
 

Prefeitura de São José do Rio Preto, 24 de Abril de 2014. Ano XI – nº 3112 – DHOJE 
 
  

LEI COMPLEMENTAR Nº 416 
DE 11 DE ABRIL DE 2014. 
 
Dispõe sobre a criação de cargos de provimento em comissão e 
funções de confiança gratificadas na Estrutura Organizacional da 
Administração Pública do Município de São José do Rio Preto, e 
dá outras providências. 
 
VALDOMIRO LOPES DA SILVA JUNIOR, 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 - Ficam criados na estrutura da Secretaria Municipal de Educação, conforme descrições dos 
artigos 33, 34, 36 e 47 da Lei Complementar nº 346, de 18 de agosto de 2011, os seguintes cargos e 
funções: 
 
I – cargos de provimento em comissão: 
a) 01 (um) cargo de Assessor Especial – CD 102.3; 
b) 05 (cinco) cargos de Chefe de Coordenadoria – CD 101.2; 
c) 01 (um) cargo de Chefe de Divisão – CD 101.1. 
 
II – funções de confiança gratificada: 
a) 09 (nove) funções de Assistente Técnico – FG. 102.1. 
 
Art. 2º - O inciso X do artigo 4º da Lei Complementar nº 346, de 18 de agosto de 2011, e alterações 
posteriores, passa a vigorar alterado e acrescido das alíneas j, k, l, m, n e o, com as seguintes redações: 
 

“Art. 4º... 
 
X – Secretaria Municipal de Educação: 
... 
 
j) Coordenadoria do Parque Ecológico Educativo Danilo Santos de Miranda, a qual compete 
administrar o Parque e representá-lo em atos oficiais; convocar e presidir as reuniões do Conselho 
Pedagógico Científico Ambiental da Rede Integrada de Educação Ambiental; proferir o voto de 
qualidade, em caso de empate; homologar e fazer cumprir as decisões do referido Conselho; 
encaminhar ao Conselho Pedagógico Científico Ambiental, para análise e aprovação, os planos e 
relatórios anuais de atividades; encaminhar à Secretaria Municipal da Educação o Plano Anual e 
os relatórios finais para homologação pelo Secretário Municipal da Educação; organizar o uso da 
estrutura do prédio para agendamento das atividades; estabelecer e fiscalizar a escala de horários 
de funcionários; acompanhar as ações das instituições parceiras e conveniadas; 
 
k) Coordenadoria do Parque Ecológico Educativo Dr. Joaquim de Paula Ribeiro, a qual 
compete administrar o Parque e representá-lo em atos oficiais; encaminhar à Secretaria Municipal 
de Educação o Plano Anual do Parque, assim como os relatórios finais para homologação pelo 
Secretário Municipal de Educação; organizar o uso da estrutura do Parque para agendamento das 
atividades; estabelecer e fiscalizar a escala de horários de funcionários; acompanhar as ações das 
instituições parceiras conveniadas; coordenar as ações de integração entre os projetos e 
programas previstos pela Secretaria Municipal de Educação; interagir com os Coordenadores dos 
Parques e da Escola de Competências, para projetos de interesses comuns;  
 



 
l) Coordenadoria da Escola de Competência Dr. Roberto Rollemberg – ECO, a qual compete 
planejar, coordenar, promover e zelar pelo bom funcionamento da Escola de Competência, 
administrar o Parque e representá-lo em atos oficiais; gerenciar o pessoal administrativo e 
pedagógico sob sua responsabilidade; encaminhar à Secretaria Municipal de Educação o Plano 
Anual do Parque, assim como os relatórios finais para homologação pelo Secretário Municipal de 
Educação; estabelecer e fiscalizar a escala de horários de funcionários; organizar o uso da 
estrutura da Escola de Competências para agendamento das atividades; acompanhar as ações 
das instituições parceiras conveniadas; coordenar as ações de integração entre os projetos e 
programas previstos pela Secretaria Municipal de Educação; interagir com os Coordenadores dos 
Parques e do Ciecc visando à execução de projetos de interesses comuns; integrar as ações 
desenvolvidas pela Escola de Competência junto às unidades escolares de seu entorno, visando 
garantir a execução do plano de trabalho anual de acordo com as diretrizes do Departamento de 
Acompanhamento de Instituições Educativas da Secretaria Municipal da Educação; interagir com 
a Direção das escolas municipais, para desenvolvimento de projetos no atendimento a alunos quer 
seja da rede municipal  ou  que integrem projetos em parcerias com entidades ou órgãos, 
municipais, estaduais e federais; elaborar normas específicas de gestão e convivência para o uso 
das dependências do Complexo juntamente com o Conselho Gestor e com as instâncias da 
Secretaria Municipal da Educação; executar outras atividades correlatas quando solicitado; firmar 
termo ou contrato de compromisso com os interessados na utilização das dependências conforme 
normas legais; 
 
m) Coordenadoria do Complexo Integrado de Educação, Ciência e Cultura Prof. Dr. Aziz 
Nacib Ab’Saber CIECC/CICC/CEDET, a qual compete administrar o Complexo Integrado de 
Educação, Ciência e Cultura e representá-lo em atos oficiais; convocar e presidir as reuniões do 
Conselho Pedagógico-Científico-Cultural do CIECC; homologar e fazer cumprir as decisões do 
Conselho Pedagógico-Científico-Cultural; encaminhar ao Conselho Pedagógico-Científico-Cultural, 
para análise e aprovação, os planos e relatórios anuais de atividades elaborados pelas Comissões 
Específicas que compõem os Centros Integrados; encaminhar à Secretaria Municipal da Educação 
o Plano Anual do Complexo, incluindo os Planos de Trabalho de cada Centro, assim como os 
relatórios finais para homologação pelo Secretário Municipal da Educação; organizar o uso da 
estrutura do prédio para agendamento das atividades propostas pelos Centros que compõem o 
CIECC e realizar ações voltadas para integração dos Coordenadores e Comissões Específicas 
dos referidos Centros visando ao desenvolvimento de projetos de interesses comuns; estabelecer 
e fiscalizar a escala de horários de funcionários; acompanhar as ações das instituições parceiras 
conveniadas; 
 
n) Coordenadoria do Centro Educacional de Esportes e Cultura “Aristides dos Santos”, a 
qual compete gerenciar o pessoal administrativo e pedagógico sob sua responsabilidade; elaborar 
normas específicas de gestão e convivência para o uso das dependências do Complexo; 
representar o Complexo junto à Secretaria Municipal de Educação e demais autoridades; firmar 
termo ou contrato de compromisso com os interessados na utilização das dependências, conforme 
normas legais; integrar as ações desenvolvidas pelo Complexo junto às unidades escolares de 
seu entorno, visando garantir a execução do plano de trabalho anual de acordo com as diretrizes 
do Departamento de Acompanhamento de Instituições Educativas da Secretaria Municipal da 
Educação; buscar parcerias e fazer articulações com as instituições, viabilizando o 
desenvolvimento de ações contempladas no plano de trabalho; exercer outras atividades 
correlatas conforme determinação dos setores competentes; 
 
o) Divisão da Gestão de Integração Intersetorial, a qual compete promover o intercâmbio e a 
integração de ações entre os Departamentos, Setores, Seções e Unidades Escolares, com ações 
visando ao aprimoramento, troca de informações e conhecimentos, que facilitem o 
acompanhamento e monitoramento de todos os segmentos; assessorar o Gabinete e os demais 
Departamentos na elaboração, encaminhamento e monitoramento de projetos administrativos; 
visitar Unidades Escolares e próprios municipais, pertencentes à Secretaria Municipal da 
Educação, para avaliação e acompanhamento de diversas intervenções nos mesmos; exercer 
outras atividades correlatas conforme determinação dos setores competentes.” (NR) 

 
Art. 3º - Ficam criados na estrutura da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, conforme descrições 
dos artigos 34 e 41 da Lei Complementar nº 346, de 18 de agosto de 2011, os seguintes cargos e 
funções: 
 



 
I – cargos de provimento em comissão: 
a) 05 (cinco) cargos de Chefe de Divisão – CD 101.1. 
 
II – funções de confiança gratificada: 
a) 04 (quatro) funções de Chefe de Departamento – FG.101.6. 
 
Art. 4º - O inciso XI do artigo 4º da Lei Complementar nº 346, de 18 de agosto de 2011, passa a vigorar 
alterado, com as seguintes redações: 

 
“Art. 4º... 
 
XI – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer: 
 
... 
 
c)       ... 
1. Divisão de Administração do Centro Esportivo Integrado do Eldorado, a qual 
compete planejar, executar e avaliar eventos recreativos, visando à integração e participação 
através da cogestão entre o Poder Público e a Comunidade; manter contatos com entidades 
externas, com objetivo de divulgar os eventos, estabelecer patrocínios e manter parcerias para 
sua realização; manter e aprimorar as atividades de Centro Esportivo; criar, manter, ampliar e 
aprimorar projetos e programas desenvolvidos em parcerias com outras secretarias e entidades 
públicas e privadas; identificar, avaliar e atender as demandas oriundas da comunidade, no âmbito 
de sua competência; elaborar, executar e avaliar projetos que atendam programas esportivos, com 
vista a qualificar cada vez mais o lazer dos cidadãos e integrar a comunidade através da cogestão; 
criar, ampliar e qualificar os programas já desenvolvidos pela Secretaria na área do lazer; exercer 
outras atividades correlatas à sua competência. 
 
2. Divisão de Administração do Núcleo Esportivo Paulino Garcia (Jambolão), a qual 
compete planejar, executar e avaliar eventos recreativos, visando à integração e participação 
através da cogestão entre o Poder Público e a Comunidade; manter contatos com entidades 
externas, com objetivo de divulgar os eventos, estabelecer patrocínios e manter parcerias para 
sua realização; manter e aprimorar as atividades de Centro Esportivo; criar, manter, ampliar e 
aprimorar projetos e programas desenvolvidos em parcerias com outras secretarias e entidades 
públicas e privadas; identificar, avaliar e atender as demandas oriundas da comunidade, no âmbito 
de sua competência; elaborar, executar e avaliar projetos que atendam programas esportivos, com 
vista a qualificar cada vez mais o lazer dos cidadãos e integrar a comunidade através da cogestão; 
criar, ampliar e qualificar os programas já desenvolvidos pela Secretaria na área do lazer; exercer 
outras atividades correlatas à sua competência. 
 
3. Divisão de Administração do Centro Esportivo do Parque Estoril, a qual compete 
planejar, executar e avaliar eventos recreativos, visando à integração e participação através da 
cogestão entre o Poder Público e a Comunidade; manter contatos com entidades externas, com 
objetivo de divulgar os eventos, estabelecer patrocínios e manter parcerias para sua realização; 
manter e aprimorar as atividades de Centro Esportivo; criar, manter, ampliar e aprimorar projetos e 
programas desenvolvidos em parcerias com outras secretarias e entidades públicas e privadas; 
identificar, avaliar e atender as demandas oriundas da comunidade, no âmbito de sua 
competência; elaborar, executar e avaliar projetos que atendam programas esportivos, com vista a 
qualificar cada vez mais o lazer dos cidadãos e integrar a comunidade através da cogestão; criar, 
ampliar e qualificar os programas já desenvolvidos pela Secretaria na área do lazer. 
 
4. Divisão de Administração do Núcleo Esportivo do Jardim Caparroz, a qual compete 
planejar, executar e avaliar eventos recreativos, visando à integração e participação através da 
cogestão entre o Poder Público e a Comunidade; manter contatos com entidades externas, com 
objetivo de divulgar os eventos, estabelecer patrocínios e manter parcerias para sua realização; 
manter e aprimorar as atividades de Centro Esportivo; criar, manter, ampliar e aprimorar projetos e 
programas desenvolvidos em parcerias com outras secretarias e entidades públicas e privadas; 
identificar, avaliar e atender as demandas oriundas da comunidade, no âmbito de sua 
competência; elaborar, executar e avaliar projetos que atendam programas esportivos, com vista a 
qualificar cada vez mais o lazer dos cidadãos e integrar a comunidade através da cogestão; criar, 



 
ampliar e qualificar os programas já desenvolvidos pela Secretaria na área do lazer; exercer outras 
atividades correlatas à sua competência. 
 
5. Divisão de Administração do Núcleo Esportivo do Jardim do Bosque, a qual 
compete planejar, executar e avaliar eventos recreativos, visando à integração e participação 
através da cogestão entre o Poder Público e a Comunidade; manter contatos com entidades 
externas, com objetivo de divulgar os eventos, estabelecer patrocínios e manter parcerias para 
sua realização; manter e aprimorar as atividades de Centro Esportivo; criar, manter, ampliar e 
aprimorar projetos e programas desenvolvidos em parcerias com outras secretarias e entidades 
públicas e privadas; identificar, avaliar e atender as demandas oriundas da comunidade, no âmbito 
de sua competência; elaborar, executar e avaliar projetos que atendam programas esportivos, com 
vista a qualificar cada vez mais o lazer dos cidadãos e integrar a comunidade através da cogestão; 
criar, ampliar e qualificar os programas já desenvolvidos pela Secretaria na área do lazer; exercer 
outras atividades correlatas à sua competência. 
 
d) ... 
 
1. Divisão de Administração do Núcleo Esportivo CAIC, a qual compete planejar, 
executar e avaliar eventos recreativos, visando à integração e participação através da cogestão 
entre o Poder Público e a Comunidade; manter contatos com entidades externas, com objetivo de 
divulgar os eventos, estabelecer patrocínios e manter parcerias para sua realização; manter e 
aprimorar as atividades de Centro Esportivo; criar, manter, ampliar e aprimorar projetos e 
programas desenvolvidos em parcerias com outras secretarias e entidades públicas e privadas; 
identificar, avaliar e atender as demandas oriundas da comunidade, no âmbito de sua 
competência; elaborar, executar e avaliar projetos que atendam programas esportivos, com vista a 
qualificar cada vez mais o lazer dos cidadãos e integrar a comunidade através da cogestão; criar, 
ampliar e qualificar os programas já desenvolvidos pela Secretaria na área do lazer; exercer outras 
atividades correlatas à sua competência. 
 
2. Divisão de Administração do Núcleo Esportivo da Vila Toninho/Cristo Rei, a qual 
compete planejar, executar e avaliar eventos recreativos, visando à integração e participação 
através da cogestão entre o Poder Público e a Comunidade; manter contatos com entidades 
externas, com objetivo de divulgar os eventos, estabelecer patrocínios e manter parcerias para 
sua realização; manter e aprimorar as atividades de Centro Esportivo; criar, manter, ampliar e 
aprimorar projetos e programas desenvolvidos em parcerias com outras secretarias e entidades 
públicas e privadas; identificar, avaliar e atender as demandas oriundas da comunidade, no âmbito 
de sua competência; elaborar, executar e avaliar projetos que atendam programas esportivos, com 
vista a qualificar cada vez mais o lazer dos cidadãos e integrar a comunidade através da cogestão; 
criar, ampliar e qualificar os programas já desenvolvidos pela Secretaria na área do lazer; exercer 
outras atividades correlatas à sua competência. 
 
3. Divisão de Administração do Núcleo Esportivo José Natal Perin “Duas Vendas, a 
qual compete planejar, executar e avaliar eventos recreativos, visando à integração e participação 
através da cogestão entre o Poder Público e a Comunidade; manter contatos com entidades 
externas, com objetivo de divulgar os eventos, estabelecer patrocínios e manter parcerias para 
sua realização; manter e aprimorar as atividades de Centro Esportivo; criar, manter, ampliar e 
aprimorar projetos e programas desenvolvidos em parcerias com outras secretarias e entidades 
públicas e privadas; identificar, avaliar e atender as demandas oriundas da comunidade, no âmbito 
de sua competência; elaborar, executar e avaliar projetos que atendam programas esportivos, com 
vista a qualificar cada vez mais o lazer dos cidadãos e integrar a comunidade através da cogestão; 
criar, ampliar e qualificar os programas já desenvolvidos pela Secretaria na área do lazer; exercer 
outras atividades correlatas à sua competência.” (NR) 

 
Art. 5º - Ficam criados na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrições dos artigos 
33, 36, 45 e 41 da Lei Complementar nº 346, de 18 de agosto de 2011, os seguintes cargos e funções: 
 
I – cargos de provimento em comissão: 
a) 01 (um) cargo de Chefe de Coordenadoria – CD 101.2; 
b) 02 (dois) cargos de Assessor Especial – CA 102.3; 
 
II – funções de confiança gratificada: 



 
a) 02 (duas) funções de Gerente II – FG.101.3; 
b)        01 (uma) função de Chefe de Departamento – FG.101.6. 
 
Art. 6º - O inciso XVIII do artigo 4º da Lei Complementar nº 346, de 18 de agosto de 2011, e alterações 
posteriores, passa a vigorar alterado e acrescido da alínea o, com a seguinte redação: 

 
“Art. 4º... 
XVIII – Secretaria Municipal de Saúde: 
 
... 
 
o)     Coordenadoria de Apoio Institucional, a qual compete exercer a função de apoiador 
institucional; auxiliar as equipes a explicitarem e lidarem com problemas e conflitos, auxiliando na 
tarefa de colocar suas práticas em análise e possibilitando a construção de intervenções; 
supervisionar, orientar e documentar a implantação, operação, atualização com base nos desafios 
e tensões do cotidiano; facilitar a conversão de situações paralisantes em situações produtivas; 
auxiliar as equipes de Saúde na organização do processo de trabalho e melhoria do acesso da 
oferta de serviços e da qualidade do cuidado aos usuários do SUS; apresentar mensalmente 
relatório das atividades ao Secretário de Saúde, além de outras compatíveis com o papel da 
Secretaria.” (NR) 

 
Art. 7º - Ficam criados na estrutura da Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, 
Tecnologia e Informação, conforme descrições dos artigos 33 e 47 da Lei Complementar nº 346, de 18 
de agosto de 2011, os seguintes cargos e funções: 
 
I – cargos de provimento em comissão: 
a) 01 (um) cargo de Chefe de Coordenadoria – CD 101.2; 
 
II – funções de confiança gratificada: 
a) 05 (cinco) funções de Assistente Técnico – FG. 102.1; 
 
Art. 8º - O inciso XVII do artigo 4º da Lei Complementar nº 346, de 18 de agosto de 2011, passa a 
vigorar acrescido da letra e, com as seguintes redações: 
 

“Art. 4º ... 
 
XVII – Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação 
 
[...] 
 
e) Coordenadoria de Planejamento Orçamentário e Financeiro, a qual compete 
coordenar a elaboração das peças orçamentárias: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e o Programa de Metas; realizar pesquisas e estudos 
necessários visando à elaboração das peças orçamentárias para instrumentalizar demais 
Secretarias, Órgãos, Administração Indireta e outros; exercer outras atividades correlatas à sua 
competência.” (NR) 

 
Art. 9º - Fica criado na estrutura do Gabinete do Prefeito, conforme descrição do artigo 34 Lei 
Complementar nº 346, de 18 de agosto de 2011, o seguinte cargo: 
I – cargos de provimento em comissão: 
a) 01 (um) cargo de Chefe de Divisão – CD 101.1 
 
Art. 10 - O inciso I do artigo 4º da Lei Complementar nº 346, de 18 de agosto de 2011, e alterações 
posteriores, passa a vigorar alterado e acrescido do item 5, com a seguinte redação: 
 

“Art. 4º... 
                                                                               

I – Gabinete do Prefeito: 
... 
5. Divisão Administrativa e Protocolo, a qual compete planejar, coordenar e promover a 
execução das atividades de competência da unidade ou serviços sob a sua subordinação 



 
imediata, assistir ao respectivo superior hierárquico nos assuntos de sua competência, propor 
medidas que visem à racionalização e aprimoramento dos trabalhos afetos à sua unidade e dirigir 
outras atividades que lhe forem atribuídas.” (NR) 

 
Art. 11 - Fica criada na estrutura da Coordenadoria Judicial da Procuradoria Geral do Município 01(uma) 
Função de Confiança Gratificada de Assistente Técnico – FG. 102.1, descrita no artigo 47 da Lei 
Complementar nº 346, de 18 de agosto de 2011, que somente poderá ser exercida por servidores de 
carreira, e do Nível – Básico, Médio ou Superior – que assiste e assessora ao superior hierárquico na 
elaboração de cálculos judiciais. 
 
Art. 12 - A alínea e do § 1º do artigo 12 da Lei Complementar nº 230, de 23 de fevereiro de 2007, e suas 
alterações posteriores, passa a vigorar alterada, com a seguinte redação: 
 

“Art. 12 ...... 
 
§1º ........ 
 
[...] 
e) servidor de Nível Médio que ativar-se na Vara da Fazenda Pública por força de convênio, ou 
lotados nas Coordenadorias Fiscal ou Judicial.” (NR) 

 
Art. 13 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a alínea f do § 
1º do artigo 12 da Lei Complementar nº 230, de 23 de fevereiro de 2007. 
 
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. 


