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TRABALHANDO POR TODOS

LEI COMPLEMENTAR N° 231/2.022, DE 19 DE MAIO DE 2.022.
(Que cria cargos no Quadro de Pessoal e dá outras providências).
SISINIO DE OLIVEIRA LEÃO, Prefeito Municipal de Pontalinda, Comarca
de Jales, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Pontalinda aprovou e ele sanciona
e promulga a seguinte lei:
ARTIGO 1° - Fica criado no Quadro de Cargos de Provimento em Comissão,
da Lei Complementar n°. 138, de 06 de Janeiro de 2.011, os seguintes cargos:

NOMENCLATURA DO CARGO
Assessor de Imprensa

N° DE
CARGOS
01

ATRIBUIÇÕES
DO CARGO
Anexo I

REFERENCIA
SALARIAL
Anexo II

Parágrafo Único - 0 cargo criado por este artigo é de confiança, em
comissão, de livre nomeação e exoneração, com carga horária de 40 horas semanais, ressaltando
que o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços á noite, sábados, domingos e
feriados.
ARTIGO 2° - São requisitos para a ocupação do cargo criado na presente
Lei Complementar os seguintes:
I — curso de nível superior;
II - gozar de reputação ilibada;
III - não ter sido condenado por sentença com trânsito julgado por crime ou
ato de improbidade administrativa que a lei determine a perda de cargo ou função pública ou
mandato eletivo;
ARTIGO 3° - Será extinto automaticamente após a promulgação desta Lei
Complementar o cargo em comissão de Assessor do Centro de Inclusão Digital, criado no artigo
1° da Lei Complementar n° 166/2.014, de 09 de Junho de 2.014.
ARTIGO 4° - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
Complementar correrão a conta de dotação própria consignado em orçamento, suplementadas se
necessário.
ARTIGO 5° - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Muni

e Pontalinda, em 19 de Maio de 2.022.
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Prefeito Municipal
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ANEXO I
DAS ATRIBUIÇÕES

ASSESSOR DE IMPRENSA: Promover as ações decorrentes da política de comunicação
institucional adotada pelo Poder Executivo Municipal de Pontalinda/SP; Promover o
relacionamento entre Poder Executivo Municipal de Pontalinda/SP e a imprensa, devendo,
ainda, intermediar as relações de ambos, inclusive, na divulgação de informações
jornalísticas e no atendimento às solicitações dos profissionais dos veículos de
comunicação; Assessorar todos os membros do Poder Executivo Municipal em assuntos
relacionados à comunicação institucional e, inclusive, nos contatos e entrevistas
imprensa. criar e manter vias de comunicação com a comunidade, em todas as midias;
organizar e coordenar a comunicação institucional; elaborar e distribuir a propaganda
institucional do Poder Executivo; elaborar o sistema de protocolos e dados de cerimonial;
definir a agenda institucional externa; organizar a imprensa oficial e suas respectivas
publicações; Planejar, supervisionar, orientar, executar e avaliar as atividades relacionadas
com assessoria de imprensa e comunicação da Prefeitura Municipal de Pontalinda; Projetar
a imagem da Prefeitura Municipal perante os veículos de comunicação, redigindo textos
jornalísticos e encaminhando para divulgação pela imprensa dos atos e fatos relevantes
relacionados com o Prefeito; Elaborar roteiros de videos e textos para televisão e radio;
Responsabilizar-se pelo atendimento a representantes da imprensa; Coordenar eventos
relativos as atividades da imprensa; Elaborar e coordenar campanhas e o uso estratégico
de canais de comunicação visando a divulgação dos trabalhos da Prefeitura Municipal;
Acompanhar o Prefeito nos eventos realizados pela Prefeitura Municipal, quando
necessário; Manter atualizado o "Site" da Prefeitura Municipal com a divulgação de todas
as atividades, inserir noticias e outras matérias, inclusive com pasta individual das
atividades de cada órgão; produzir matérias requeridas pelo Prefeito; elaborar relatórios
sobre a produção da Assessoria de Imprensa da Prefeitura; Responsabilizar-se pelo envio
de correspondência com respostas ás reivindicações feitas por munícipes; realizar outras
atividades similares, relacionadas com a área de comunicação social.
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ANEXO II
DO VENCIMENTO DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

CARGOS
Assessor de Imprensa

QUANTIDADE
01

REFERÊNCIA
SALARIAL
R$ 2.052,63

