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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.696. DE 21 DE JULHO DE 2.015 
Cria dois cargos efetivos de Locutor na 
estrutura organizacional da Câmara 
Municipal de Bauru. 

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

Art, 1 º Ficain criados, no quadro de pessoal efetivo da Câmara Municipal de Bauru, dois cargos efetivos de Locutor, 
para atuação na Rádio Câmara FM, padrão referência 13-A, com jornada nonnal de 5 (cinco) horas diárias, 
30 (trinta) horas semanais, conforme dispõe o Art 18, em seu inciso V, da Lei Federal nº 6615/78, que 
regulamenta a profissão de Radialista e dá outras providencias. 

Parágrafo único. Como acumular1io funções dentro de um mesmo setor em que se desdobram as atividades mencionadas no 
Art. 4° da Lei Federal nº 6615/78, será assegurado ao Radialista um adicional mínimo de 20% (vinte por 
cento) pela função acumulada. 

Art. 2° São atribuições do cargo efetivo de Locutor: 
a) realizar entrevistas pertinentes aos fatos desta Casa de Leis; 
b) efetuar matérias de interesse do Poder Legislativo; 
e) operar a mesa de emissora de rádio: 
d) coordenar emissão dos programas e institucionais no ar, de acordo com o roteiro de programação 

definido pela Diretoria de Comunicação; 
e) receber transn1issão externa e equalizar os sons de acordo com os padrões estabelecidos pela Diretoria 

de Comunicação: 
f) responder pela gravação de textos, músicas, vinhetas e institucionais para serem utilizados na 

prograniaçl'io, encarregando"se da manutenção dos níveis de áudio, equalização e qualidade do som; 
g) implementar técnicas pertinentes às atividades relativas ao funcionamento da Rádio CãmaraFM; 
h) executar as demais tarefas próprias de sua área. 

An. 3º Esta lei entra en1 vigor na data de sua publicação. 

Bau1·u, 21 de julho de 2.015. 
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