
P. 38.084/15 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU. 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.688, DE 26 DE JUNHO DE 2.015 
Cria o cargo em comissão de Chefe de 
Serviço da Rádio Câmara FM na estrutura 
organizacional da Câmara Municipal de 
Bauru. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

• 
Fica criado, no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Bauru, o cargô em comissão de Chefe de ServiÇo · 
da Rádio Câmara FM, subordinado à Diretoria de Comunicação, padrão 18-A, a ser ocupado por Jornalista, 
Repórter Fotográfico, Radi~ista (EdiJor de Vídeo, Operador de Master e Operador de Câmera) ou Técnico 
(Operador Técnico de Áudio e Vídeo) do quadro efetivo de servidores da Câmara Municipal de Bauru. 

São atribuições do cargo em comissão de Chefe de Serviço da Rádio Câmara FM: 

a) supervisionar o processo de produção, principalmente quanto à escolha dos produtos e de programas, 
colocando-os à disposição do Diretor de Comunicação; 

b) coordenar a emissão dos programas transmitidos pela emissora, tendo em vista sua qualidade e a 
adequação dos horários de transmissão; 

c) ser responsável pela obtenção dos recursos materiais necessários à realização dos programas; 

d) coordenar a confecção e a execução dos mapas de programação, estabelecendo horários e a sequência 1 

da transmissão, inclusive a adequada inserção dos programas e produtos, sempre em conjunto com o 
Diretor de Comunicação; 

e) exercer as demais tarefas próprias do cargo. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 26 de junho de 2.015. 
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