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LEI Nº 11.380 
DE 03 DE OUTUBRO DE 2013. 

 
Determina criar ferramentas no site da Prefeitura Municipal para 
divulgação de dados e imagens de pessoas desaparecidas.  
 
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: 

 
 
Art. 1º  Fica determinado que seja usado o site da Prefeitura de São José do Rio Preto, para divulgação 
de dados e imagens de parentes e amigos desaparecidos dos munícipes. 
 
Art. 2º  As fotos e dados serão divulgadas atualizadamente em inserções constantes no site. 
 
Art. 3º  As fotos e os dados serão inseridos e divulgados mediante solicitação por escrito de familiares 
ou responsáveis da pessoa desaparecida, junto à Secretaria competente, contendo nome, endereço e 
telefone de contato, para a tomada das medidas necessárias ao cumprimento da presente Lei. 
 
Art. 4º  Os familiares e amigos de pessoas desaparecidas poderão contar com esta ferramenta 
gratuitamente, e se responsabilizar também pela informação a estes órgão em caso de terem o problema 
solucionado. 
 
Art. 5º  As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias 
do Poder Executivo, suplementadas se necessário. 
 
Art. 6º  Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei em 90 (noventa) dias, dando diretrizes e 
criando normas para sua perfeita aplicação. 
 
Art. 7º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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