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DECRETO Nº 17.047... 

DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014. 
 
Regulamenta a Lei n° 11.380, de 03 de outubro de 2013, que 
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, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do artigo 64, item VI, da Lei 
Orgânica deste Município; 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º  A Secretaria Municipal de Comunicação Social, divulgará no portal da Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto, no endereço eletrônico www.riopreto.sp.gov.br, dados e imagens de pessoas 
desaparecidas, amigas ou parentes dos munícipes. 
 
Art. 2º  O munícipe interessado no serviço deve comparecer à Secretaria Municipal de Comunicação 
Social, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h, exceto feriados, munidos de seus 
documentos pessoais, Boletim de Ocorrência ou outro documento que prove a comunicação de 
desaparecimento a um órgão oficial, seja municipal, estadual ou federal, além de informações sobre a 
pessoa desaparecida e foto, digitalizada ou em papel. 
 
§ 1º  As informações ficarão disponíveis até que a Secretaria Municipal de Comunicação Social seja 
comunicada, por escrito, pelo munícipe que as forneceu, que a pessoa desaparecida foi encontrada. 
 
§ 2º  Nas informações do desaparecido devem constar nome e telefone para contato, no mínimo, do 
responsável pelas informações, ficando sob responsabilidade do interessado o acréscimo de outros 
dados, bem como a veracidade das informações. 
 
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassit”, 28 de fevereiro de 2014; 162º ano de Fundação e 120º ano de 
Emancipação Política de São José do Rio Preto. 
 
 
 
VALDOMIRO LOPES DA SILVA JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 
DEODORO JOSÉ MOREIRA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 
 
 
ADILSON VEDRONI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de 
costume e pela Imprensa local. 


