
Lei n。 2.546   de 30    de j unho de19 97

.DISPOE SOBRE A COMPETENCIA,
ESTRUTURA E VINCULAQAO DA
NAOIO FM CULTURA DE TERESINA E
DA OUTRAS PRoVIDENCIAS''

t

O Prefeito Municipal de Teresina, Estado do Piaui
Fago saber que a C6mara Municipal de Teresina aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. le. A Rrldio FM Cultura de Teresina, integrante do Depa(amento de Radiodifusao
e Projetos Especiais (DRPE), da Fundag6o Cultural Monsenhor Chaves - FCMC, passa, em
carAter definitivo, a ser vinculada ao Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina,
permanecendo como instituigEo de cardter educativo-cultural e artistico, com sede e foro na
cidade de Teresina - Piaui.

' Parrigrafo unico. A Rdrdio FM Cultura de 'I'eresina n6o tem fins lucrativos nem
finalidade comercial, seus fins s6o exclusivamente educativos, culturais e de prestagdo de
informag6es e servigos d comunidade.

Art. 2q. Constituem finalidades b6sicas da Ridio FM Cultura de Teresina a exploragao e
execuqdo de servigos de radiodifustro, atravds da produgito e veiculag6o de programas de
cunho cultural, educativo e informativo, competindo-lhe:

| - servir como meio de execug6o e valorizagio para os grupos s6cio-econ6micos e
todas as formas de manifestagSo da cultura teresinense,

II - operar a emissora de rrldio com objetivos exclusivamente culturais e educativos;
Ill - promover a ampliagdo de sua atividade em colaboragiio com outras emissoras,

atravds de conv6nios ou outra forma legal;
IV - colaborar com as emissoras de rddio em geral, no limite dos interesses comuns,
V - articular-se com outros 6rg6os estaduais e federais, objeti'..ando uma maior

integragio no Ambito de suas compet€ncias; v. \lnlldJfr/s'.
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ANEX0 1

QUANTIDADE FUNCAo GRATIFiCAcAo

RS l.800,00

R$ 900,00
R$ 9oO,00

Diretor
Coordenador de Radiodifus6o
Coordenador de Programag6o

ANEX0 11

QUANTIDADE FUNcA0 PISO SALARIAL
５

２

２

１

Locutor
Operador / Esttidio
Operador /'lransmissdo
Discotecario

PS  280,00

R$ 240,00
R$ 240,00
1t$  280,00

ANEX0 1H

QUANTIDADE FUNcA0 DA卜1

Chefe de Divisdo (Prog. Musical)
Secret6ria
Recepcionista
Auxiliar de Servigo
'[ec. de Adm. Financeira
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VI ‐ promover o treinamentO e o desenvolviinento dc  pessoal qualilicado nas
atividades de rddiol

VII - contribuir para a melhoria do ensino em todos os niveis, na regi6o, no Estado e
no Palsl

Vlll - colocar a programaqao de produgSo pr6pria da R6dio FM Cultura de Teresina
tambem d disposig6o das Delegacias de Educagio do Estado do Piaul, para veiculag6o e
divulgag6o, sob responsabilidade destas.

Pardgrafo unico. Para cumprir sua finalidade, a R6dio FM Cultura de Teresina
manter6 d disposiq6o do Ministdrio da Educag0o sua programaQfio pr6pria para fins de
veiculaqAo em emissoras educativas de outros municipios, Estados e'l'erritol'ios da [Jnido.

Art. 30. A Rridio FM Cultura de Teresina ter6 a seguinte estrutura basica.

| - Direg6o;
II - Coordenadoria;
lll - Conselho de ProgramaqSo.

$ la. Os mernbros integrantes da estrutura b6sica a que se refbre o cap.tt deste artigo
ser6o nomeados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

$ 2n O Diretor 6 brasileiro nos termos constitucionais e a sua investidura no cargo
somente poderd ocorrer depois de haver sido aprovada pelos 6rg5os cornpetentes do
M inisterio das Comunicaq6es.

Art. 4q. n Direqao e cornposta por:

a) um [)iretor-Geral;
b) urn Coordenador Operacional de Radiodil'us6o;

. c) um Coordenador de Programaq6o.

Art. 5q. [:icam criados, como orgdos auxiliares da Di;egdo, os cargos com
denominagio, quantidade e remuneragdo constantes do Anexo I a esta Lei.

Art. 6e. Para compor a estrutura organizacional da R6dio FM Cultura de Teresina
ficarn criados os cargos, ern comissSo, referidos nos Anexos I e Ill a esta Lei.

Parrigrafo unico. Os cargos referidos nesta Lei, apenas os constantes do Anexo ll,
serSo preenchidos atraves de concurso pirblico de provas e titulos e a compet€ncia e fbnna
de execugdo de seus respectivos servigos, delinidos em Regulamento.

Art. 7q O patrimOnio da Rridio FM Cultura de'l'eresina e tbrrnado por:

a) bens patrrrnoniais translbridos a emissora pela Fundagdo Cultural Monsenhor
Chaves (FCMC);

b) eventuais doag6es e legados;
c) outros bens e direitos que vierem a ser adquiridos por qualquer forma legal.
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A:t. 8Q Os recursos flnanceiros da R`dio FM Cultura dc Tercsina saO prOvenicntes de

dotagOot orgamentArias pr6prias e de:

a) recursos provenientes de conv€nios e contratos, com entidades similares sem fins
lucrativos e de auxllios e doag6es;

b) cventuais dotagoes orgamcnt6rias e/ou subvengdes da Uni6o, do Estado do Piaul e
do Municlpio de Teresina, ou de autarquias, sociedades de economia mista, empresas publicas

e fundag6esl
c) contribuigOes espont6neas de pessoas fisicas ou juridicas e outras rendas eventuais.

Art. 9q. A Rddio FM Cultura de Teresina goza de todas as iseng6es fiscais e imunidades
tribuklrias deferidas pela legislag6o em vigor para as emissoras educativas e culturais.

Art. 10. F.sta Lei ser6 regulamentada no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de

sua publicag6o.

Art. I l. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagSo.

Art. 12. Revogam-se as disposig6es em contr6rio.

Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina, em 30 de junho de I 997.

r't| . \t ' /,,..i, ... : \,
T'IRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHO

Prefeito de Teresina

Esta Lei fbi sancionada e numerada aos trinta dias do,m6s du .junho do ano de
mil novecentos e rroventa e sete.

FRANCIsCA u$i8StH\RAUJo LI MA
Secret6ria-Chefe de Gabinete,

em exercicio


