Prefeitura de São José do Rio Preto, 03 de Setembro de 2014. Ano XI – nº 3222 – DHOJE

LEI COMPLEMENTAR Nº 437
DE 01 DE SETEMBRO DE 2014.
Dispõe sobre a Escola de Gestão Pública e dá outras
providências.
VALDOMIRO LOPES DA SILVA JÚNIOR, Prefeito do Município
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei Complementar.
Art. 1º - Fica criada na estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal a Escola de Gestão
Pública – EGP, vinculada ao Gabinete do Prefeito, que tem por finalidade planejar, organizar, executar e
avaliar as atividades de programas para a formação, capacitação e desenvolvimento profissional dos
servidores públicos municipais, visando à prestação serviços de excelência ao cidadão e a um processo
contínuo de modernização da Administração Pública Municipal, observadas as diretrizes e normas
estabelecidas nesta Lei Complementar.
Art. 2º - As diretrizes que orientarão a Escola de Gestão Pública – EGP, quanto às Soluções
Educacionais para o atendimento dos seus objetivos, são as seguintes:
I – qualificação da Gestão Pública Municipal com o desenvolvimento de competências requeridas pelos
gestores públicos mediante o domínio de novas técnicas, modelos e métodos de trabalho;
II – indução de um processo de modernização contínua no serviço ao cidadão;
III – aprimoramento constante do servidor em Conhecimentos, Habilidades, Atitudes, Valores e
Efetividade necessários à prestação dos serviços de forma eficiente, ética, transparente, alinhada e
engajada às diretrizes da Administração Municipal;
IV – universalidade dos programas de formação, desenvolvimento e capacitação profissional, que devem
abranger todos os servidores municipais, evitando privilegiar qualquer cargo ou função, ressalvadas as
especificidades de cada programa; e
V – promoção e desenvolvimento do bem estar no trabalho e nas atividades desenvolvidas no âmbito da
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto.
Art. 3º - Poderão participar das atividades de formação, desenvolvimento, capacitação profissional e
educação continuada promovidas pela Escola de Gestão Pública:
I – servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e em comissão;
II – servidores que exercem empregos públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho;
III – servidores admitidos temporariamente na forma da Lei;
IV – servidores cedidos de outra esfera ou ente governamental para este Município;
V – servidores terceirizados decorrentes de convênios e/ou contratos;
VI – estagiários; e
VII – cidadãos da comunidade em programas específicos desenvolvidos para complementar a aplicação
de políticas públicas.
Parágrafo Único - A participação de que trata o caput refere-se aos servidores da Administração Direta
e Indireta do Município.
Art. 4º - As seleções dos participantes das atividades promovidas e elaboradas pela Escola de Gestão
Pública observarão, preferencialmente, as relações entre os conteúdos das atividades de
desenvolvimento, capacitação e educação continuada com as atribuições dos cargos ou funções
exercidas pelos mesmos no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município.

§ 1º - Não se aplica o disposto no caput deste artigo, às seleções para a participação em atividades que
independem das atribuições ou funções exercidas pelos participantes no âmbito do Executivo Municipal.
§ 2º - A indicação obrigatória para participação nas atividades da Escola de Gestão Pública será feita
pelas respectivas Secretarias e Órgãos que integram a Administração Pública Direta e Indireta com base
nas diretrizes estabelecidas nesta Lei Complementar.
§ 3º - A desistência prévia da participação nas atividades promovidas pela Escola de Gestão Pública
deverá ser comunicada à respectiva Chefia que justificará a Direção da Escola no prazo mínimo de 05
(cinco) dias úteis antes do início da atividade.
§ 4º - Ao servidor inscrito que não comparecer às atividades e que não comunicar a desistência,
conforme previsto no parágrafo anterior, será aplicada advertência pela Chefia, ficando vedada a sua
participação em qualquer atividade da Escola de Gestão Pública durante o período de 06 (seis) meses
seguintes.
§ 5º - O servidor participante das atividades que venha a desistir após o início das mesmas deverá
apresentar perante a direção da Escola justificativa fundamentada e endossada pela Chefia ficando,
caso contrário, sujeito ao disposto no parágrafo anterior.
§ 6º - Os dispostos nos §§ 4º e 5º deste artigo não caracterizam pena disciplinar para quaisquer efeitos.
Art. 5º - A participação em cursos, congressos, seminários, palestras e afins não promovidos pelo
Executivo Municipal será compreendida como atividade de desenvolvimento, capacitação e de educação
continuada para todos os efeitos.
Parágrafo Único - O servidor municipal que participar de atividades nos termos deste artigo não
promovidas pela Prefeitura Municipal em que houver a liberação de horário ou qualquer outro tipo de
investimento por parte do Executivo Municipal, deverá apresentar relatório sobre as mesmas,
socializando o conhecimento obtido quando for de interesse do Município.
Art. 6º - Caberá à Coordenadoria Acadêmica da Escola de Gestão Pública verificar a frequência do
servidor participante na atividade, mediante comprovação por certificado, atestado de frequência ou
cópia da lista de presença.
§ 1º - Verificada a ausência do servidor, sem ter havido a respectiva justificativa, as chefias deverão
advertí-lo e tomar as providências referentes ao não comparecimento sem causa justificável.
§ 2º - Quando o servidor for designado para participar de atividade fora do horário de expediente, a
carga horária utilizada na atividade será considerada como hora trabalhada, ficando o servidor sujeito, se
for o caso, a compensação de horário dentro do próprio mês e de forma parcial e intercalada.
Art. 7º - Os certificados de participação nas atividades de desenvolvimento previstas nesta Lei
Complementar serão fornecidos pelo Prefeito Municipal em conjunto com o responsável pela Escola de
Gestão Pública.
§ 1º - Serão fornecidos certificados aos participantes com aproveitamento e que tiverem 100% (cem por
cento) de frequência na atividade, admitido o percentual de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento)
nos casos de abono de faltas.
§ 2º - Os certificados expedidos pela Escola de Gestão Pública serão considerados para fins da
progressão funcional nos termos da lei.
Art. 8º - Compete ao participante das atividades da Escola de Gestão Pública:
I – ser pontual e assíduo nas atividades em que participar;
II – obedecer às normas estabelecidas pela EGP relativamente às atividades desenvolvidas;
III – participar e realizar as tarefas e trabalhos programados para o desenvolvimento das atividades;
IV – comprovar a frequência nas atividades junto à chefia através de certificado fornecido; e

V – justificar à Chefia e à Direção da Escola a desistência da participação na atividade em que estava
inscrito, antes do início da mesma, observando o prazo estabelecido no § 3º, do artigo 4º desta Lei
Complementar.
Art. 9º – As atividades previstas nas soluções educacionais promovidas pela Escola de Gestão Pública
deverão observar os seguintes pressupostos:
I – apresentação de projeto do trabalho a ser desenvolvido como atividade de formação,
desenvolvimento, capacitação e de educação continuada, previamente acordado entre a EGP e a
Secretaria ou o Órgão responsável pela elaboração do mesmo, o qual deverá conter:
a) objetivo;
b) justificativa;
c) público alvo;
d) previsão de vagas;
e) critério para preenchimento de vagas;
f) relação dos educadores externos e internos com a respectiva carga horária;
g) justificativa da escolha dos educadores, com base na análise do currículo;
h) carga horária do evento;
i) conteúdo;
j) custo previsto; e
k) período e local de realização.
II – divulgação prévia da atividade, em meios de comunicações oficiais, disponíveis para todos os
servidores;
III – promoção e coordenação dessas atividades conjuntamente com as áreas de recursos humanos ou
equivalentes nas Secretarias e/ou Órgãos em parceria com a EGP; e
IV – realização obrigatória de avaliação que deverá versar sobre os educadores, a infraestrutura e
aprendizagem/resultado, conforme estabelecido no respectivo projeto.
§ 1º - As atividades não serão iniciadas quando houver participação inferior a 50% (cinquenta por cento)
do total de vagas oferecidas em cada turma.
§ 2º - Após a conclusão do evento deverão os responsáveis pela Direção da Escola de Gestão Pública
encaminhar relatório de avaliação do mesmo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, ao Prefeito e ao
Comitê Deliberativo.
Art. 10 – A Escola de Gestão Pública no cumprimento de sua missão poderá trabalhar com educadores
externos e internos.
§ 1º - Entende-se como “Educador” o instrutor, o palestrante, o professor, o facilitador, o especialista ou
outras denominações relacionadas com as atividades previstas na Solução Educacional.
§ 2º - Considera-se Educador Externo aquele que não é servidor da Administração Direta e Indireta do
Município e cuja contratação deverá ocorrer em conformidade com o disposto na Lei Federal n. 8.666/93
e suas posteriores alterações.
§ 3º - Considera-se Educador Interno aquele que é servidor da Administração Direta e Indireta do
Município, independente da forma de vínculo, o qual poderá ser remunerado pelas aulas efetivamente
ministradas ou pelas atividades realizadas à educação a distância.
§ 4º - Os servidores municipais que ministrarem aulas ou atuarem em atividades à educação a distância
como Educadores Internos de atividades da Escola de Gestão Pública não poderão exceder a carga
horária de 20 (vinte) horas/aulas mensais.
§ 5º - O servidor público municipal que atuar como Educador Interno nas atividades de docência da
Escola de Gestão Pública, respeitado o limite estabelecido no § 4º deste artigo, perceberá gratificação
por encargo de curso nos valores por hora aula, a saber:

I– 0,70% (setenta centésimos por cento) do valor da Ref. 1, do Nível Superior, da Tabela Salarial
aplicável ao funcionalismo municipal por hora aula ou por hora atividade quando o Educador possuir
titulação de Nível Médio;
II– 0,80% (oitenta centésimos por cento) do valor da Ref. 1, do Nível Superior, da Tabela Salarial
aplicável ao funcionalismo municipal por hora aula ou por hora atividade quando o Educador possuir
titulação de Curso Técnico;
III- 0,90% (noventa centésimos por cento) do valor da Ref. 1, do Nível Superior, da Tabela Salarial
aplicável ao funcionalismo municipal por hora aula ou por hora atividade quando o Educador possuir
titulação de Nível Superior;
IV– 1,00% (um por cento) do valor da Ref. 1, do Nível Superior, da Tabela Salarial aplicável ao
funcionalismo municipal por hora aula ou por hora atividade quando o Educador possuir titulação no
Nível de Especialização ou MBA;
V– 1,15% (um vírgula quinze centésimos por cento) do valor da Ref. 1, do Nível Superior, da Tabela
Salarial aplicável ao funcionalismo municipal por hora aula ou por hora atividade quando o Educador
possuir titulação no Nível de Mestrado; e
VI– 1,25% (um vírgula vinte e cinco centésimos por cento) do valor da Ref. 1, do Nível Superior, da
Tabela Salarial aplicável ao funcionalismo municipal por hora aula ou por hora atividade quando o
Educador possuir titulação no Nível de Doutorado ou Pós Doutorado.
§ 6º - A gratificação por encargo de curso prevista no § 5º deste artigo não será incorporada para
nenhum efeito e não será computada no cálculo de décimo terceiro e férias, e nem estará sujeita a
incidência de contribuição previdenciária.
Art. 11 – A seleção de Educadores para as atividades de promoção, desenvolvimento, capacitação
profissional e de educação continuada serão realizadas pela Direção da Escola de Gestão Pública com
base na análise do currículo profissional do candidato e da proposta de trabalho.
Parágrafo Único - A análise do currículo profissional dos candidatos deve considerar a formação
acadêmica e complementar, a produção intelectual, técnica e cultural, a experiência profissional relativa
ao conteúdo desenvolvido nas atividades e a experiência como educador.
Art. 12 – Compete ao Educador das atividades de formação, desenvolvimento, capacitação profissional
e de educação continuada, promovidas pela Escola de Gestão Pública:
I – comparecer às reuniões quando convocados pela EGP para tratar da atividade de formação,
desenvolvimento, capacitação profissional e de educação continuada a que vão participar;
II – apresentar proposta de trabalho abrangendo o conteúdo a ser desenvolvido, a metodologia de
ensino e os recursos necessários para atividade submetendo a apreciação da Coordenação Acadêmica
da Escola de Gestão Pública – EGP;
III – controlar a frequência dos participantes;
IV – participar de reunião de avaliação com os responsáveis pela coordenação das atividades;
V – ser pontual e assíduo nas atividades para as quais for contratado; e
VI – ser ético e profissional no desenvolvimento das atividades.
Art. 13 – As atividades de formação, desenvolvimento, capacitação profissional e de educação
continuada, promovidas pela EGP poderão ser oferecidas nas modalidades de “Educação Presencial” e
“Educação a Distância”.
Art. 14 – As atividades promovidas pela EGP poderão receber a participação de servidores de outras
esferas de Governo desde que exista convênio prevendo esta participação, mediante reciprocidade de
vagas.
Art. 15 - A estrutura organizacional básica e setorial da Escola de Gestão Pública do Município de São
José do Rio Preto é a seguinte:

I – Comitê Deliberativo;
II – Comitê Técnico de Assessoramento; e
III – Diretoria Executiva.
Art. 16 – O Comitê Deliberativo será composto pelos Titulares dos órgãos a seguir discriminados:
I – Chefia do Gabinete do Prefeito, que o presidirá;
II – Secretaria Municipal da Fazenda;
III – Secretaria Municipal de Educação;
IV – Secretaria Municipal de Saúde;
V – Secretaria Municipal de Administração;
VI – Secretaria Municipal de Planejamento; e
VII – Procuradoria Geral do Município.
§ 1º - Ao integrante do Comitê Deliberativo não será devida qualquer remuneração, devendo a função
ser desempenhada em horário compatível com o expediente normal de trabalho.
§ 2º - O Comitê se reunirá sempre que necessário e decidirá por maioria de votos.
Art. 17 - Compete ao Comitê Deliberativo:
I – zelar para que a Escola de Gestão Pública – EGP cumpra suas finalidades como instituição de
educação corporativa do Município;
II – incentivar e acompanhar o desenvolvimento das atividades da EGP;
III – zelar pela transparência da gestão da Escola;
IV – realizar avaliações contínuas dos resultados alcançados pela EGP;
V – resolver as controvérsias submetidas à sua apreciação por meio de representações;
VI – exercer função de superintendência executiva das atividades desenvolvidas pela EGP;
VII – aprovar o regimento interno da EGP e eventuais alterações; e
VIII – resolver sobre os casos omissos.
Art. 18 – Ao Comitê Técnico de Assessoramento, vinculado ao Diretor Geral da EGP – Escola de Gestão
Pública, composto por representantes das Secretarias Municipais a ser constituído por ato próprio,
compete:
I - assistir, quando solicitado, o Diretor Geral da EGP em assuntos de natureza técnica relacionados aos
objetivos da Escola;
II - acompanhar o andamento dos assuntos de interesse da EGP, quando expressamente determinado
pelo Diretor Geral;
III - elaborar trabalhos técnicos de apoio ao Diretor Geral da EGP;
IV - participar no processo das ações de planejamento da EGP; e
V - executar outras atribuições que lhe forem designadas pelo Diretor Geral da EGP.
Parágrafo Único - Os integrantes do Comitê Técnico de Assessoramento não serão remunerados e
suas atribuições deverão ser desempenhadas em horário compatível com o expediente normal de
trabalho.
Art. 19 – A Diretoria Executiva da Escola de Gestão Pública terá a seguinte constituição:
1. - Diretoria Geral.
1.1 - Coordenadoria Acadêmica:
1.1.1 - Célula de Educação Presencial.
1.1.2 - Célula de Educação a Distância.
1.2 - Departamento Administrativo Financeiro:
1.2.1 - Célula da Tecnologia da Informação e Comunicação.
Art. 20 – Cabe à Diretoria Executiva administrar a Escola de Gestão Pública e gerir a educação
corporativa do Município, observadas às diretrizes e condições estabelecidas no Regimento Interno e
nesta Lei Complementar.

Art. 21 – Compete ao Diretor Geral o desempenho das seguintes atribuições:
I - exercer a direção, a administração, a coordenação, a orientação e a fiscalização dos trabalhos da
Escola de Gestão Pública;
II - cumprir e fazer cumprir as decisões do Comitê Deliberativo;
III - assinar contratos ou ajustes com terceiros referentes à execução de serviços e aquisições de
materiais em geral;
IV- assinar acordos e convênios com entidades públicas ou privadas;
V - expedir atos, ordens de serviços, comunicações e instruções necessários ao regular funcionamento
da EGP – Escola de Gestão Pública;
VI - coordenar a elaboração e aprovar a Programação Anual de Atividades da Escola, apresentando-a
para conhecimento e aprovação do Comitê Deliberativo e ao Prefeito;
VII - encaminhar, anualmente, relatório das atividades desenvolvidas da Escola de Gestão aos Membros
do Comitê Deliberativo e ao Prefeito;
VIII- supervisionar e coordenar o desempenho das atribuições das unidades orgânicas da EGP;
IX - submeter à apreciação do Comitê Deliberativo qualquer proposta de modificação na estrutura
organizacional e no Regimento da EGP;
X – designar representantes para articulação interna e externa, quando necessário;
XI – solicitar assessoria ao Comitê Técnico;
XII – expedir certidões e atestados relativos às atividades desenvolvidas pela EGP; e
XIII – exercer outras atividades correlatas ou determinadas pelo Comitê Deliberativo ou pelo Prefeito;
Art. 22 – À Coordenadoria Acadêmica, unidade orgânica de execução programática diretamente
subordinada ao Diretor Geral, compete:
I – em conjunto com o Diretor Geral planejar, implementar e avaliar os programas de atividades da
Escola de Gestão Pública – EGP;
II – desenvolver e executar a educação presencial e a distância da EGP observadas as diretrizes
estabelecidas para a EGP e o determinado pela Diretoria Geral;
III – efetuar estudos para elaboração, atualização e avaliação das atividades de formação,
desenvolvimento, capacitação profissional e de educação continuada, promovidas pela Escola de
Gestão Pública;
IV – desenvolver estudos atendimento da demanda e integração das soluções educacionais,
especialmente considerando a melhoria na gestão;
V – realizar estudos para a sistematização de normas, padrões e critérios a serem utilizados nas
atividades da Escola, respeitadas as especificidades de cada área;
VI – acompanhar, sistematicamente, a evolução do desenvolvimento do servidor, inclusive a avaliação
da aprendizagem, visando à adequação do modelo;
VII – desenvolver estudos de viabilidade técnica, econômica e financeira para projetos da EGP;
VIII – propor o desenvolvimento de programas de cooperação técnica na área da educação corporativa,
estimulando o intercâmbio com outros organismos governamentais, inclusive internacionais, com
universidades, fundações e empresas, voltadas à geração de conhecimento e adoção de práticas
inovadoras na gestão pública;
IX – organizar e manter arquivo de ações desenvolvidas; e
X – executar outras atividades relacionadas com sua área de atuação, bem como realizar as demais
atividades que lhe forem atribuídas pelo Diretor Geral.
Art. 23 – Ao Chefe da Coordenadoria Acadêmica compete:
I – chefiar, supervisionar, executar as atividades, atribuições e os serviços da Coordenadoria;
II – cumprir e assegurar o cumprimento das atribuições e diretrizes da Coordenadoria;
III – adotar estratégias de trabalho e organização capazes de proporcionar melhor aproveitamento da
capacidade e potencialidades dos servidores;
IV – assumir a tomada de decisões de sua alçada e administrar conflitos;
V – distribuir serviços e delegar funções;
VI – orientar e promover o desenvolvimento dos seus subordinados mediatos e imediatos;
VII – atender as determinações do Diretor Geral; e
VIII – exercer outras atividades correlatas à sua competência, bem como realizar as demais atividades
que lhe forem atribuídas pelo Diretor Geral.

Art. 24 – Às Células de Educação à Distância e de Educação Presencial, unidades orgânicas de
execução programáticas, compete realizar a educação presencial e a distância da Escola de Gestão
Pública com todas as atribuições inerentes a essas atividades, observadas as diretrizes estabelecidas
para a Escola de Gestão Pública e o determinado pela sua Direção.
Art. 25 – Ao Departamento Administrativo Financeiro, unidade orgânica de execução instrumental
diretamente subordinada a Diretoria Geral, compete:
I – acompanhar a execução dos atos de interesse da EGP;
II – preparar e apreciar, previamente, o expediente a ser despachado pelo Diretor Geral;
III – formalizar as decisões do Diretor Geral mediante atos próprios;
IV – executar o serviço de protocolo, reprografia, arquivamento, documentação e outros apoios
administrativos da EGP;
V – atender as solicitações do Comitê Deliberativo, do Diretor e da Coordenação Acadêmica;
VI – efetuar o controle da execução orçamentária e realizar as despesas, autorizadas pelo Diretor, na
forma estabelecida em lei;
VII – executar e controlar processo e as atividades de informatização e comunicação da EGP;
VIII – organizar e manter atualizado os cadastros da EGP; e
IX – executar outras atividades relacionadas com sua área de atuação, bem como realizar as demais
atividades que lhe forem atribuídas pelo Diretor Geral.
Art. 26 - Ao Chefe do Departamento Administrativo Financeiro compete:
I – chefiar, supervisionar, executar as atividades, atribuições e serviços do Departamento;
II – cumprir e assegurar o cumprimento das atribuições e diretrizes do Departamento;
III – adotar estratégias de trabalho e organização capazes de proporcionar melhor aproveitamento da
capacidade e potencialidades dos servidores;
IV – assumir a tomada de decisões de sua alçada e administrar conflitos;
V – distribuir serviços e delegar funções;
VI – orientar e promover o desenvolvimento dos seus subordinados mediatos e imediatos;
VII – efetuar o controle da execução orçamentária e a realização de despesas da Escola de Gestão
Pública;
VIII – atender as determinações do Diretor Geral; e
IX – exercer outras atividades correlatas à sua competência, bem como realizar as demais atividades
que lhe forem atribuídas pelo Diretor Geral.
Art. 27 - À Célula da Tecnologia da Informação e Comunicação, unidade orgânica de execução
instrumental, compete:
I – executar, dirigir, coordenar e controlar o processo e as atividades de informatização e comunicação
da EGP;
II – gerenciar e atualizar as redes e os sistemas de informação e comunicação da EGP;
III – prover suporte técnico às unidades da EGP e orientar a aquisição e locação de equipamentos;
IV – estudar, propor e acompanhar o andamento das ações e providências necessárias à implantação,
operação, manutenção, atualização e expansão dos sistemas físicos e técnicos de processamento
informatizados;
V – propor, acompanhar e avaliar programas de qualificação e aperfeiçoamento dos recursos humanos
da EGP em informática; e
VI – exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pela Chefia do Departamento ou pelo Diretor
Geral.
Art. 28 – Para o atendimento das atribuições da Escola de Gestão Pública – EGP ficam criados os
cargos e funções gratificadas abaixo especificadas:
I – Cargos de Provimento em Comissão:
a) 01 (um) cargo de Diretor da Escola de Gestão Pública – CD 101.3;
b) 01 (um) cargo de Chefe da Coordenadoria Acadêmica – CD 101.2, que será ocupado exclusivamente
por servidor de carreira;
II – Cargos de Provimento Efetivo:

a) 03 (três) cargos de Agente Administrativo, Nível Médio, que passam a integrar o Anexo I, Quadro I,
Nível II, da Lei Complementar nº 03/90 e cujas atribuições já estão fixadas em lei municipal.
III – Funções de Confiança Gratificadas de:
a) 01 (uma) Função Gratificada de Chefia de Departamento - FG 101.6.
Art. 29 - Fica instituída a Gratificação por Desempenho de Atividade Especial a ser concedida a servidor
titular de cargo efetivo ou emprego público designado para o exercício na Escola de Gestão Pública junto
as Células correspondente ao valor de 30% (trinta por cento) da Referência 10, do Nível Superior,
enquanto durar a lotação.
Art. 30 - Poderão ser realocados para a Escola de Gestão Pública outros cargos e ou empregos
conforme as necessidades e a dinâmica dos trabalhos do órgão.
Art. 31 - O inciso I do artigo 4º da Lei Complementar nº 346, de 18 de agosto de 2.011 e suas alterações
passa a vigorar acrescido da alínea c com a seguinte redação:
“Art. 4º...
I – Gabinete do Prefeito:
a) ...............;
...
b) ...............;
...
c) – Escola de Gestão Pública: Comitê Deliberativo; Comitê Técnico de Assessoramento; e
Diretoria Executiva:
1. - Diretoria Geral.
1.1 - Coordenadoria Acadêmica:
1.1.1 - Célula de Educação Presencial.
1.1.2 - Célula de Educação a Distância.
1.2 - Departamento Administrativo Financeiro:
1.2.1 - Célula de Tecnologia da Informação e Comunicação.” (NR)

Art. 32 – As despesas geradas por esta Lei Complementar serão suportadas por dotações
orçamentárias previstas no Orçamento.
Art. 33 – Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 01 de setembro de 2014.
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