suportes para afixação de pôster para eventos que farão parte 
do mobiliário urbano da cidade, e deverão passar por análise da SEPLADEMA para a autorização 
e a determinação de quantidade e locais adequados.

§ 3º - Os anúncios eleitorais ficam autorizados conforme legislação eleitoral vigente.

Seção V

DO ANÚNCIO PUBLICITÁRIO NO MOBILIÁRIO URBANO

Artigo 18 - A veiculação de anúncios publicitários no mobiliário urbano poderá ser explorada por 
empresas particulares, mediante permissão ou processo licitatório, com aprovação da SEPLADE-
MA através de seu Departamento de Desenvolvimento Urbano e Gestão Territorial.

Parágrafo Único - A cobrança sobre a exploração deste tipo de publicidade será regulamentada por 
Decreto do Executivo que definirá os valores das taxas de cada ano.

Artigo 19 - São considerados como mobiliário urbano de uso e utilidade pública os seguintes 
elementos, dentre outros: 

I - abrigo de parada de transporte público de passageiro; 

II - totem indicativo de parada de ônibus; 

III - sanitário público; 

IV - sanitário público móvel (para feiras livres e eventos);  

V - painel publicitário/informativo; 

VI - painel eletrônico para texto informativo; 

VII - placas e unidades identificadoras de vias e logradouros públicos; 

VIII - totem de identificação de espaços e edifícios públicos; 

IX - cabine de segurança; 

X - quiosque para informações culturais; 

XI - bancas de jornais e revistas; 

XII - bicicletário; 

XIII - estrutura para disposição de sacos plásticos de lixo e destinada à reciclagem; 
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XIV - grade de proteção de terra ao pé de árvores; 

XV - protetores de árvores; 

XVI - quiosque para venda de lanches e produtos em parques; 

XVII - lixeiras; 

XVIII - relógio (tempo, temperatura e poluição); 

XIX- suportes para afixação de pôster para eventos culturais; 

XX - painéis de mensagens variáveis para uso exclusivo de informações de trânsito; 

XXI - colunas multiuso; 

XXII - estações de transferência; 

XXIII - abrigos para pontos de táxi

XXIV - placas indicativas de praças. 

§ 1º - Abrigos de parada de transporte público de passageiros são instalações de proteção contra as 
intempéries, destinados aos usuários do sistema de transporte público, instalados nos pontos da 
parada e terminais, devendo, em sua concepção, ter definidos os locais para veiculação de publi-
cidade e os painéis informativos referentes ao sistema de transporte. 

§ 2º - Totem indicativo de parada de ônibus é o elemento de comunicação visual destinado à iden-
tificação da parada de ônibus, quando houver impedimento para instalação de abrigos. 

§ 3º - Sanitários públicos são instalações higiênicas destinadas ao uso comum, sendo implantados 
em praças e nos terminais de transporte de uso coletivo, e os chamados sanitários públicos móveis 
instalados em feiras livres e eventos. 

§ 4º - Painel publicitário informativo é o painel para informação a transeuntes, consistindo num 
sistema de sinalização global para a cidade, que identificará mapas de áreas, marcação dos pontos 
de interesse turístico, histórico e de mensagens de caráter educativo. 

§ 5º - Painel eletrônico para texto informativo consiste em painéis luminosos ou totens orientado-
res do público em geral, localizados no entorno de imóveis de valor histórico, cultural e artístico, 
casas de espetáculos, teatros e auditórios; veiculando as atividades realizadas nestes locais.

§ 6º - Placas e unidades identificadoras de vias e logradouros públicos são aquelas que identificam 
as vias e logradouros públicos, instaladas nas respectivas confluências. 

§ 7º - Totens de identificação de espaços e edifícios públicos são elementos de comunicação visu-
al destinados à identificação dos espaços e edifícios públicos. 

§ 8º - Cabine de segurança é o equipamento destinado a abrigar policiais durante 24 horas por dia, 
com acesso externo, tipo balcão para atendimento dos transeuntes, com capacidade para prestação 
de primeiros socorros.

§ 9º - Quiosques são equipamentos destinados à comercialização e prestação de serviços diversos, 
implantados em praças e logradouros públicos, em locais e quantidades a serem estipuladas pelo 
Poder Público Municipal, sem prejuízo do comércio local regularmente estabelecido e do trânsito 
de pedestres. 

§ 10 - As bancas para a comercialização de jornais e revistas, instaladas em espaços públicos, 
obedecerão a um cronograma de instalação, decorrente da aprovação do desenho do mobiliário e 
da aprovação de sua instalação naquele espaço específico. 

§ 11 - Bicicletário é o equipamento destinado a abrigar bicicletas do público em geral. 

§ 12 - Grade de proteção de terra ao pé de árvores é aquela elaborada em forma de gradil, destina-
da à proteção das bases de árvores em calçadas, podendo servir de piso no mesmo nível do pavi-
mento das referidas calçadas. 

§ 13 - Protetores de árvore são aqueles elaborados em forma de gradil protetor da muda ou arbus-
to, instalados em vias, logradouros ou outros espaços públicos, tais como praças, jardins e parques, 
de acordo com projetos paisagísticos elaborados pelo Poder Público Municipal ou pelo concessio-
nário, em material de qualidade não agressivo ao meio ambiente. 

§ 14 - As lixeiras, destinadas ao descarte de material inservível de pouco volume, serão instaladas 
nas calçadas, em pontos e intervalos estratégicos, sem prejuízo do tráfego de pedestres ou de pes-
soas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

§ 15 - Relógios/termômetros são equipamentos com iluminação interna, destinados à orientação 
do público em geral quanto ao horário, temperatura e poluição do local, podendo ser instalados nas 
vias públicas, nos canteiros centrais, nas ilhas de travessia de avenidas e praças.

§ 16 - Suportes para afixação de pôsteres são elementos estruturados para receber a aplicação de 
pequenos pôsteres do tipo “lambe-lambe”, que promovem eventos culturais, sem espaço para 
publicidade. 

§ 17 - Painéis de mensagens variáveis para uso exclusivo de informações de trânsito são equipa-
mentos eletrônicos destinados a veicular mensagens de caráter exclusivamente informativo e de 

utilidade no que se refere ao sistema viário e de trânsito da cidade. 

§ 18 - Colunas multiuso são aquelas destinadas à fixação de publicidade, cujo desenho deve ser 
compatível com o seu entorno, podendo abrigar funções para suporte de equipamentos de servi-
ços, tais como quiosques de informação e venda de ingressos. 

§ 19 - Estações de transferência são locais protegidos para passageiros de ônibus em operações de 
transbordo. 

§ 20 - Abrigos para pontos de táxi são instalações de proteção contra as intempéries, destinadas à 
proteção dos usuários do sistema regular de táxis, devendo, em sua concepção, definir os locais 
para veiculação de publicidade e painéis informativos referentes ao sistema de transporte.

§ 21 - Placas indicativas de praças são aquelas identificadoras de sua denominação. 

Artigo 20 - Os elementos do mobiliário urbano não poderão: 

I - ocupar ou estar projetado sobre o leito carroçável das vias; 

II - obstruir a circulação de pedestres ou configurar perigo ou impedimento à locomoção de pes-
soas com deficiência e mobilidade reduzida; 

III - obstruir o acesso a faixas de travessias de pedestres, escadas rolantes ou entradas e saídas de 
público, sobretudo as de emergência ou para pessoas portadoras de necessidades especiais; 

IV - estar localizado em esquinas, viadutos, pontes, salvo os equipamentos de informação e utili-
dade básica ao pedestre ou de denominação de logradouro público. 

Parágrafo Único - A instalação do mobiliário urbano nos passeios públicos deverá necessariamen-
te observar uma faixa de circulação de, no mínimo, metade de sua largura e não poderá conter 
anúncio publicitário no perímetro da Rua 1 (um) à Rua 7 (sete) e da Av. 6 (seis) à Av.7 (sete), em 
ambos os lados das ruas. 

CAPÍTULO IV

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Seção I

DO LICENCIAMENTO E DO CADASTRO DE ANÚNCIOS - CADAN

Artigo 21 - A SEPLADEMA criará o CADAN – Cadastro de Anúncios para identificar, autorizar 
e fiscalizar todos os anúncios estabelecidos no Município.

§ 1º - Os anúncios indicativos e publicitários somente poderão ser instalados após a devida emis-
são da licença que implicará seu registro imediato no Cadastro de Anúncios – CADAN, instalado 
junto à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento e Meio Ambiente – SEPLADEMA.

§ 2º - A solicitação de licença deverá ser instruída com o preenchimento de ficha padrão fornecida 
pela SEPLADEMA e retirada junto ao serviço de Protocolo da Prefeitura, com indicação das 
medidas da fachada ou de outro local onde será instalada a propaganda, e do anúncio, acompanha-
da de croqui, desenho ou foto do projeto que deverão ser anexados junto ao Processo de Abertura 
de Firma, quando empresa cadastrada, ou em Processo Administrativo próprio quando eventual.

§ 3º - O licenciamento dos anúncios indicativos e publicitários será promovido pela SEPLADE-
MA, consultada as demais instâncias envolvidas quando couber, não sendo necessária a sua reno-
vação, desde que não haja alteração na estrutura ou tamanho do anúncio o que implicará em novo 
pedido de licença, utilizando-se do mesmo processo administrativo da licença anterior.

§ 4º - O conteúdo do anúncio é de inteira responsabilidade da empresa solicitante.

Artigo 22 - Das demais condições e custos:

I - Os anúncios indicativos ficam isentos do pagamento da Taxa de Veiculação de Anúncio - TVA.

II - O custo da publicidade e sua aplicação serão regulamentados por Lei específica.

III - Anúncios indicativos e publicitários com área de exposição acima de 5m², anúncios em forma 
de toten, estrutura tubular elevada, com dispositivos elétricos, eletrônicos e/ou mecânicos deverão 
apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica).

IV - A veiculação de anúncios publicitários será promovida por empresas do ramo, devidamente 
inscritas no cadastro de atividades da Prefeitura Municipal, devendo solicitar a licença para cada 
anúncio a ser instalado realizando assim seu devido cadastro no CADAN, com exceção das alte-
rações apenas de conteúdo do anúncio que é de inteira responsabilidade da empresa publicitária.

Artigo 23 - O indeferimento do requerimento da licença de anúncio indicativo e publicitário será 
devidamente fundamentado. 

Parágrafo Único - O indeferimento não dá ao requerente o direito à devolução de eventuais taxas 
ou emolumentos pagos. 

Artigo 24 - O prazo para pedido de reconsideração do indeferimento ou de recurso é de 30 (trinta) 
dias corridos, contados a partir da data do comunicado ao requerente.
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Parágrafo Único - Os pedidos de reconsideração do indeferimento ou de recurso não terão efeito 
suspensivo. 

Seção II

DO CANCELAMENTO DA LICENÇA DO ANÚNCIO

Artigo 25 - A licença do anúncio será automaticamente extinta nos seguintes casos: 

I - por solicitação do interessado, mediante requerimento; 

II - se forem alteradas as características do anúncio; 

III - quando ocorrer mudança de local de instalação do anúncio; 

IV - se forem modificadas as características do imóvel; 

V - por infringência a qualquer das disposições desta lei ou de seu decreto regulamentar, caso não 
sejam sanadas as irregularidades dentro dos prazos previstos; 

VI - pelo não-atendimento a eventuais exigências dos órgãos competentes; 

Artigo 26 - Os responsáveis pelo anúncio, nos termos do art. 27 desta lei deverão manter, no en-
dereço do imóvel onde está instalado, à disposição da fiscalização, toda a documentação compro-
batória da regularidade junto ao Cadastro de Anúncio – CADAN. No caso de anúncios em imóveis 
não edificados os responsáveis pelo anúncio deverão manter o número da licença de anúncio ou 
CADAN de forma visível e legível do logradouro público, sob pena de aplicação das sanções es-
tabelecidas nos art. 34 e seguintes. 

Seção III

DOS RESPONSÁVEIS PELO ANÚNCIO

Artigo 27 - Para efeitos desta lei, ficam estabelecidos responsáveis pelo anúncio:

I - Indicativo: ficam solidariamente responsáveis o anunciante e a empresa instaladora do anúncio;

II - Publicitário: ficam solidariamente responsáveis o anunciante e a empresa veiculadora da pu-
blicidade,

III - Especial: o anunciante.

§ 1º - A empresa instaladora dos anúncios é inteiramente responsável em relação aos aspectos 
técnicos, elétricos, estruturais, de segurança, de instalação e de manutenção, bem como da remo-
ção do anúncio.

§ 2º - Os responsáveis pelo anúncio responderão administrativamente, civil e criminalmente pela 
veracidade das informações prestadas. 

Seção IV

DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS E COMPETÊNCIAS

Artigo 28 - Para a apreciação e decisão da matéria tratada nesta lei, serão observadas as seguintes 
instâncias administrativas: 

I - Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Meio Ambiente SEPLADEMA; 

II - Secretaria Municipal de Economia e Finanças; 

III - Secretaria Municipal de Cultura,

IV - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Sistema Viário. 

Artigo 29 - Compete à Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Meio Ambien-
te - SEPLADEMA: 

I - supervisionar e articular a atuação em matéria de paisagem urbana; 

II - expedir atos normativos e definir procedimentos administrativos para fiel execução desta lei e 
de seu regulamento; 

III - gerenciar o cadastro único dos anúncios da cidade - CADAN, bem como a veiculação eletrô-
nica no “site” da Prefeitura para o conhecimento e acompanhamento de todos os cidadãos;

IV - elaborar e apreciar projetos de normas modificativas ou inovadoras da legislação vigente, 
referentes a anúncios, mobiliário urbano e paisagem urbana com as justificativas necessárias vi-
sando sua constante atualização diante de novas exigências técnicas e peculiaridades locais;

V - propor e expedir atos normativos administrativos sobre a ordenação dos anúncios, paisagem e 
meio ambiente;

VI - licenciar e cadastrar os anúncios indicativos, inclusive os já instalados anteriormente à data 

da publicação desta lei;

VII - fiscalizar o cumprimento desta lei e aplicar as multas previstas.

Artigo 30 - Compete a Secretaria Municipal de Economia e Finanças: 

I - Cobrar taxas ou emolumentos dos anúncios publicitários.

II - Dar encaminhamento à cobrança das penalidades cabíveis. 

Artigo 31 - Compete à Secretaria Municipal de Cultura: 

I - expedir atos normativos quanto à classificação dos anúncios de finalidade cultural e 
quanto às características e parâmetros para anúncios em bens de valor cultural.

II - emitir parecer, no âmbito de suas atribuições, quanto ao enquadramento das situações não 
previstas ou passíveis de dúvidas; 

III - autorizar e fixar condições para a instalação dos anúncios indicativos nos bens de valor cultu-
ral, conjuntamente com a SEPLADEMA. 

Artigo 32 - Compete à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Sistema Viário: 

I - disciplinar os elementos a serem instalados nas áreas públicas e ou privadas visando não preju-
dicar a visibilidade da sinalização de trânsito; 

II - elaborar parâmetros de dimensões, posicionamento, quantidade e interferência adequados à 
sinalização de trânsito e demais elementos construídos que possam interferir na mobilidade urba-
na; 

III - priorizar a sinalização de interesse público com vistas a não confundir motoristas na condução 
de veículos e garantir a livre e segura locomoção de pedestres. 

CAPÍTULO V

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Artigo 33 - Para os fins desta lei, consideram-se infrações: 

I - exibir anúncio:
 
a) sem a necessária licença ou a autorização do anúncio especial, quando for o caso; 

b) com dimensões diferentes das aprovadas; 

c) sem constar de forma legível e visível o logradouro público, o número da licença no CADAN; 
no caso dos anúncios em imóveis não edificados e anúncios publicitários,

d) sem possuir, no imóvel onde está instalado o anúncio, à disposição da fiscalização, toda a do-
cumentação comprobatória de regularidade e o número da licença no CADAN.

II - manter o anúncio em mau estado de conservação; 

III - não atender a intimação do órgão competente para a regularização ou a remoção do anúncio; 

IV - veicular qualquer tipo de anúncio em desacordo com o disposto nesta lei e nas demais leis 
municipais, estaduais e federais pertinentes,

V - praticar qualquer outra violação às normas previstas nesta lei ou em seu decreto regulamentar. 
Parágrafo Único - Para todos os efeitos desta lei, respondem subsidiariamente pela infração prati-
cada os responsáveis pelo anúncio nos termos do art. 28.

Artigo 34 - A inobservância das disposições desta lei sujeitará os infratores, às seguintes penalida-
des: 

I - multa; 

II - cancelamento imediato da licença do anúncio ou da autorização do anúncio especial,

III - remoção do anúncio. 

Parágrafo Único - Poderão ser aplicados cumulativamente dois ou mais incisos descritos neste 
artigo.

Artigo 35 - Na aplicação da primeira multa, os responsáveis serão intimados a regularizar o anún-
cio ou a removê-lo, quando for o caso, observados os seguintes prazos: 

I - 5 (cinco) dias, no caso de anúncio indicativo, publicitário ou especial,

II - 24 (vinte e quatro) horas, no caso de anúncio que apresente risco iminente. 

Artigo 36 - Na hipótese do infrator não proceder à regularização ou remoção do anúncio instalado 
irregularmente, a Municipalidade adotará as medidas para sua retirada, ainda que esteja instalado 
em imóvel privado, cobrando os respectivos custos de seus responsáveis, independentemente da 
aplicação das multas e demais sanções cabíveis. 
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L E I         Nº          4257

de 11 de novembro de 2011

(Altera a redação e acrescenta parágrafos ao artigo 29 da Lei nº 3777 de 15 de outubro de 
2007, alterado pela Lei nº 4135 de 20 de dezembro de 2010, revogando seu parágrafo único)

Eu, PALMINIO ALTIMARI FILHO, Prefeito do Município de Rio Claro, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que a Lei me confere, faço saber que a Câmara Municipal de Rio Claro 
aprovou e eu promulgo a seguinte Lei: -

Artigo 1º - O Artigo 29 da Lei 3777 de 15 de outubro de 2007, alterado pela Lei nº 4135 de 20 
de dezembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Artigo 29 - O profissional do magistério que tiver 20 anos de exercício no magistério público 
municipal de Rio Claro e no mínimo 10 anos consecutivos ou intercalados de jornada de traba-
lho ampliada e/ou designação para atividade (função) de Suporte Pedagógico, poderá requerer 
a incorporação na tabela em que esteve durante a ampliação da jornada e/ou designação.

§ 1º - Serão também computados, para fins da incorporação, os dias de efetivo exercício traba-
lhados, anteriormente a 20 de dezembro de 2010, na docência de classe/aulas atribuídas a título 
de carga suplementar de trabalho docente e/ou nas designações para funções de professor coor-
denador, coordenador pedagógico, supervisor de ensino e/ou de vice-diretor mesmo quando em 
situação de substituição ao diretor.

§ 2º - Se a quantidade de horas da carga suplementar de trabalho docente, a que se refere o pa-
rágrafo anterior, não for constante no decorrer do prazo estabelecido no caput deste artigo, para 
fins de incorporação será calculada a média ponderada das horas e o docente será enquadrado 
na mais próxima das jornadas previstas no anexo III da Lei Complementar 059/2010 que alterou 
a Lei Complementar 024/2007.

§ 3º - Se o profissional do magistério, no decorrer do prazo estabelecido no caput deste artigo, 
foi designado para diversas funções, seja de professor coordenador, coordenador pedagógico, 
supervisor de ensino e/ou de vice-diretor mesmo quando em situação de substituição ao diretor, 
para fins de incorporação será enquadrado na tabela de vencimentos referente a função que 
desempenhou por maior período.

§ 4º - Concedida a incorporação da ampliação da jornada de trabalho o profissional do magisté-
rio deverá cumprir obrigatoriamente a referida carga horária até o momento da aposentadoria, 
de forma a ser regulamentada pela Secretaria Municipal da Educação.

§ 5º - O profissional do magistério designado para função de professor coordenador, coordena-
dor pedagógico, supervisor de ensino e/ou de vice-diretor mesmo quando em situação de subs-
tituição ao diretor, que tiver concedida a incorporação deverá obrigatoriamente, ao retornar ao 
seu cargo de origem, cumprir a jornada de trabalho correspondente a função que desempenhava, 
de forma a ser regulamentada pela Secretaria Municipal da Educação.

§ 6º - No caso do profissional do magistério utilizar, para fins de incorporação, o tempo de efe-
tivo exercício em designação para função de professor coordenador, coordenador pedagógico, 
supervisor de ensino e/ou de vice-diretor mesmo quando em situação de substituição ao diretor 
e também o tempo de efetivo exercício de jornada de trabalho ampliada, será enquadrado na 
tabela de vencimentos referente a situação (função ou ampliação) que desempenhou por maior 
período, respeitado o disposto nos parágrafos anteriores.

§ 7º - O profissional do magistério poderá indicar os períodos trabalhados em ampliação de 
jornada e/ou em designação para função de suporte pedagógico que deseja utilizar para fins de 
incorporação e será enquadrado em conformidade com o estabelecido nos parágrafos anteriores.

Artigo 2º - Fica revogado o parágrafo único do artigo 29 da Lei nº 3777/2007, alterada pela Lei 

Parágrafo Único - O Poder Público Municipal poderá ainda interditar e providenciar a remoção 
imediata do anúncio, ainda que esteja instalado em imóvel privado, em caso de risco iminente de 
segurança ou da reincidência na prática de infração, cobrando os custos de seus responsáveis, não 
respondendo por quaisquer danos causados ao anúncio quando de sua remoção. 

Artigo 37 - As multas serão aplicadas da seguinte forma:

I - primeira multa no valor de 800 (oitocentos) UFM (Unidade Fiscal do Município) por anúncio 
irregular; 

II - acréscimo de 260 UFM (Unidade Fiscal do Município) para cada metro quadrado que exceder 
as dimensões permitidas,

III - persistindo a infração após a aplicação da primeira multa e a intimação referida no art. 35 e 
nos incisos I e II deste artigo, sem que sejam respeitados os prazos ora estabelecidos, será aplicada 
multa correspondente ao dobro da primeira, reaplicada a cada 15 (quinze) dias a partir da lavratu-
ra da anterior até a efetiva regularização, num prazo máximo de 90 dias; não havendo a regulari-
zação, a Municipalidade adotará as medidas para a retirada do anúncio, ainda que esteja instalado 
em imóvel particular, cobrando os respectivos custos de seus responsáveis.

§ 1º - No caso do anúncio apresentar risco iminente, a segunda multa, bem como as reaplicações 
subseqüentes, ocorrerá a cada 24 (vinte e quatro) horas a partir da lavratura da multa anterior até 
a efetiva remoção do anúncio. 

§ 2º - Nos casos, em que não é permitida a veiculação de anúncios publicitários por meio de “ban-
ners”, “lambe-lambe”, faixas, pinturas e outros elementos que promovam profissionais, serviços 
ou qualquer outra atividade nas vias e equipamentos públicos, as sanções estipuladas neste artigo 
serão também aplicadas aos respectivos responsáveis.

Artigo 38 - Os recursos financeiros provenientes das multas aplicadas nos termos desta Lei, serão 
encaminhados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente – FUNDEMA, de acordo com o previsto 
no capítulo V, Art. 196 do Plano Diretor - Lei n° 3806, de 28 de dezembro de 2007.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 39 - Todos os anúncios especiais, promocionais, indicativos e publicitários, inclusive suas 
estruturas de sustentação, instalados, com ou sem licença expedida a qualquer tempo, dentro dos 
lotes urbanos de propriedade pública ou privada, que não estão de acordo com os termos desta lei 
deverão ser retirados e adequados pelos seus responsáveis até 180 dias a partir da data da publica-
ção desta Lei. 

§ 1º - O prazo previsto no “caput” deste artigo poderá ser prorrogado por mais 180 (cento e oiten-
ta) dias, caso os responsáveis pelo anúncio justifiquem a impossibilidade de seu atendimento, 
mediante requerimento ao órgão competente do Executivo. 

§ 2º - No caso de anúncios que apresentem risco iminente à população, ao trânsito, que compro-
metam a segurança da rede elétrica e a boa atuação dos bombeiros ou que estejam instalados no 
espaço público aéreo, deverão providenciar a retirada do anúncio dentro do prazo máximo de 30 
dias após a publicação desta Lei, não podendo usufruir da prorrogação definida no parágrafo an-
terior.

§ 3º - Em caso de descumprimento do disposto no “caput” deste artigo, serão impostas as penali-
dades previstas no art. 34 desta lei aos responsáveis pelo anúncio nos termos do art. 27.

Artigo 40 - Novas tecnologias e meios de veiculação de anúncios, bem como projetos diferencia-
dos não previstos nesta lei, deverão passar por prévia análise da Secretaria de Planejamento, De-
senvolvimento e Meio Ambiente e do Conselho de Desenvolvimento Urbano (CDU).

Artigo 41 - O Poder Executivo promoverá as medidas necessárias para viabilizar a aplicação das 
normas previstas nesta lei, estabelecendo mediante portaria, a padronização de requerimentos e 
demais documentos necessários ao seu cumprimento e poderá: 

a) celebrar termo de cooperação com a iniciativa privada visando à execução e manutenção de 
melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas, bem como a conservação de áreas municipais, 
atendido o interesse público. 

b) conceder incentivos às pessoas jurídicas que invistam em ações visando a melhoria, recupera-
ção e/ou restauração de fachadas de valor arquitetônico, cultural e/ou histórico, especialmente os 
imóveis localizados na área central da cidade. O tipo de incentivo bem como suas condições serão 
previstos através de instrumentos próprios. 

Artigo 42 - A SEPLADEMA poderá celebrar contratos com empresas privadas ou instituições, 
visando à prestação de serviços de apoio operacional para a fiscalização, bem como de remoção 
de anúncios. 

Artigo 43 - O Poder Executivo regulamentará a presente lei por Decreto sempre que se fizer ne-
cessário, sendo que as normas contidas na presente lei, desde que, pela sua redação sejam auto 
aplicáveis, deverão ter comprimento delas exigidas de imediato pelos órgãos e entidades do Go-
verno Municipal. 

Artigo 44 - Os casos não previstos nesta Lei deverão ser avaliados pela Secretaria de Planejamen-
to, Desenvolvimento e Meio Ambiente.

Artigo 45 - Exclui-se das normativas desta Lei quaisquer intervenções feitas em imóveis de cará-
ter exclusivamente residencial, desde que não sejam veiculados quaisquer tipos de anúncios des-
critos no Art.4° desta Lei.  

Artigo 46 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Rio Claro, 07 de novembro de 2011

Engº PALMINIO ALTIMARI FILHO
Prefeito Municipal

GUSTAVO RAMOS PERISSINOTTO
Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos

Publicada na Prefeitura Municipal de Rio Claro, na mesma data supra.

JOSÉ RENATO GONÇALVES
Diretor do Departamento Administrativo respondendo pela Secretaria Municipal de Administra-
ção
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L E I         N°          4258

de 11 de novembro de 2011

(Autoriza o Município de Rio Claro a doar área de terreno à Secretaria de Educação do Estado 
de São Paulo)

Eu, PALMINIO ALTIMARI FILHO, Prefeito do Município de Rio Claro, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que a Lei me confere, faço saber que a Câmara Municipal de Rio Claro 
aprovou e eu promulgo a seguinte Lei: -

Artigo 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Secretaria de Educação do Estado de São 
Paulo, uma área de terreno pertencente ao patrimônio disponível do Município, que faz parte da 
Matricula 55.750 do 2° Cartório de Registro de Imóveis desta cidade e que assim se descreve:

 “ Inicia-se no ponto A (ponto novo), localizado no alinhamento predial da Avenida 40, distante 
101,69 metros do ponto de interseção do referido alinhamento com alinhamento predial da Rua 
21; daí segue pelo referido alinhamento da Avenida 40 com azimute magnético de 92°06’42” 
por uma distância de 57,00 metros até o ponto 14 - A; daí segue com azimute magnético de 
182°06’50” por uma distância de 87,72 metros até o ponto 14-B; daí segue com azimute mag-
nético de 272°06’50” por uma distância de 57,00 metros até o ponto B (ponto novo), confron-
tando sucessivamente do ponto 14-A ao ponto B com a Cerâmica Wenzel Ltda.; daí segue com 
azimute magnético de 02°06’50” por uma distância de 87,72 metros confrontando com a Parte 
A até o ponto A fechando assim o perímetro, totalizando uma área de 5.000,00 metros quadra-
dos.”

Artigo 2° - A área descrita no Artigo 1° destina-se exclusivamente à construção de uma Escola 
Estadual de Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

Artigo 3° - Fica a donatária obrigada a dar início às obras no prazo máximo de 02 (dois) anos e 
concluí-las no prazo máximo de 02 (dois) anos, a partir da efetiva doação.

Artigo 4° - O não cumprimento do disposto nesta Lei, importará no cancelamento da doação, 
retornando o imóvel ao patrimônio do Município, não cabendo qualquer indenização ou reem-
bolso por quaisquer benfeitorias ou construções realizadas pelo donatário.

Artigo 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Rio Claro, 11 de novembro de 2011

Engº PALMINIO ALTIMARI FILHO
Prefeito Municipal

GUSTAVO RAMOS PERISSINOTTO
Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos

Publicada na Prefeitura Municipal de Rio Claro, na mesma data supra.

JOSÉ RENATO GONÇALVES
Diretor do Departamento Administrativo respondendo pela Secretaria Municipal de Adminis-
tração

nº 4135/2010.

Artigo 3º - Os artigos 29 e 30 da Lei nº 3777/2007, ficam renumerados como artigos 30 e 31 
respectivamente.

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20 de 
dezembro de 2010.

Rio Claro, 11 de novembro de 2011

Engº PALMINIO ALTIMARI FILHO
Prefeito Municipal

GUSTAVO RAMOS PERISSINOTTO
Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos

Publicada na Prefeitura Municipal de Rio Claro, na mesma data supra.

JOSÉ RENATO GONÇALVES
Diretor do Departamento Administrativo respondendo pela Secretaria Municipal de Adminis-
tração

L E I          Nº          4259

L E I          Nº         4260

de 11 de novembro de 2011

(Projeto de Lei de autoria da Vereadora Raquel Picelli Bernardinelli)

(Institui o Dia Municipal da Cor Rosa no Município de Rio Claro)

Eu, PALMINIO ALTIMARI FILHO, Prefeito do Município de Rio Claro, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que a Lei me confere, faço saber que a Câmara Municipal de Rio Claro apro-
vou e eu promulgo a seguinte Lei: -

Artigo 1º - Fica instituído o Dia Municipal da Cor Rosa no Município de Rio Claro, que será reali-
zado anualmente no dia 27 de novembro.

Artigo 2° - Durante o Dia Municipal da Cor Rosa na luta contra o câncer de mama, serão programa-
das uma série de atividades incentivando as mulheres a fazerem os exames preventivos e identifican-
do esse dia com o laço cor     de rosa.

Artigo 3° - O Dia Municipal da Cor Rosa tratará de temas específicos entre outras atividades: confe-
rências, simpósios, palestras e exposições sobre o tema.

Artigo 4° - Esta Lei poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo.

Artigo 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em 
contrário.

Rio Claro, 11 de novembro de 2011

Engº PALMINIO ALTIMARI FILHO
Prefeito Municipal

GUSTAVO RAMOS PERISSINOTTO
Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos

Publicada na Prefeitura Municipal de Rio Claro, na mesma data supra. 

JOSÉ RENATO GONÇALVES
Diretor do Departamento Administrativo respondendo pela Secretaria Municipal de Administração

de 11 de novembro de 2011 

(Projeto de Lei de autoria da Vereadora Maria do Carmo Guilherme) 

(Institui no Calendário Oficial do Município de Rio Claro, o “Encontro de Caboclo e Cowboy”)  

Eu, PALMINIO ALTIMARI FILHO, Prefeito do Município de Rio Claro, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que a Lei me confere, faço saber que a Câmara Municipal de Rio Claro apro-
vou e eu promulgo a seguinte Lei: -

Artigo 1º - Fica instituído no Calendário Oficial do Município de Rio Claro, o “Encontro de Caboclo 
e Cowboy”, a ser comemorado, anualmente, na terceira semana do mês de agosto, no Distrito de 
Batovi.

Artigo 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio Claro, 11 de novembro de 2011

Engº PALMINIO ALTIMARI FILHO
Prefeito Municipal

GUSTAVO RAMOS PERISSINOTTO
Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos

Publicada na Prefeitura Municipal de Rio Claro, na mesma data supra.

JOSÉ RENATO GONÇALVES
Diretor do Departamento Administrativo respondendo pela Secretaria Municipal de Administração 

P O R T A R I A          Nº          11.666

de 08 de novembro de 2011

PALMINIO ALTIMARI FILHO, Prefeito do Município de Rio Claro, Estado de São Paulo, usando 
das atribuições que a Lei lhe confere, e

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da Lei Complementar nº 017, de 16 de fevereiro de 
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P O R T A R I A          Nº          11.669

de 09 de novembro de 2011

PALMINIO ALTIMARI FILHO, Prefeito do Município de Rio Claro, Estado de São Paulo, usando 
das atribuições que a Lei lhe confere, e

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da Lei Complementar nº 017, de 16 de fevereiro de 
2007;

CONSIDERANDO o requerimento da interessada,

R E S O L V E :

P O R T A R I A          Nº          11.668

de 09 de novembro de 2011

PALMINIO ALTIMARI FILHO, Prefeito do Município de Rio Claro, Estado de São Paulo, usando 
das atribuições que a Lei lhe confere, e

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da Lei Complementar nº 017, de 16 de fevereiro de 
2007;

CONSIDERANDO o requerimento da interessada,

R E S O L V E :

Artigo 1º - EXONERAR a pedido e a partir de 01 de novembro de 2011, a senhora LUCIANA 
APARECIDA PEROLA do cargo de provimento efetivo de Ajudante Geral.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de 
novembro de 2011, revogadas as disposições em contrário.

C U M P R A - S E.

Rio Claro, 09 de novembro de 2011

Engº PALMINIO ALTIMARI FILHO
Prefeito Municipal 

GUSTAVO RAMOS PERISSINOTTO
Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos

Publicada na Prefeitura Municipal de Rio Claro, na mesma data supra.

JOSÉ RENATO GONÇALVES
Diretor do Departamento Administrativo respondendo pela Secretaria Municipal de Administração

P O R T A R I A          Nº          11.670

de 09 de novembro de 2011

PALMINIO ALTIMARI FILHO, Prefeito do Município de Rio Claro, Estado de São Paulo, usando 
das atribuições que a Lei lhe confere, e

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da Lei Complementar nº 017, de 16 de fevereiro de 
2007;

CONSIDERANDO o requerimento da interessada,

R E S O L V E :

Artigo 1º - EXONERAR a pedido e a partir de 01 de novembro de 2011, a senhora KARINA AMA-
LIA DIAS DE OLIVEIRA DIAS do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Administração.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de 
novembro de 2011, revogadas as disposições em contrário.

C U M P R A - S E.

Rio Claro, 09 de novembro de 2011

Engº PALMINIO ALTIMARI FILHO
Prefeito Municipal 

GUSTAVO RAMOS PERISSINOTTO
Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos

Publicada na Prefeitura Municipal de Rio Claro, na mesma data supra.

JOSÉ RENATO GONÇALVES
Diretor do Departamento Administrativo respondendo pela Secretaria Municipal de Administração

P O R T A R I A          Nº          11.671

de 09 de novembro de 2011

PALMINIO ALTIMARI FILHO, Prefeito do Município de Rio Claro, Estado de São Paulo, usando 
das atribuições que a Lei lhe confere, e

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da Lei Complementar nº 017, de 16 de fevereiro de 
2007;

CONSIDERANDO o requerimento do interessado,

R E S O L V E :

Artigo 1º - EXONERAR a pedido e a partir de 08 de novembro de 2011, o senhor ORESTES PA-
VAN do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Administração.

Artigo 1º - EXONERAR a pedido e a partir de 01 de novembro de 2011, a senhora ALINE BER-
THOUD BUSTAMANTE DA SILVA ESCUDEIRO do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de 
Administração.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de 
novembro de 2011, revogadas as disposições em contrário.

C U M P R A - S E.

Rio Claro, 09 de novembro de 2011

Engº PALMINIO ALTIMARI FILHO
Prefeito Municipal 

GUSTAVO RAMOS PERISSINOTTO
Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos

Publicada na Prefeitura Municipal de Rio Claro, na mesma data supra.

JOSÉ RENATO GONÇALVES
Diretor do Departamento Administrativo respondendo pela Secretaria Municipal de Administração

2007;

CONSIDERANDO o requerimento da interessada,

R E S O L V E :

Artigo 1º - EXONERAR a pedido e a partir de 31 de outubro de 2011, a senhora SHIRLEY APA-
RECIDA MELISCKI LAMBERTUCCHI do cargo de provimento efetivo de Técnico Cultural.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de 
outubro de 2011, revogadas as disposições em contrário.

C U M P R A - S E.

Rio Claro, 08 de novembro de 2011

Engº PALMINIO ALTIMARI FILHO
Prefeito Municipal 

GUSTAVO RAMOS PERISSINOTTO
Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos

Publicada na Prefeitura Municipal de Rio Claro, na mesma data supra.

JOSÉ RENATO GONÇALVES
Diretor do Departamento Administrativo respondendo pela Secretaria Municipal de Administração
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P O R T A R I A          Nº          11.673

de 09 de novembro de 2011

PALMINIO ALTIMARI FILHO, Prefeito do Município de Rio Claro, Estado de São Paulo, usando 
das atribuições que a Lei lhe confere e,

CONSIDERANDO o disposto nas Leis Complementares nºs 001, de 26 de abril de 2001 e 017, de 
16 de fevereiro de 2007;

CONSIDERANDO o concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Rio Claro para pre-
enchimento de cargos constantes do Edital 001/2009,

R E S O L V E :

Artigo 1º - NOMEAR a partir de 07 de novembro de 2011, a sra. MARIA ENIDE SOARES JES-
SER, RG. 13.644.675, para exercer o cargo estatutário de Técnico em Administração, Padrão A - Ref. 
14, constante do Anexo II da Lei Complementar nº 001, de 26 de abril de 2001, com jornada de 
trabalho de 40 horas semanais, tendo em vista a aprovação e classificação no Concurso Público – 
Edital 001/2009.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 de 

P O R T A R I A          Nº          11.672

de 09 de novembro de 2011

PALMINIO ALTIMARI FILHO, Prefeito do Município de Rio Claro, Estado de São Paulo, usando 
das atribuições que a Lei lhe confere e,

CONSIDERANDO o disposto nas Leis Complementares nºs 001, de 26 de abril de 2001 e 017, de 
16 de fevereiro de 2007;

CONSIDERANDO o concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Rio Claro para pre-
enchimento de cargos constantes do Edital 001/2009,

R E S O L V E :

Artigo 1º - NOMEAR a partir de 07 de novembro de 2011, a sra. MARIA IVA BATISTA DE FREI-
TAS, RG. 21.548.224-4, para exercer o cargo estatutário de Auxiliar de Administração, Padrão A - 
Ref. 08, constante do Anexo II da Lei Complementar nº 001, de 26 de abril de 2001, com jornada de 
trabalho de 40 horas semanais, tendo em vista a aprovação e classificação no Concurso Público – 
Edital 001/2009.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 de 
novembro de 2011, revogadas as disposições em contrário.

C U M P R A – S E.

Rio Claro, 09 de novembro de 2011

Engº PALMINIO ALTIMARI FILHO
Prefeito Municipal

GUSTAVO RAMOS PERISSINOTTO
Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos

Publicada na Prefeitura Municipal de Rio Claro, na mesma data supra.

JOSÉ RENATO GONÇALVES
Diretor do Departamento Administrativo respondendo pela Secretaria Municipal de Administração

P O R T A R I A          Nº          11.674

de 09 de novembro de 2011

PALMINIO ALTIMARI FILHO, Prefeito do Município de Rio Claro, Estado de São Paulo, usando 
das atribuições que a Lei lhe confere e,

CONSIDERANDO o disposto nas Leis Complementares nºs 001, de 26 de abril de 2001 e 017, de 
16 de fevereiro de 2007;

CONSIDERANDO o concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Rio Claro para pre-
enchimento de cargos constantes do Edital 001/2011,

R E S O L V E :

Artigo 1º - NOMEAR a partir de 07 de novembro de 2011, o sr. CARLOS JOSÉ VARELA SARAI-
VA, RG. 25.484.178-8, para exercer o cargo estatutário de Tecnólogo, Padrão A - Ref. 23, constante 
do Anexo II da Lei Complementar nº 001, de 26 de abril de 2001, com jornada de trabalho de 40 
horas semanais, tendo em vista a aprovação e classificação no Concurso Público – Edital 001/2011.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 de 
novembro de 2011, revogadas as disposições em contrário.

C U M P R A – S E.

Rio Claro, 09 de novembro de 2011

Engº PALMINIO ALTIMARI FILHO
Prefeito Municipal

GUSTAVO RAMOS PERISSINOTTO
Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos

Publicada na Prefeitura Municipal de Rio Claro, na mesma data supra.

JOSÉ RENATO GONÇALVES
Diretor do Departamento Administrativo respondendo pela Secretaria Municipal de Administração

P O R T A R I A          Nº          11.675 

de 09 de novembro de 2011

PALMINIO ALTIMARI FILHO, Prefeito do Município de Rio Claro, Estado de São Paulo, usando 
das atribuições que a Lei lhe confere e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 86 da Lei Complementar nº 017, de 16 de fevereiro de 
2007,

R E S O L V E :

Artigo 1º - CONCEDER um período de 02 (dois) anos de licença sem vencimentos, a partir de 01 de 
novembro de 2011, à servidora ARIONDINA MONICA FORTINI, Auxiliar de Administração lota-
da na Secretaria Municipal da Habitação, para tratar de assuntos particulares.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de 
novembro de 2011, revogadas as disposições em contrário.

C U M P R A - S E.

Rio Claro, 09 de novembro de 2011

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 08 de 
novembro de 2011, revogadas as disposições em contrário.

C U M P R A - S E.

Rio Claro, 09 de novembro de 2011

Engº PALMINIO ALTIMARI FILHO
Prefeito Municipal 

GUSTAVO RAMOS PERISSINOTTO
Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos

Publicada na Prefeitura Municipal de Rio Claro, na mesma data supra.

JOSÉ RENATO GONÇALVES
Diretor do Departamento Administrativo respondendo pela Secretaria Municipal de Administração

novembro de 2011, revogadas as disposições em contrário.

C U M P R A – S E.

Rio Claro, 09 de novembro de 2011

Engº PALMINIO ALTIMARI FILHO
Prefeito Municipal

GUSTAVO RAMOS PERISSINOTTO
Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos

Publicada na Prefeitura Municipal de Rio Claro, na mesma data supra.

JOSÉ RENATO GONÇALVES
Diretor do Departamento Administrativo respondendo pela Secretaria Municipal de Administração
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P O R T A R I A          Nº          11.676 

de 09 de novembro de 2011

PALMINIO ALTIMARI FILHO, Prefeito do Município de Rio Claro, Estado de São Paulo, usando 
das atribuições que a Lei lhe confere e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 87 da Lei Complementar nº 017, de 16 de fevereiro de 
2007,

R E S O L V E :

Artigo 1º - REINTEGRAR, a partir de 25 de outubro de 2011, ao quadro de servidores da Prefeitura 
Municipal, a servidora LUZIA DA COSTA PROCHNOW ESTIGARRIBIA.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 25 de 
outubro de 2011, revogadas as disposições em contrário.

C U M P R A - S E.

Rio Claro, 09 de novembro de 2011

Engº PALMINIO ALTIMARI FILHO
Prefeito Municipal

GUSTAVO RAMOS PERISSINOTTO
Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos

Publicada na Prefeitura Municipal de Rio Claro, na mesma data supra.

JOSÉ RENATO GONÇALVES
Diretor do Departamento Administrativo respondendo pela Secretaria Municipal de Administração

P O R T A R I A         Nº          11.677

de 21 de novembro de 2011

(Autoriza o uso de espaço público para exploração de serviços voltados à vigilância e 
segurança de veículos em estacionamento, a título precário e gratuito, à empresa TAUROS 

PROTEÇÃO DE ESTACIONAMENTO DE EVENTOS LTDA-ME, que acolherá o público 
freqüentador do Show com Milionário e José Rico, que acontecerá no clube Grêmio 

Recreativo da Cia. Paulista, e dá outras providências)

PALMINIO ALTIMARI FILHO, Prefeito Municipal de Rio Claro, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO o disposto no artigo 109, § 4º, da Lei Orgânica do Município de Rio 
Claro,

R E S O L V E :

Artigo 1º - Autorizar o uso, a título precário e gratuito, à empresa TAUROS PROTEÇÃO DE 
ESTACIONAMENTO DE EVENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob nº 08.070.240/0001-
74, representada por HEBERT CANDIDO FRANCISCO, brasileiro, solteiro, empresário, 
portador do RG nº 43.641.608-6 e CPF nº 354.504.318-56 e ONETE MARIA CANDIDO, 
brasileira, casada, empresária, portadora do RG nº 11.976.571 e CPF nº 027.884.848-60, re-
sidentes e domiciliados nesta cidade de Rio Claro/SP, na Rua 15 BE, nº 246, Bairro do Está-
dio – CEP 13501-320, da via pública denominada ESPAÇO LIVRE DA AVENIDA VISCON-
DE DO RIO CLARO, para exploração de estacionamento que acolherá o público freqüenta-
dor do Show com a dupla Milionário e José Rico que acontecerá no Grêmio Recreativo da 
Cia. Paulista de Rio Claro.

Artigo 2º - A presente outorga terá vigência no dia 26 de novembro de 2.011, das 21h00 até 
as 04h00.

Artigo 3º - São condições da presente outorga, cabendo à empresa outorgada:

I - apresentar ao Fundo Social de Solidariedade os talonários de ingressos devidamente enu-
merados e apropriados, iniciando-se talão com numeração a partir de : I - 2.405; e contendo 
02 (duas) vias cada ticket, sendo uma para o proprietário do veículo e a outra via ficará com 
a outorgada que se responsabilizará com a prestação de contas;

II - determinar locais para estacionamentos específicos de motocicletas, bem como estaciona-
mentos específicos para portadores de deficiência, de acordo com os padrões exigidos;

III - confeccionar e colocar placas e/ou faixas indicativas;

IV - cumprir, rigorosamente, o horário estabelecido no artigo 2º, retro;

V - fornecer pessoal capacitado e suficiente para o controle de acesso e proteção dos veículos 
sob sua responsabilidade;

VI - fornecer uniformes, identificação, alimentação, transporte e instrumentos (rádios, apitos, 
coletes, lanternas etc.) para os empregados, a fim de propiciar melhor controle e agilização 
dos serviços;

VII - após o término do evento, conforme dia e horário estabelecido no art. 2º, retro, a guarda 
dos veículos que permanecerem no local não será mais de responsabilidade da outorgada;

VIII - a outorgada, responsabilizar-se-á, totalmente pela segurança e guarda dos veículos que 
utilizarão o estacionamento dentro do dia e horário estabelecido.

Artigo 4º - Será cobrado o valor de R$ 10,00 (dez reais) por veículo.

Artigo 5º - Fica expressamente vedada a sub-rogação para exploração do estacionamento, de 
que trata a presente Portaria.

Artigo 6º -  À Municipalidade não caberá qualquer responsabilidade por eventuais furtos ou 
danos em veículos estacionados na área ora autorizada, devendo a outorgada ter segurado o 
estacionamento de terceiros.

Artigo 7º - Os empregados da outorgada que trabalharem no estacionamento ora autorizado, 
não terão qualquer vínculo empregatício com a Municipalidade, não gerando, assim, qualquer 
obrigação trabalhista.

Artigo 8º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

C U M P R A – S E.

Rio Claro, 21 de novembro de 2011

Engº PALMINIO ALTIMARI FILHO
Prefeito Municipal

GUSTAVO RAMOS PERISSINOTTO
Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos

Publicada na Prefeitura Municipal de Rio Claro, na mesma data supra.

JOSÉ RENATO GONÇALVES
Diretor do Departamento Administrativo respondendo pela Secretaria Municipal de Adminis-
tração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N. 01/11
UNIDADE REQUISITANTE: Departamento de Alimentação Escolar - Secretaria Municipal 
de Educação e Grupo Gestor; DO OBJETO: O objeto do presente EDITAL DE CHAMADA 
PÚBLICA destina-se, à aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Em-
preendedor Familiar Rural ou de suas Organizações, atendendo o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE, pelo durante o período de 12 (doze) meses, conforme especi-
ficações, e quantidades descritas no referido EDITAL e seus ANEXOS, nos termos do § 1º do 
art. 14 da Lei Federal n. 11.947 de 16/06/09, e da Resolução/CD/FNDE n. 38 - Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da Educação, de 16/07/09; DA PARTICIPAÇÃO: Os grupos interes-
sados em participar da CHAMADA PÚBLICA deverão protocolar seus ENVELOPES no 
Departamento de Compras e Licitação, localizado no Bloco 13, do Núcleo Administrativo 
Municipal – NAM, sito à Rua 6, 3.265, Bairro Alto do Santana, nesta cidade de Rio Claro, 
impreterivelmente até o dia 01 de dezembro de 2011, às 09:30 horas; O EDITAL poderá ser 
obtido através do site: www.rioclaro.sp.gov.br, ou ainda através do Departamento de Alimen-
tação Escolar - DAE, localizado no Bloco 17, do Núcleo Administrativo Municipal – NAM, 
sito à Rua 6, 3.265, Bairro Alto do Santana, ou na Secretaria Municipal de Agricultura, Abas-
tecimento e Silvicultura localizada na Av. 58-A, n. 600, Jardim América, nesta cidade de Rio 

Engº PALMINIO ALTIMARI FILHO
Prefeito Municipal

GUSTAVO RAMOS PERISSINOTTO
Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos

Publicada na Prefeitura Municipal de Rio Claro, na mesma data supra.

JOSÉ RENATO GONÇALVES
Diretor do Departamento Administrativo respondendo pela Secretaria Municipal de Administração
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

SOCIEDADES DE ECONOMIA 
MISTA E AUTARQUIAS

Claro, SP.

AVISO DE HABILITAÇÃO E/OU INABILITAÇÃO DE LICITAÇÃO
>EDITAL N. 178/11 – CONCORRÊNCIA N. 06/11 – Destinada à contratação de empresa 
de engenharia para construção de CRECHE TIPO B, conforme PROJETO PROINFÂNCIA, 
CRECHE DO JARDIM NOVO WENZEL, CONFORME CONVENIO FEDERAL MEC/
FNDE – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E PROIN-
FÂNCIA.  Após zelosa análise da documentação apresentada pelas empresas licitantes, a 
saber - WISDOM CONSTRUTORA E MONTAGEM LTDA., CONSTRUTORA CUNHA 
PINTO LTDA e JBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. – emite-se o seguinte julga-
mento: pela HABILITAÇÃO de todas as empresas participantes – WISDOM CONSTRUTO-
RA E MONTAGEM LTDA., CONSTRUTORA CUNHA PINTO LTDA e JBS CONSTRU-
TORA E SERVIÇOS LTDA. -, por apresentarem em perfeita ordem os documentos de habi-
litação exigidos em EDITAL. Julgamento publicado para fins de cumprimento ao disposto no 
art. 109, I, “a” e § 1º da Lei Federal n. 8.666/93 atualizada. Encontra-se o processo devida-
mente instruído e com vistas franqueadas a todas as licitantes e demais interessadas. Trans-
corrido o prazo recursal, será marcada a data para a abertura dos ENVELOPES N. 02 – PRO-
POSTAS das empresas habilitadas; José Renato Gonçalves – Presidente da CPL.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
EDITAL N. 200/11 – PREGÃO PRESENCIAL N. 121/11 – Objeto: Destinado ao forneci-
mento de embalagens plásticas. A vista dos elementos constantes do procedimento licitatório, 
e de conformidade com a documentação anexada, acolhe o julgamento proferido pelo Prego-
eiro e Equipe de Apoio, para que nos termos da Lei Federal n. 10.520/02, Lei Federal n. 
8.666/93; e de conformidade com o contido no art. 3º, § único do Decreto Municipal n. 
7290/05, produza seus efeitos legais necessários a todos os procedimentos do certame, AD-
JUDICANDO e HOMOLOGANDO as empresas licitantes os itens ofertados e negociados, 
constantes da ata da sessão pública, a saber: COMERCIAL NP LTDA - EPP., os itens: 01 e 
02. Valor total contratado R$ 14.056,90 – sem redução em relação ao valor total estimado; 
Luci Helena Wendel Ferreira - Secretaria Municipal de Ação Social.

AVISO SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
EDITAL N. 189/11 – CONVOCAÇÃO PÚBLICA N. 01/11
ORGÃO: Secretaria Municipal de Habitação
OBJETO: Seleção de empresas do ramo da construção civil para a implantação do empreen-
dimento habitacional de interesse social, onde serão construídas 496 unidades verticais - 
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA – PMCMV.

Comunicamos a todas as empresas interessadas que em razão de questionamentos e impug-
nação formulados e pela não existência de tempo hábil para a análise dos mesmos, fica SUS-
PENSA temporariamente a sessão publica do PREGÃO em referência marcada para o próxi-
mo dia 22 de novembro de 2011. Sendo que nova data será marcada assim que analisados 
adequadamente os referidos questionamentos; José Renato Gonçalves – Presidente da CPL.

AVISO DE RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO E RETOMADA DE PRAZO DE LICITA-
ÇÃO
EDITAL N. 189/11 – CONVOCAÇÃO PÚBLICA N. 01/11
ORGÃO: Secretaria Municipal de Habitação
OBJETO: Seleção de empresas do ramo da construção civil para a implantação do empreen-
dimento habitacional de interesse social, onde serão construídas 496 unidades verticais - 
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA – PMCMV.

CONTEÚDO DECISÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO: Em atenção ao solicitado pela Se-
cretaria Municipal de Habitação, instaurou-se o processo licitatório, através da modalidade 
acima identificada, para contratação de empresa do ramo de construção civil para execução 
de projetos e obras e infraestrutura para implantação dos Empreendimentos habitacionais de 
interesse social denominados Jardim Boa Vista II e Bom Retiro II, tudo devidamente quanti-
ficado e especificado no Edital e seus anexos. Insurge-se a impugnante GCE S/A., relatando 
que o item 6.1.15.2.2 estaria supostamente em descompasso com vários dispositivos da Lei 
nº 8.666/1993, em especial o inciso I e seguintes do artigo 30 da sobredita Lei. Aduz em 
síntese, não ser possível exigir a comprovação de capacidade técnica mínima, devendo ser 
expurgada do seio editalício. Em atenção aos questionamentos ventilados, pronunciou-se 
contrariamente o DD. Secretário Municipal de Habitação, Sr. Agnelo da Silva Matos Neto, 
asseverando ser a exigência de comprovação de qualificação operacional, realizada mediante 
a apresentação de atestados devidamente registrados nas entidades profissionais competentes 
não só é possível, como também admitido a imposição de quantitativos mínimos de prova de 
execução de serviços similares. Com efeito, de rigor a Súmula 24 do Egrégio Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo: SÚMULA Nº 24 - Em procedimento licitatório, é possível a 
exigência de comprovação da qualificação operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 
da Lei Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediante apresentação de atestados fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profis-
sionais competentes, admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova de execu-
ção de serviços similares, desde que em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 
60% da execução pretendida, ou outro percentual que venha devida e tecnicamente justifica-
do. De igual monta, diante da magnitude do objeto e da responsabilidade sócio-econômica em 
promover sua execução de forma assertiva, quantitativos mínimos, razoáveis e constantes na 
interpretação legal vigente, foram impostos como prova de execução obra similar, evidencia-
da pelos serviços discriminados que representam a essência mesma da obra que se pretende 
realizar. Tal entendimento colacionado, vai ao encontro da Súmula 30 do Egrégio Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo: SÚMULA Nº 30 - Em procedimento licitatório, para aferição 
da capacitação técnica, poderão ser exigidos atestados de execução de obras e/ou serviços de 
forma genérica, ficando vedado o estabelecimento de apresentação de prova de experiência 
anterior em atividade específica, como realização de rodovias, edificação de presídios, de 
escolas, de hospitais, e outros itens. Nessa espia, constata-se que as alegações da ora impug-
nante não afrontam a Lei 8.666/1993, assim como a Súmulas 24 e 30 da Egrégia Corte Esta-
dual de Contas. Para melhor dizer, a qualificação técnica exigida no regramento editalício está 

2º EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PROCESSO SELETIVO Nº 
01/2011

CONVOCAÇÃO DO(S) CANDIDATO(S) CLASSIFICADOS(S) NO PROCESSO 
SELETIVO – EDITAL 001/2011, HOMOLOGADO EM 05 DE SETEMBRO DE 2011, 
PARA A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ESPECIFICADOS NO EDITAL 

PARA FINS DO PRENCHIMENTO DE CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMI-
NADO.

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO/SP, titular do CNPJ 
00.955.107/0001-93, com sua sede administrativa na Avenida 02 nº 238 – Centro, nesta cida-
de, CONVOCA OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS: Agente Comunitário de Saúde, 
abaixo relacionados pela ordem classificatória final, a comparecerem junto à sala de reunião 
da sede administrativa (Avenida 02 nº 238 – Centro), no dia 24 de novembro de 2011, con-
forme cronograma abaixo, munido dos documentos obrigatórios à aprovação, nos termos do 
item 9.3 e 9.8 do Edital de Abertura de Inscrições para Processo Seletivo de Provas Nº. 
01/2011, atendendo o disposto no item 2 – letra g do edital de Abertura: “não ter sido demiti-
do por justa causa por ato de improbidade no serviço público ou exonerado a bem do serviço 
público mediante decisão transitada em julgado; ficando ciente que estarão sujeitos também 
a aprovação previa em exame médico nos termos dos itens: 2.2 – letra  h,  item 9.6  e 9.11 do 
referido Edital, para preenchimento de empregos públicos de contratação temporária, nos 
termos da Emenda Constitucional n.º 51, de 14 de Fevereiro de 2006, da Lei Federal n.º 
11.350, de 05 de Outubro de 2006, da Lei Municipal n.º 3075, de 29 de Novembro de 1999, 
da Lei Municipal n.º 3860, de 01 de Julho de 2008 e demais legislações em vigor, para aten-
der a necessidade temporária de excepcional interesse público. Os candidatos, após aprovação 
prévia em exame médico e apresentação de toda a documentação necessária, serão contrata-
dos sob o Regime da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, pelo prazo de 01 ano, poden-
do ser prorrogado por igual período, estando sujeito às disposições legais vigentes, especial-
mente às leis municipais nº 3075/99 e nº 3860/08, conforme disposto no item 1.7 do Edital de 
Abertura de Inscrições para Processo Seletivo de Provas Nº. 01/2011. 

A convocação será feita por telegrama enviado ao endereço fornecido na ficha de inscrição, 
precedida de Edital de Convocação que está sendo publicado no Jornal local, Diário Oficial e 
no site da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro www.saude-rioclaro.org.br, conforme 
disposto no item 9.4 do edital de abertura, sendo que, o candidato que não comparecer na data 
e local especificados nesta convocação, será eliminado do Processo Seletivo – item 9.10 do 
edital de abertura.

Conforme disposto no item 9.14 do citado edital, os candidatos convocados e que compare-
cerem no dia e horário estipulados abaixo, terão prazo de no máximo 30(trinta) dias corridos, 
a contar da data de convocação (24/11/2011), sendo improrrogável o prazo máximo, para a 
efetivação da contratação. Decorrido o prazo a Fundação Municipal de Saúde poderá convo-
car o próximo selecionado, sendo que o candidato que não efetivar sua contratação estará 
eliminado do Processo Seletivo.

 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
Classificação geral Nome
Dia 24/11/11 às 14h00
20º Relação geral Maria Joselandia Lima Barros
21º Relação geral Tatiana Zulato
22º Relação geral Bruno Simone Mazza
23º Relação geral Samarina Alves
24º Relação geral Sirlene Calazans de Mendonça

perfeitamente dentro dos moldes do ordenamento jurídico vigente, com a finalidade precípua 
de realizar a contento o empreendimento relativo a 496 unidades habitacionais verticais, 
distribuídas em 5 (cinco) condomínios. Portanto, examinados os argumentos apresentados 
pela impugnante, julgo improcedente o pedido da impugnação apresentada pela empresa GCE 
S/A, mantendo incólumes os demais atos até então praticados, anotando-se a vista da manu-
tenção do certame, à data de 01 de dezembro de 2011 às 14:00 horas, para entrega e protoco-
lo dos envelopes e, posterior, serão públicas, no mesmo local antes agendado; José Renato 
Gonçalves – Presidente da CPL.
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25º Relação geral Francisco Alexandre Santos da Silva
26º Relação geral Marina Rodrigues Branco Ribeiro
27º Relação geral Rosana Ap. Costa
28º Relação geral Margarida Milani Anversa
29º Relação geral Roseli Ap. do Nascimento Fausto de Jesus
30º Relação geral Marcela Fernandes Ramos Silvério
Dia 24/11/11 às 15h00
31º Relação geral Edilaine Fernandes Ribeiro Rocha
32º Relação geral Roberta Alessandra Isler
33º Relação geral Rosana Ap. do Nascimento
34º Relação geral Ingrid Vanessa da Silva Souza Menezes
35º Relação geral Aline Luiza dos Santos Maximiliano Costa
36º Relação geral Rafael Camilo Ciantelli
37º Relação geral Camila Rossini
38º Relação geral Aradia Fernanda Zanfelice
39º Relação geral Célia Regina Pereira
40º Relação geral Audriani Fernanda Costa

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS NA CONVOCAÇÃO:
CÓPIA AUTENTICADA

02 fotos 3x4 (recente)
RG
CPF/CIC
PIS/PASEP
Carteira Profissional (pagina da foto e verso)
Certidão de Nascimento ou Casamento
Título de Eleitor
Comprovante de votação da última eleição, e/ou justificativa
Certificado de Reservista (sexo masculino)
Atestado de Antecedentes Criminais – Emitido pelo Fórum 
Comprovante de residência atualizado (luz ou telefone fixo) 
Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos
Carteira de vacinação dos filhos menores de 07 anos
Documentos comprobatórios de acordo com o  grau de escolaridade exigido para cada fun-
ção.
Declaração por escrito se exerce cargo, emprego ou função nas Esferas Publica ou se delas 
recebe proventos de inatividade.
Cópia do Certificado do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada. 

Obs.:  Comprovar residência em Rio Claro – item 1.3 do Edital de Abertura, nos               ter-
mos da Lei 11.350/2006.

RIO CLARO, 17 de novembro de 2011.

MARCO AURÉLIO MESTRINEL
Secretário Municipal de Saúde
Presidente da FMSRC

EDISON RODRIGUES FILHO
Diretor Geral de Administração

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01/2011

CONVOCAÇÃO DO(S) CANDIDATO(S) CLASSIFICADOS(S) NO CONCURSO 
PÚBLICO – EDITAL 001/2011, HOMOLOGADO EM 12 DE ABRIL DE 2011, PARA 
A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ESPECIFICADOS NO EDITAL PARA 

FINS DO PRENCHIMENTO DE CARGO PÚBLICO.

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO/SP, titular do CNPJ 
00.955.107/0001-93, com sua sede administrativa na Avenida 02 nº 238 – Centro, nesta cida-
de, CONVOCA OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS, abaixo relacionados pela ordem 
classificatória final, a comparecerem junto à sede administrativa (Avenida 02 nº 238 – Cen-
tro), no dia 24 de novembro de 2011, no horário conforme cronograma abaixo, munido dos 
documentos obrigatórios à aprovação, ficando ciente que estarão sujeitos também a aprova-
ção previa em exame médico, para preenchimento do cargo público de: Técnico de Enferma-
gem, Médico de PSF e Auxiliar de Serviços Gerais

TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Dia 24/11/11 às 10h30
Classificação geral Nome

32º Viviana Maria da Silva
33º Luziene da Costa Oliveira
34º Stephanie Moreira Bastos
35º Murilo Nedog Gonçalves

MÉDICO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: Dia 24/11/11 às 09h30
Classificação geral Nome
09º Poliana Aparecida Bresciani

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Dia 24/11/11 às 08h30
Classificação geral Nome
14º Cristiane de Carvalho

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS NA CONVOCAÇÃO:
CÓPIA AUTENTICADA

02 fotos 3x4 (recente)
RG
CPF
PIS/PASEP
Carteira Profissional original e cópias das páginas: que contém a foto, qualificação e último 
registro trabalhista
Certidão de Nascimento ou Casamento
Título de Eleitor
Comprovante de votação da última eleição, e/ou justificativa
Certificado de Reservista (sexo masculino)
CNH – somente para cargo que exige habilitação (categoria D)
Atestado de Antecedentes Criminais – Emitido por órgão oficial 
Comprovante de residência atualizado (luz ou telefone fixo)
Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos
Carteira de vacinação dos filhos menores de 07 anos
Documentos complementares obrigatórios para apresentação no caso dos cargos que exigem 
grau de escolaridade e/ou  Diploma de escolaridade exigida ou documento legal expedido por 
órgão competente, titulo de especialização, comprovante de registro e regularidade/legalidade 
junto à entidade de classe.
Declaração negativa de acúmulo de cargo ou emprego público, juntando comprovante de 
exoneração ou rescisão de cargo ou emprego público exercido anterior a esta contratação (se 
exerce cargo, emprego ou função nas Esferas Pública ou se delas recebe proventos de inati-
vidade exceto para cargos em comissão).
Declaração positiva de acúmulo legal de emprego ou cargo público (prevista na C.F./88), 
juntar declaração mencionando a necessária compatibilidade de horários públicos exercidos, 
emitida pelo órgão em que o servidor encontra-se vinculado. 

RIO CLARO, 17 de novembro de 2011.

MARCO AURÉLIO MESTRINEL
Secretário Municipal de Saúde
Presidente da FMSRC

EDISON RODRIGUES FILHO
Diretor Geral de Administração

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01/2009

CONVOCAÇÃO DO(S) CANDIDATO(S) CLASSIFICADOS(S) NO CONCURSO 
PÚBLICO – EDITAL 001/2009, HOMOLOGADO EM 09 DE OUTUBRO DE 2009, 
PARA A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ESPECIFICADOS NO EDITAL 

PARA FINS DO PRENCHIMENTO DE CARGO PÚBLICO.

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO/SP, titular do CNPJ 
00.955.107/0001-93, com sua sede administrativa na Avenida 02 nº 238 – Centro, nesta cida-
de, CONVOCA OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS, abaixo relacionados pela ordem 
classificatória final, a comparecerem junto à sede administrativa (Avenida 02 nº 238 – Cen-
tro), no dia 24 de novembro de 2011, no horário conforme cronograma abaixo, munido dos 
documentos obrigatórios à aprovação, nos termos do item 13.2, letras a,b,c,d,e, g, h e item 
13.3 do edital, ficando ciente que estará sujeito também a aprovação previa em exame médi-
co nos termos do item 13.6 do Edital, para preenchimento  do cargo público de:   Enfermeiro 
de PSF.

ENFERMEIRO DE PSF: Dia 24/11/11
Classificação geral Nome Horário
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6º Plínio Marcus Toledo Nunes 09h30
7º Eliane Cristina Duarte Machado 10h00

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS NA CONVOCAÇÃO:
CÓPIA AUTENTICADA

02 fotos 3x4 (recente)
RG
CPF
PIS/PASEP
Carteira Profissional original e cópias das páginas: que contém a foto, qualificação e último 
registro trabalhista
Certidão de Nascimento ou Casamento
Título de Eleitor
Comprovante de votação da última eleição, e/ou justificativa
Certificado de Reservista (sexo masculino)
CNH – somente para cargo que exige habilitação (categoria D)
Atestado de Antecedentes Criminais – Emitido por órgão oficial 
Comprovante de residência atualizado (luz ou telefone fixo)
Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos
Carteira de vacinação dos filhos menores de 07 anos
Documentos complementares obrigatórios para apresentação no caso dos cargos que exigem 
grau de escolaridade e/ou  Diploma de escolaridade exigida ou documento legal expedido por 
órgão competente, titulo de especialização, comprovante de registro e regularidade/legalidade 
junto à entidade de classe.
Declaração negativa de acúmulo de cargo ou emprego público, juntando comprovante de 
exoneração ou rescisão de cargo ou emprego público exercido anterior a esta contratação (se 
exerce cargo, emprego ou função nas Esferas Pública ou se delas recebe proventos de inati-
vidade exceto para cargos em comissão).
Declaração positiva de acúmulo legal de emprego ou cargo público (prevista na C.F./88), 
juntar declaração mencionando a necessária compatibilidade de horários públicos exercidos, 
emitida pelo órgão em que o servidor encontra-se vinculado. 

RIO CLARO, 17 de novembro de 2011.

MARCO AURÉLIO MESTRINEL
Secretário Municipal de Saúde
Presidente da FMSRC

EDISON RODRIGUES FILHO
Diretor Geral de Administração

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2010

CONVOCAÇÃO DO(S) CANDIDATO(S) CLASSIFICADOS(S) NO PROCESSO SELETI-
VO – EDITAL 001/2010, HOMOLOGADO EM 06 DE ABRIL DE 2010, PARA A APRE-
SENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ESPECIFICADOS NO EDITAL PARA FINS DO 
PRENCHIMENTO DE CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO.

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO/SP, titular do CNPJ 
00.955.107/0001-93, com sua sede administrativa na Avenida 02 nº 238 – Centro, nesta cida-
de, CONVOCA OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS, abaixo relacionados pela ordem 
classificatória final, a comparecerem junto ao Auditório da sede administrativa (Avenida 02 
nº 238 – Centro), no dia 24 de novembro de 2011, às 11h30min, munido dos documentos 
obrigatórios à aprovação, nos termos do item 13.2, e item 13.3 do edital, ficando ciente que 
estará sujeito também a aprovação previa em exame médico nos termos do item 13.5 do Edi-
tal, para preenchimento  da função de CADASTRADOR DO SUS.

CADASTRADOR DO SUS: Dia 24/11/11 às 11h30
Classificação geral Nome
103º Lorraine Francine de Lara Santana

  
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS NA CONVOCAÇÃO:
CÓPIA AUTENTICADA

02 fotos 3x4 (recente)
RG
CPF
PIS/PASEP
Carteira Profissional original e cópias das páginas: que contém a foto, qualificação e último 
registro trabalhista
Certidão de Nascimento ou Casamento
Título de Eleitor
Comprovante de votação da última eleição, e/ou justificativa
Certificado de Reservista (sexo masculino)
CNH – somente para cargo que exige habilitação (categoria D)
Atestado de Antecedentes Criminais – Emitido por órgão oficial 

Comprovante de residência atualizado (luz ou telefone fixo)
Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos
Carteira de vacinação dos filhos menores de 07 anos
Documentos complementares obrigatórios para apresentação no caso dos cargos que exigem 
grau de escolaridade e/ou  Diploma de escolaridade exigida ou documento legal expedido por 
órgão competente, titulo de especialização, comprovante de registro e regularidade/legalidade 
junto à entidade de classe.
Declaração negativa de acúmulo de cargo ou emprego público, juntando comprovante de 
exoneração ou rescisão de cargo ou emprego público exercido anterior a esta contratação (se 
exerce cargo, emprego ou função nas Esferas Pública ou se delas recebe proventos de inati-
vidade exceto para cargos em comissão).

Rio Claro, 17 de novembro de 2011.

MARCO AURÉLIO MESTRINEL
Secretário Municipal de Saúde
Presidente da FMSRC

EDISON RODRIGUES FILHO
Diretor Geral de Administração

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01/2008

CONVOCAÇÃO DO(S) CANDIDATO(S) CLASSIFICADOS(S) NO CONCURSO PÚBLI-
CO – EDITAL 001/2008, HOMOLOGADO EM 09 DE ABRIL DE 2008, PARA A APRE-
SENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ESPECIFICADOS NO EDITAL PARA FINS DO 
PRENCHIMENTO DE CARGO PÚBLICO.

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO/SP, titular do CNPJ 
00.955.107/0001-93, com sua sede administrativa na Avenida 02 nº 238 – Centro, nesta cida-
de, CONVOCA O CANDIDATO CLASSIFICADO, abaixo relacionado pela ordem classifi-
catória final, a comparecer junto à sede administrativa (Avenida 02 nº 238 – Centro), no dia 
24 de novembro de 2011, no horário conforme cronograma abaixo, munido dos documentos 
obrigatórios à aprovação, ficando ciente que estará sujeito também a aprovação previa em 
exame médico, para preenchimento  do cargo público de TELEFONISTA/OPERADOR DE 
RÁDIO :

TELEFONISTA/OPERADOR DE RÁDIO: Dia 24/11/11 às 09H00
Classificação geral Nome
33º Roberto Aparecido Mendes

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS NA CONVOCAÇÃO:
CÓPIA AUTENTICADA
02 fotos 3x4 (recente)
RG
CPF/CIC
PIS/PASEP
Carteira Profissional (pagina da foto e verso)
Certidão de Nascimento ou Casamento
Título de Eleitor
Comprovante de votação da última eleição, e/ou justificativa
Certificado de Reservista (sexo masculino)
Atestado de Antecedentes Criminais
Comprovante de residência atualizado (luz ou telefone fixo)
Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos
Carteira de vacinação dos filhos menores de 07 anos
Documentos complementares obrigatórios para apresentação no caso dos cargos que exigem 
grau de escolaridade e/ou  (Diploma de escolaridade exigida ou documento legal expedido 
por órgão competente, titulo de especialização, comprovante de registro e regularidade/lega-
lidade junto à entidade de classe.
Declaração por escrito se exerce cargo, emprego ou função nas Esferas Publica ou se delas 
recebe proventos de inatividade.

RIO CLARO, 17 de novembro de 2011.

MARCO AURÉLIO MESTRINEL
Secretário Municipal de Saúde
Presidente da FMSRC

EDISON RODRIGUES FILHO
Diretor Geral de Administração

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 
DE RIO CLARO
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PODER LEGISLATIVO

PORTARIA Nº 054/2011

de 18 de novembro de 2011

SERGIO DE CAMPOS FERREIRA, Superintendente do Instituto de Previdência do Município de 
Rio Claro – IPRC, Estado de São Paulo, usando as atribuições que a Lei lhe confere,

RESOLVE:

Artigo 1º - CONCEDER a Sra. ROSANGELA MARIA MURBACH, portadora do RG: 15.569.052, 
Aposentadoria por Invalidez, nos termos do art. 40, § 1º, Inciso I, da Constituição Federal e do Art. 
11, § 1º, da Lei Complementar 023 de 20 de Setembro de 2007, no cargo de PEB I EDUCAÇÃO 
INFANTIL – Tab 1, Nível III, Grau G, junto a Secretaria Municipal da Educação, fazendo jus aos 
proventos integrais calculados pela média aritmética simples das maiores remunerações.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de 
novembro de 2011.

CUMPRA-SE

Rio Claro, 18 de novembro de 2011.

SERGIO DE CAMPOS FERREIRA
Superintendente

Afixada na sede do IPRC e publicada no Diário Oficial do Município.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 379/2011

PROCESSO Nº 13284 PROJ. DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 012/2011

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DESTINADO À ELEIÇÃO DO 
SUPERINTENDENTE E MEMBROS DO CONSELHO 

DELIBERATIVO E FISCAL DO I.P.R.C - INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO, PARA O 

QUADRIÊNIO - 2012/2016.

Nos termos dos artigos 70,78,79,80,81,82 e 83, e seus parágrafos, da Lei Municipal n.º 023/2007, 
ficam convocados os senhores segurados do I.P.R.C., para a eleição do Superintendente e Membros 
do Conselho Deliberativo e Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Rio Claro, mandato 
que terá início no dia 1º (primeiro) de fevereiro de 2012 e terminará em 31 de janeiro de 2016.

Consideram-se eleitos como membros do Conselho Deliberativo, nos termos do preâmbulo do edital, 
os 08 (oito) primeiros classificados, mais votados, dos quais os 03 (três) primeiros classificados for-
marão uma lista tríplice que será encaminhada ao Prefeito Municipal, para a escolha do Superinten-
dente do Instituto, e os 05 (cinco) primeiros classificados mais votados do pleito para membro do 
Conselho Fiscal, sendo os demais considerados Membros Suplentes em ambos os Conselhos.

A eleição será realizada na sede do I.P.R.C. situada na Av. 42, 844, das 08h00 às 17h00, do dia 10 de 
janeiro de 2012.

Em harmonia com o atual Conselho Deliberativo ficou acertado que, entre os dias 12 e 16 de dezem-
bro do corrente ano, das 09h30 às 16h00, na Av. 42,844, o prazo para a apresentação ao Superinten-
dente do Instituto, dos pedidos de registro de inscrições de candidatos, identificando através de pedi-
do a que pleito concorrerá, sendo ilimitado o número de inscrições de candidatos.

O Servidor, para poder inscrever-se para o pleito como candidato, deverá estar rigorosamente em dia 
com o Cadastro e quites com tesouro do Instituto, bem como, já ter cumprido o estágio probatório.

Terá direito a votar todo servidor segurado rigorosamente em dia com o Cadastro e quites com os 
cofres do Instituto ainda que em estágio probatório, devendo apresentar obrigatoriamente aos com-
ponentes da mesa receptora de votos, um documento de identificação com foto, cédula de identidade 
(R.G.) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital, que será afixado na sede 
do IPRC, e publicado na imprensa oficial do município.

Rio Claro, 16 de novembro de 2011.

SERGIO DE CAMPOS FERREIRA
Superintendente do I.P.R.C.

DECRETO LEGISLATIVO

(Confere a Medalha Anual de Honra ao Mérito ao Educador cuja trajetória profissional legou rele-
vantes serviços educacionais prestados às escolas de ensino: Infantil, Fundamental, Médio e Superior 
no Município de Rio Claro).

Artigo 1º - Fica conferida a Medalha Anual de Honra ao Mérito ao Educador que se destacou pelo 
profissionalismo desempenhado junto às escolas das redes Municipais e Estaduais de ensino Infantil, 
Fundamental, Médio e Superior no Município de Rio Claro.

Artigo 2º - A Câmara Municipal de Rio Claro, nomeará uma comissão para acompanhar a escolha 
dos Educadores a serem homenageados com a mencionada Medalha Anual de Honra ao Mérito, 
podendo, inclusive, para o fim previsto, diligenciar junto à Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo Único - A Comissão contará com um representante da Câmara Municipal de Rio Claro.

Artigo 3º - A entrega da Medalha Anual de Honra ao Mérito ocorrerá em Sessão Solene na Câmara 
Municipal, anualmente, no mês de outubro.

Artigo 4º - As despesas com a execução do presente Decreto Legislativo serão suportadas com as 
verbas do orçamento vigente.

Artigo 5º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Rio Claro, 26 de outubro de 2011.

VALDIR NATALINO ANDREETA
Presidente

JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS
1º Secretário

SIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
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 Sérgio Desiderá.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 380/2011

PROCESSO Nº 13285 PROJ. DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 013/2011

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

DECRETO LEGISLATIVO

(Confere o TÍTULO DE CIDADÃ RIO-CLARENSE a Técnica de Enfermagem Ana Iris Jóia, 
pelos relevantes serviços prestados à sociedade Rio-Clarense na área da saúde).

Artigo 1º - Fica conferido o TÍTULO DE CIDADÃ RIO-CLARENSE a Técnica de Enfermagem 
Ana Iris Jóia, pelos relevantes serviços prestados à sociedade Rio-Clarense na área da saúde.

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

Rio Claro, 26 de outubro de 2011.

VALDIR NATALINO ANDREETA
Presidente

JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS
1º Secretário

SIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
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 da Vereadora Raquel Picelli Bernardinelli.
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