Prefeitura de São José do Rio Preto, 16 de Abril de 2014. Ano XI – nº 3105 – DHOJE

LEI COMPLEMENTAR Nº 414
DE 11 DE ABRIL DE 2014.
Altera o inciso VI do artigo 4º da Lei Complementar nº 346, de 18
de agosto de 2011, cria cargos na estrutura administrativa
municipal e dá outras providências.
VALDOMIRO LOPES DA SILVA JÚNIOR, Prefeito do Município
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º - O inciso VI do artigo 4º da Lei Complementar nº 346, de 18 de agosto de 2011, devidamente
alterada, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.4º - .....
VI - ......
a)
b)
1.
2.
3.
c)
1.
2.
3.
4.
d)
1.
2.
e)
1.
2.

Gabinete
Coordenadoria Administrativa
Departamento Administrativo e de Execução Orçamentária
Seção de Apoio Técnico Administrativo
Seção de Gestão de Contratos e Suprimentos
Coordenadoria de Rádio Educativa
Seção de Produção e Programação
Seção de Operação e Difusão
Divisão de Eventos
Seção de Cerimoniais
Coordenadoria de Jornalismo
Seção de Produção Jornalística
Seção de Interação na Rede Social
Coordenadoria de TV
Seção de Produção e Programação de TV
Seção de Operação e Difusão de TV” (NR)

Art. 2º - Para atender as necessidades da estrutura funcional disposta no artigo 1° desta Lei
Complementar, ficam criados cargos de provimento em comissão e função de confiança gratificada,
constantes e acrescidos no Anexo II, da Lei Complementar n° 346, de 18 de agosto de 2011, e
alterações posteriores.
I – cargos de provimento em comissão:
a) 01 (um) cargo de Chefe de Coordenadoria – CD.102.2;
b) 01 (um) cargo de Chefe de Divisão – CD.101.1.
II – função de confiança gratificada:
a) 02 (duas) funções de Chefe de Seção.
Art. 3º - As atribuições das unidades organizacionais abaixo descritas passam a integrar o Anexo I da
Lei Complementar nº 402, de 17 de dezembro de 2013, sem prejuízo de outras atribuições já fixadas em
Lei:
I - São atribuições da Coordenadoria Administrativa:

1- Planejar, organizar, controlar e promover a execução das atividades de sua unidade ou os serviços
subordinados à sua Coordenação;
2- Propor medidas que visem à racionalização dos recursos disponibilizados, à eficácia e eficiência dos
serviços afetos à sua Coordenação;
3- Aprovar os procedimentos e as decisões afetas à sua Coordenação, cuidando que o
encaminhamento adequado seja adotado;
4- Coordenar outras atividades correlatas e as que lhe forem atribuídas.
São atribuições do Coordenador Administrativo coordenar e promover a execução das atividades de
suas unidades ou dos serviços atribuídos à sua Coordenadoria e aos demais níveis hierárquicos
subordinados.
II - São atribuições da Coordenadoria de Rádio Educativa:
1- Planejar, organizar, controlar e promover a execução das atividades de sua unidade ou os serviços
subordinados à sua Coordenação;
2- Propor medidas que visem à racionalização dos recursos disponibilizados, à eficácia e eficiência dos
serviços afetos à sua Coordenação;
3- Aprovar os procedimentos e as decisões afetas à sua Coordenação, cuidando que o
encaminhamento adequado seja adotado;
4- Coordenar outras atividades correlatas e as que lhe forem atribuídas.
São atribuições do Coordenador de Rádio Educativa coordenar e promover a execução das atividades
de suas unidades ou dos serviços atribuídos à sua Coordenadoria e aos demais níveis hierárquicos
subordinados.
III - São atribuições da Coordenadoria de TV:
1- Planejar, organizar, controlar e promover a execução das atividades de sua unidade ou os serviços
subordinados à sua Coordenação;
2- Propor medidas que visem à racionalização dos recursos disponibilizados, à eficácia e eficiência dos
serviços afetos à sua Coordenação;
3- Aprovar os procedimentos e as decisões afetas à sua Coordenação, cuidando que o
encaminhamento adequado seja adotado;
4- Coordenar outras atividades correlatas e as que lhe forem atribuídas.
São atribuições do Coordenador de TV coordenar a produção de programas jornalísticos, educativos ou
outros afins que tenham exclusivamente a função de difundir o bem público e as ações da administração
municipal direta; instituir e apoiar projetos que ampliem a informação sobre os domínios e manifestação
da arte e da comunicação, das humanidades e da divulgação institucional da administração; coordenar a
execução das atividades de suas unidades ou dos serviços atribuídos à sua Coordenadoria e aos
demais níveis hierárquicos subordinados.
IV – São atribuições do Departamento Administrativo e de Execução Orçamentária:
1- Controlar e promover a movimentação de correspondência e expediente da Coordenadoria;
2- Organizar e manter em ordem o arquivo de correspondência recebida e expedida, e demais
documentos pertinentes à Coordenadoria;
3- Analisar e controlar a tramitação dos pedidos de compras de bens e contratação de serviços da
Secretaria, no que se refere aos recursos orçamentários;
4- Acompanhar a execução orçamentária da Secretaria;
5- Promover o levantamento de informações para subsidiar a elaboração da proposta orçamentária
anual da pasta;
6- Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
São atribuições do Chefe de Departamento Administrativo e de Execução Orçamentária coordenar e
promover a execução das atividades de suas unidades ou dos serviços atribuídos ao seu Departamento.
V – São atribuições da Divisão de Eventos:
1- Orientar na organização de eventos institucionais afeitos à Secretaria;
2- Dar suporte à realização dos eventos oficiais da Administração Pública;
3- Prestar, quando solicitado, atendimento e acompanhamento individual e coletivo aos Gestores das
áreas da administração pública, orientando-os quanto ao relacionamento com as mídias, utilização dos
recursos disponibilizados e das artes elaboradas, visando à execução das políticas e programas de
comunicação e publicidade oficial e institucional vigentes durante a busca do cumprimento dos objetivos
dos eventos;
4- Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.

São atribuições do Chefe de Divisão de Eventos coordenar e promover a execução das atividades de
suas unidades ou dos serviços atribuídos à sua Divisão.
VI – São atribuições da Seção de Cerimoniais:
1- Coordenar e realizar estudos na busca de informações nas áreas de interesse e das demandas da
Secretaria para a realização de cerimoniais, visando subsidiar a elaboração de programas, projetos e
outros trabalhos nesta área;
2- Formular, propor e executar planos, programas e diretrizes, acompanhar e executar trabalhos e
projetos em consonância com as demandas identificadas no âmbito da sua Secretaria, submetendo-os
às aprovações superiores;
3- Prestar consultorias para as atividades empreendidas pela Secretaria, seja nos assuntos
contenciosos, como nos administrativos;
4- Executar quaisquer outras atividades correlatas e as que lhe forem atribuídas.
São atribuições do Chefe de Seção de Cerimoniais coordenar, executar e promover a execução das
atividades de sua Seção.
VII – São atribuições da Seção de Produção e Programação de TV:
1- Coordenar e realizar estudos na busca de informações nas áreas de interesse e das demandas da
Coordenadoria visando subsidiar a elaboração de trabalhos nas áreas de jornalismo e entretenimento e
a elaboração da programação das atividades a serem difundidos;
2- Formular, propor e executar planos, programas e diretrizes, acompanhar e executar trabalhos nas
áreas de jornalismo e entretenimento, em consonância com as demandas identificadas, no âmbito de
atuação do seu órgão superior, submetendo-os às aprovações superiores;
3- Acompanhar a difusão das atividades, analisar, avaliar a situação detectada, as informações
recebidas visando detectar os resultados dos trabalhos nas áreas de notícias, entretenimento e lazer,
para subsidiar a produção de novos trabalhos e de novas programações;
4- Prestar, quando solicitado, atendimento e acompanhamento individual e coletivo aos Gestores das
Áreas da Administração Pública, orientando-os quanto ao relacionamento com as mídias, visando à
execução das políticas e programas de comunicação e publicidade oficial e institucional vigente;
5- Analisar, avaliar a situação detectada, as informações e os processos recebidos elaborando parecer
técnico, textos e outros documentos necessários para a execução das políticas e programas de
comunicação e publicidade oficial e institucional vigente;
6- Prestar consultorias para as atividades empreendidas pela Coordenadoria seja nos assuntos
contenciosos como nos administrativos;
7- Executar quaisquer outras atividades correlatas e as que lhe forem atribuídas.
São atribuições do Chefe da Seção de Produção e Programação de TV coordenar, executar e
promover a execução das atividades de sua seção.
VIII - São atribuições da Seção de Operação e Difusão de TV:
1- Operar os equipamentos conforme programação de atividades recebidas, detectando e elaborando
informes sobre eventuais desconformidades relacionadas aos equipamentos, conteúdos, políticas e
diretrizes da comunicação e publicidade vigente;
2- Prestar, quando solicitado, atendimento e acompanhamento individual e coletivo aos Gestores das
Áreas da Administração Pública, orientando-os quanto ao relacionamento com as mídias, visando à
execução das políticas e programas de comunicação e publicidade vigentes;
3- Executar quaisquer outras atividades correlatas e as que lhe forem atribuídas.
São atribuições do Chefe da Seção de Operação e Difusão de TV coordenar, executar e promover a
execução das atividades de sua seção.
Art. 4º - As atribuições e os requisitos dos cargos abaixo descritos passam a integrar os Anexos III e IV
da Lei Complementar nº 402, de 17 de dezembro de 2013, sem prejuízo de outras atribuições já fixadas
em Lei:
Denominação do Cargo
Sumário das Atribuições:
I - CHEFE DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA:
1- São atribuições específicas do Chefe da Coordenadoria
Administrativa coordenar e promover a execução das atividades de
suas unidades ou dos serviços atribuídos à sua Coordenadoria e aos
demais níveis hierárquicos subordinados.

Requisitos
Mínimos

Carga
Horária
Semanal

Curso de nível
Superior completo
em Administração,
Ciências

40

2- Planejar, organizar, controlar e promover a execução das atividades
de sua unidade ou os serviços subordinados à sua Coordenação.
3- Propor medidas que visem à racionalização dos recursos
disponibilizados, à eficácia e eficiência dos serviços afetos à sua
Coordenação.
4- Aprovar os procedimentos e as decisões afetas à sua Coordenação,
cuidando que o encaminhamento adequado seja adotado.
5- Coordenar outras atividades correlatas e as que lhe forem atribuídas.
II - CHEFE DA COORDENADORIA DE RÁDIO EDUCATIVA:
1- São atribuições específicas do Chefe da Coordenadoria de Rádio
Educativa coordenar e promover a execução das atividades de suas
unidades ou dos serviços atribuídos à sua Coordenadoria e aos
demais níveis hierárquicos subordinados.
2- Planejar, organizar, controlar e promover a execução das atividades
de sua unidade ou os serviços subordinados à sua Coordenação.
3- Propor medidas que visem à racionalização dos recursos
disponibilizados, à eficácia e eficiência dos serviços afetos à sua
Coordenação.
4- Aprovar os procedimentos e as decisões afetas à sua Coordenação,
cuidando que o encaminhamento adequado seja adotado.
5- Coordenar outras atividades correlatas e as que lhe forem atribuídas.
III - CHEFE DA COORDENADORIA DE TV:
1- São atribuições específicas do Chefe da Coordenadoria de TV
coordenar e promover a execução das atividades de suas unidades
ou dos serviços atribuídos à sua Coordenadoria e aos demais níveis
hierárquicos subordinados.
2- Planejar, organizar, controlar e promover a execução das atividades
de sua unidade ou os serviços subordinados à sua Coordenação.
3- Propor medidas que visem à racionalização dos recursos
disponibilizados, à eficácia e eficiência dos serviços afetos à sua
Coordenação.
4- Aprovar os procedimentos e as decisões afetas à sua Coordenação,
cuidando que o encaminhamento adequado seja adotado.
5- Coordenar outras atividades correlatas e as que lhe forem atribuídas.
IV - CHEFE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1- São atribuições específicas do Chefe de Departamento
Administrativo e de Execução Orçamentária coordenar e
promover a execução das atividades de suas unidades ou dos
serviços atribuídos ao seu Departamento e aos demais níveis
hierárquicos subordinados.
2- Chefiar e supervisionar as atividades e os serviços do Departamento.
3- Cumprir e assegurar o cumprimento das disposições legais e
diretrizes pertinentes ao departamento.
4- Dirigir estratégias de trabalho e organização capazes de
proporcionar um melhor aproveitamento da capacidade e das
potencialidades dos servidores.
5- Emitir pareceres e relatórios de trabalho sobre assuntos pertinentes
à sua Unidade.
6- Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
V - CHEFE DA DIVISÃO DE EVENTOS:
1- São atribuições específicas do Chefe da Divisão de Eventos
coordenar e promover a execução das atividades de suas unidades
ou dos serviços atribuídos à sua Divisão.
2- Chefiar e supervisionar as atividades e os serviços da Divisão.
3- Cumprir e assegurar o cumprimento das disposições legais e
diretrizes pertinentes à Divisão.
4- Dirigir estratégias de trabalho e organização capazes de
proporcionar um melhor aproveitamento da capacidade e das
potencialidades dos servidores.

Contábeis,
Economia ou
Direito
reconhecidos pelo
MEC e registro no
Conselho
Profissional da
categoria.
Curso de nível
Superior completo
em Relações
Públicas,
Comunicação
Social, Jornalismo
ou Rádio e TV,
reconhecidos pelo
MEC e registro no
Conselho
Profissional da
categoria.

40

Curso de nível
Superior completo
em Comunicação
Social, Jornalismo
ou Rádio e TV,
reconhecidos pelo
MEC e registro no
Conselho
Profissional da
categoria.

40

Curso de nível
Superior completo
reconhecido pelo
MEC

40

Curso de nível
Superior completo
reconhecido pelo
MEC

40

5- Emitir pareceres e relatórios de trabalho sobre assuntos pertinentes
à sua Divisão.
6- Exercer outras atividades correlatas à sua competência.
VI - CHEFE DA SEÇÃO DE CERIMONIAIS:
1- São atribuições específicas do Chefe da Seção de Cerimoniais
coordenar, executar e promover a execução das atividades de sua
seção.
2- Coordenar e realizar estudos na busca de informações nas áreas de
interesse e das demandas da Secretaria visando subsidiar a
elaboração de programas, projetos e outros trabalhos nestas áreas,
para a realização de eventos e cerimoniais.
3- Formular, propor e executar planos, programas e diretrizes,
acompanhar e executar trabalhos e projetos de eventos e cerimoniais,
em consonância com as demandas identificadas, submetendo-os às
aprovações superiores.
4- Prestar consultorias para as atividades empreendidas pela Secretaria
seja nos assuntos contenciosos como nos administrativos.
5- Executar quaisquer outras atividades correlatas e as que lhe forem
atribuídas.
VII - CHEFE DA SEÇÃO DE PRODUÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TV:
1- São atribuições específicas do Chefe da Seção de Produção e
Programação de TV coordenar, executar e promover a execução das
atividades de sua seção.
2- Coordenar e realizar estudos na busca de informações nas áreas de
interesse e das demandas da Coordenadoria visando subsidiar a
elaboração de trabalhos nas áreas de jornalismo e entretenimento e a
elaboração da programação das atividades a serem difundidas.
3- Formular, propor e executar planos, programas e diretrizes,
acompanhar e executar trabalhos nas áreas de jornalismo e
entretenimento, em consonância com as demandas identificadas, no
âmbito de atuação do seu órgão superior, submetendo-os às
aprovações superiores.
4- Acompanhar a difusão das atividades, analisar, avaliar a situação
detectada, as informações recebidas visando detectar os resultados
dos trabalhos nas áreas de notícias, entretenimento e lazer, para
subsidiar a produção de novos trabalhos e novas programações.
5- Prestar, quando solicitado, atendimento e acompanhamento individual
e coletivo aos Gestores das Áreas da Administração Pública,
orientando-os quanto ao relacionamento com as mídias, visando à
execução das políticas e programas de comunicação e publicidade
oficial e institucional vigente.
6- Analisar, avaliar a situação detectada, as informações e os processos
recebidos elaborando parecer técnico, textos e outros documentos
necessários para a execução das políticas e programas de
comunicação e publicidade oficial e institucional vigente.
7- Prestar consultorias para as atividades empreendidas pela
Coordenadoria seja nos assuntos contenciosos como nos
administrativos.
8- Executar quaisquer outras atividades correlatas e as que lhe forem
atribuídas.
VIII – CHEFE DA SEÇÃO DE OPERAÇÃO E DIFUSÃO DE TV:
1. São atribuições do Chefe da Seção de Operação e Difusão de TV
coordenar, executar e promover a execução das atividades de sua
seção.
2. Operar os equipamentos conforme programação de atividades
recebidas, detectando e elaborando informes sobre eventuais
desconformidades relacionadas aos equipamentos, conteúdos,
políticas e diretrizes da comunicação e publicidade vigente.
3-Prestar, quando solicitado, atendimento e acompanhamento individual e
coletivo aos Gestores das Áreas da Administração Pública, orientandoos quanto ao relacionamento com as mídias, visando à execução das

Curso de nível
Superior completo
reconhecido pelo
MEC

40

Curso de nível
Superior completo
reconhecido pelo
MEC

40

Curso de nível
Superior completo
reconhecido pelo
MEC

40

políticas e programas de comunicação e publicidade vigentes.
4- Executar quaisquer outras atividades correlatas e as que lhe forem
atribuídas.
Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por conta de dotações
próprias do orçamento, suplementadas se necessário.
Art. 6º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 11 de abril de 2014.

VALDOMIRO LOPES DA SILVA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
Registrada no Livro de Leis Complementares e, em seguida publicada por afixação na mesma data e
local de costume e, pela Imprensa Local.

