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Processo n" 

PR n° 

Mesa Diretora 

Dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara 

Municipal, sobre a criação e extinção de cargos, sobre a 

criação de funções de confiança, e dá outras 

providências. 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

APROVA A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

Art. 1° Fica instituída a nova estrutura administrativa da Câmara Municipal de São José 

dos Campos. 

Art. 2" A estrutura administrativa da Câmara Municipal de São José dos Campos é 

composta por: 

I — Mesa Diretora; 

II — Gabinete da Presidência; 

III — Assessoria Jurídica; 

IV — Secretaria-Geral. 

CAPÍTULO I 

DOS ÓRGÃOS E ATRIBUIÇÕES 
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Seção I 

Da Mesa Diretora 

Art. 3° A Mesa Diretora tem sua composição, atribuições e competências previstas na Lei 

Orgânica Municipal e no Regimento Interno da Câmara Municipal. 

Seção II 

Do Gabinete da Presidência 

Art. 4° O Gabinete da Presidência é composto por: 

I — Chefia do Gabinete da Presidência; 

II — Assessoria Técnica de Assuntos Jurídicos; 

III — Assessoria de Imprensa; 

IV — Cerimonial; 

V — Assessoria em Relações Institucionais; 

VI — Assessoria Técnica de Assuntos Políticos; 

VII — Controle Interno; 

VIII — Ouvidoria. 

Art. 5° A Chefia do Gabinete da Presidência tem como atribuições: 

I — planejar, coordenar e orientar as atividades do Gabinete da Presidência e dos demais 

setores a ele subordinados; 

II — responder pelo expediente da Presidência; 

III — zelar pelo cumprimento dos atos da Presidência; 

IV — zelar pela transparência de informações públicas do setor; 

V — controlar os bens patrimoniais de responsabilidade do setor, avaliando periodicamente 

os gastos de seu centro de custos; 

VI — elaborar e manter atualizado o Manual de Normas e Procedimentos dos setores que 

compõem o Gabinete da Presidência; 

VII — executar os demais serviços determinados pela Presidência. 
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Art. 6° A Assessoria Técnica de Assuntos Jurídicos tem como atribuições: 

I — assessorar a Presidência em assuntos relacionados às suas atribuições que envolvam 

conhecimentos jurídicos, não compreendidas as atribuições da Assessoria Jurídica; 

II — assessorar a Presidência em Sessões de Câmara; 

III — executar os demais serviços determinados pela Presidência que guardem relação com 

as atividades do setor. 

Art. 7° A Assessoria de Imprensa tem como atribuições: 

I — assessorar a Presidência e os Vereadores no relacionamento com a imprensa; 

II — assessorar a Presidência e os Vereadores na elaboração de respostas à imprensa; 

III — assessorar a Presidência e os Vereadores em situações de crise, antecipando-as e 

elaborando o planejamento de comunicação de risco; 

IV — avaliar, juntamente com a Assessoria Técnica de Assuntos Políticos, conteúdos 

políticos de interesse da Câmara Municipal publicados em todas as mídias; 

V — elaborar respostas institucionais; 

VI — assessorar a Presidência em Sessões de Câmara; 

VII — executar os demais serviços determinados pela Presidência que guardem relação com 

as atividades do setor. 

Art. 8° O Cerimonial tem como atribuições: 

I — planejar, coordenar e executar o cerimonial de todas as sessões solenes e eventos 

institucionais da Câmara Municipal; 

II — providenciar a confecção de diplomas e medalhas para as homenagens aprovadas; 

III — consolidar, manter e atualizar a relação de convidados; 

IV — elaborar e expedir convites para solenidades e eventos institucionais da Câmara 

Municipal; 

V — organizar e orientar o serviço de Protocolo nos dias de sessões solenes e eventos 

institucionais da Câmara Municipal; 

VI— registrar o nome das autoridades presentes às sessões solenes e eventos institucionais 

da Câmara Municipal; 
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VII — informar à Secretaria-Geral sobre a convocação de servidores para o trabalho de 

apoio às sessões solenes e eventos institucionais da Câmara Municipal; 

VIII — confeccionar e providenciar a entrega do álbum da solenidade ao homenageado; 

IX — executar os demais serviços determinados pela Presidência que guardem relação com 

as atividades do setor. 

Art. 9° A Assessoria em Relações Institucionais tem como atribuições: 

I — assessorar a Presidência no relacionamento com órgãos e entidades da União, Estados 

e Municípios; 

II — assessorar a Presidência no relacionamento com autoridades da União, Estados, 

Municípios, e dos demais setores da sociedade; 

III — assessorar a Presidência em eventos e visitas externos; 

IV — organizar, sob a orientação do Chefe de Gabinete e do Secretário-Geral, a recepção 

às autoridades que visitam a Câmara Municipal; 

V — organizar e coordenar todas as visitas à Câmara Municipal; 

VI — promover o registro de todas as visitas à Câmara Municipal; 

VII— programar e recepcionar alunos de escolas de todos os graus, sociedades e entidades 

públicas e privadas, em visita à Câmara Municipal; 

VIII — informar à Presidência e ao Secretário-Geral sobre as visitas à Câmara Municipal; 

IX — executar os demais serviços determinados pela Presidência que guardem relação com 

as atividades do setor. 

Art. 10. Assessoria Técnica de Assuntos Políticos tem como atribuições: 

I — assessorar a Presidência em assuntos que envolvam conhecimentos políticos; 

II — avaliar, juntamente com a Assessoria de Imprensa, conteúdos políticos de interesse da 

Câmara Municipal publicados em todas as mídias; 

III — assessorar a Presidência em Sessões de Câmara; 

IV — executar os demais serviços determinados pela Presidência que guardem relação com 

as atividades do setor. 

Art. 11. O Controle Interno tem como atribuições: 
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I — avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos 

programas orçamentários e financeiros da Câmara Municipal; 

II — comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial da Câmara Municipal; 

III — examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das 

licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e 

razoabilidade; 

IV — exercer o controle das operações de crédito, bem como dos direitos e haveres da 

Câmara Municipal; 

V — orientar a elaboração e expedição de instruções normativas referentes à matéria; 

VI — fiscalizar o atendimento aos prazos para envio de informações solicitadas pelo 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em especial com relação às transmissões para 

o Sistema Audesp; 

VII — orientar os gestores no desempenho efetivo de suas funções e responsabilidades; 

VIII — examinar as prestações de contas dos ordenadores de despesas e dos responsáveis 

por bens e valores pertencentes ou confiados à Câmara Municipal; 

IX — atender às solicitações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, colaborando 

com sua função de fiscalização; 

X — indicar à Presidência rotinas que demandam disciplinamento e recomendar 

providências a serem adotadas; 

XI — elaborar relatórios periódicos do Controle Interno dirigido à Presidência; 

XII — avaliar periodicamente as rotinas de trabalho, visando melhorar a eficiência, 

efetividade e eficácia dos trabalhos; 

XIII — assinar o Relatório de Gestão Fiscal, em conjunto com as autoridades da 

administração financeira da Câmara Municipal; 

XIV — desenvolver rotinas inerentes ao Controle Interno, determinadas por normas ou 

legislação vigente. 

Art. 12. A Ouvidoria tem como atribuições: 

I — receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes as reclamações ou 

representação de pessoas fisicas ou jurídicas sobre o funcionamento ineficiente dos 
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serviços legislativos e administrativos da Câmara Municipal, violação ou qualquer forma 

de discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, 

ilegalidade ou abuso do poder e atos praticados por membros do Poder Legislativo 

Municipal; 

II — propor medidas para sanar as violações, as ilegalidades ou os abusos constatados; 

III — propor à Mesa Diretora as medidas necessárias à regularização dos trabalhos 

administrativos e legislativos, bem como o aperfeiçoamento da organização da Câmara 

Municipal; 

IV — propor à Mesa Diretora, quando cabível, a abertura de sindicância ou inquérito 

administrativo destinado a apurar irregularidades administrativas de que tenha 

conhecimento; 

V — solicitar à Presidência que encaminhe aos órgãos da União, do Estado e do Município, 

ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ou ao Ministério Público as denúncias 

recebidas que necessitem de esclarecimentos ou sobre as quais devam se manifestar; 

VI — responder aos cidadãos e às entidades quanto às providências adotadas pela Câmara 

Municipal sobre procedimentos administrativos e legislativos do seu interesse; 

VII —promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e a Câmara Municipal, 

sem prejuízo de outros órgãos competentes; 

VIII — elaborar relatório estatístico anual. 

Seção III 

Da Assessoria Jurídica 

Art. 13. A Assessoria Jurídica, respeitada a sua independência funcional, vincula-se à Mesa 

Diretora, e tem como atribuições: 

— coordenar, planejar e executar a orientação jurídica da Câmara Municipal; 

II — representar judicialmente e extrajudicialmente a Câmara Municipal na defesa de seus 

interesses e prerrogativas; 

III — exarar pareceres sobre as matérias de tramitação legislativa e administrativa; 

IV — assistir a Mesa Diretora na elaboração de proposituras que tenham como objeto 

assuntos de sua competência privativa; 
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V — prestar assistência à Mesa Diretora, inclusive nas Sessões de Câmara; 

VI — organizar, manter e atualizar o banco de dados do setor; 

VII — organizar e manter a biblioteca jurídica; 

VIII — zelar pela transparência das informações públicas do setor; 

IX — prestar informações solicitadas por órgãos de controle externos e internos; 

X — controlar os bens patrimoniais de responsabilidade do setor, avaliando periodicamente 

os gastos de seu centro de custos; 

XI — organizar e controlar o arquivo corrente e efetuar os encaminhamentos pertinentes ao 

arquivo geral; 

XII — gerenciar e fiscalizar o envio de informações do setor no sistema AUDESP; 

XIII — elaborar relatórios; 

XIV — elaborar e manter atualizado o Manual de Normas e Procedimentos da Assessoria 

Jurídica. 

Seção IV 

Da Secretaria-Geral 

Art. 14. A Secretaria-Geral é composta por: 

I — Serviço de Informação ao Cidadão; 

II — Secretaria Técnico-Legislativa; 

III — Secretaria de Finanças e Pessoal; 

IV — Secretaria de Administração; 

V — Secretaria de Tecnologia da Informação; 

VI — Secretaria de Comunicação. 

Art. 15. A Secretaria-Geral tem como atribuições: 

I — planejar, coordenar, orientar, controlar e fiscalizar as atividades administrativas da 

Câmara Municipal; 

II — planejar juntamente com as demais secretarias a política de gestão administrativa da 

Câmara Municipal; 

III — planejar e propor à Mesa Diretora os objetivos e metas institucionais; 
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IV — promover a modernização de instrumentos gerenciais e a constante inovação 

administrativa; 

V — executar as atribuições constantes na legislação; 

VI — dar cumprimento às determinações da Presidência e da Mesa Diretora; 

VII — receber e dar andamento aos expedientes da Secretaria-Geral; 

VIII — convocar servidores para o trabalho de apoio às sessões solenes e eventos 

institucionais da Câmara Municipal; 

IX — expedir certidões de caráter institucional; 

X — organizar, controlar e manter o histórico de certidões emitidas; 

XI — elaborar o relatório anual de atividades da Câmara Municipal; 

XII — assessorar a Mesa Diretora em assuntos relacionados às atribuições do setor, 

inclusive em Sessões de Câmara; 

XIII — gerenciar e fiscalizar o envio de informações do setor no sistema AUDESP; 

XIV — promover e fortalecer a prática da transparência institucional; 

XV — zelar pela transparência das informações públicas do setor; 

XVI — coordenar o sistema de transparência institucional; 

XVII — prestar informações solicitadas por órgãos de controle externos e internos; 

XVIII — controlar os bens patrimoniais de responsabilidade do setor, avaliando 

periodicamente os gastos de seu centro de custos; 

XIX — organizar e controlar o arquivo corrente e efetuar os encaminhamentos pertinentes 

ao arquivo geral; 

XX — elaborar relatórios; 

XXI — elaborar e manter atualizado o Manual de Normas e Procedimentos dos setores que 

compõem a Secretaria-Geral. 

Art. 16. O Serviço de Informação ao Cidadão tem como atribuições: 

I — atender e orientar o público sobre o funcionamento do Serviço de Informações ao 

Cidadão — SIC, sobre a tramitação de documentos e sobre a atuação institucional da 

Câmara Municipal; 

II — receber e dar andamento aos requerimentos de acesso a informações, solicitando aos 

setores produtores ou detentores de documentos e dados as informações necessárias; 
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III — elaborar e encaminhar as respostas aos requerimentos de acesso à informação; 

IV — elaborar relatório estatístico anual. 

Subseção I 

Da Secretaria Técnico-Legislativa 

Art. 17. A Secretaria Técnico-Legislativa é composta por: 

I — Diretoria Técnico-Legislativa: 

a) Divisão de Processo Legislativo; 

b) Divisão de Redação Legislativa; 

II — Diretoria de Expediente: 

a) Divisão de Processo de Expediente; 

b) Divisão de Redação de Expediente; 

c) Divisão de Protocolo Geral. 

Art. 18. A Secretaria Técnico-Legislativa tem como atribuições: 

I — planejar, coordenar, orientar, controlar e fiscalizar as atividades relativas ao processo 

legislativo; 

II —promover a integração da equipe técnico-legislativa com a Presidência e demais setores 

da Câmara Municipal; 

III — estabelecer a relação entre os setores técnico-legislativos do Poder Legislativo e do 

Poder Executivo; 

IV — promover a celeridade, a total transparência e a acessibilidade do processo legislativo; 

V — assessorar e orientar as Comissões Permanentes e Temporárias no exercício de suas 

atribuições regimentais; 

VI — elaborar e publicar as atas e anais das Sessões de Câmara; 

VII — organizar, manter e atualizar o arquivo das atas e anais das Sessões de Câmara; 

VIII — expedir certidões atinentes ao setor; 

IX — assessorar a Mesa Diretora em assuntos relacionados às atribuições do setor, inclusive 

em Sessões de Câmara; 
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X — planejar e coordenar a atuação das diretorias e demais áreas subordinadas à Secretaria 

Técnico-Legislativa; 

XI — zelar pela transparência das informações públicas do setor; 

XII — prestar informações solicitadas por órgãos de controle externos e internos; 

XIII — elaborar e manter atualizado o Manual de Normas e Procedimentos das atividades 

exercidas pela Secretaria Técnico-Legislativa; 

XIV — executar os demais serviços determinados pelo Secretário-Geral que guardem 

relação com as atividades relativos ao Setor. 

Art. 19. A Diretoria Técnico-Legislativa tem como atribuições: 

I — planejar, coordenar, orientar, fiscalizar e fazer executar as atividades da Diretoria 

Técnico-Legislativa; 

II — planejar, coordenar, orientar, fiscalizar e fazer executar as atividades referentes ao 

processo legislativo da Ordem do Dia; 

III — assessorar a Presidência, Mesa Diretora e Vereadores em matérias técnico-legislativas 

referentes à Ordem do Dia; 

IV — assessorar a Mesa Diretora em as Sessões de Câmara de Ordem do Dia; 

V — atender aos demais setores da Câmara Municipal e público externo; 

VI — zelar pela transparência das informações públicas do setor; 

VII — gerenciar e fiscalizar o envio de informações do setor no sistema AUDESP; 

VIII — planejar e coordenar a atuação das divisões subordinadas à Diretoria Técnico-

Legislativa; 

IX — controlar os bens patrimoniais de responsabilidade do setor, avaliando periodicamente 

os gastos de seu centro de custos; 

X — elaborar e manter atualizado o Manual de Normas e Procedimentos dos setores que 

compõem a Diretoria Técnico-Legislativa; 

XI — executar os demais serviços determinados pelo Secretário Técnico-Legislativo que 

guardem relação com as atividades do setor. 

Art. 20. A Divisão de Processo Legislativo tem como atribuições: 

1— promover o regular andamento e executar os atos pertinentes ao processo legislativo; 
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II — organizar, manter e atualizar o banco de dados da legislação municipal; 

III — fornecer informações próprias do setor; 

IV — assessorar a Mesa Diretora durante as Sessões de Câmara; 

V — dar publicidade às leis e demais atos normativos e administrativos; 

VI — enviar informações aos órgãos de controle por meio do sistema AUDESP; 

VII — organizar e controlar o arquivo corrente e efetuar os encaminhamentos pertinentes 

ao arquivo geral; 

VIII — elaborar relatórios; 

IX — atender aos demais setores da Câmara Municipal e público externo; 

X — executar os demais serviços determinados pelo Diretor Técnico-Legislativo que 

guardem relação com as atividades do setor. 

Art. 21. A Divisão de Redação Legislativa tem como atribuições: 

I — assessorar a Presidência, Mesa Diretora e Vereadores na elaboração de proposituras 

atinentes à Ordem do Dia; 

II — redigir proposituras, atos normativos e administrativos; 

III — organizar e controlar o arquivo corrente e efetuar os encaminhamentos pertinentes ao 

arquivo geral; 

IV — elaborar relatórios; 

V — atender aos demais setores da Câmara Municipal e público externo; 

VI — executar os demais serviços determinados pelo Diretor Técnico-Legislativo que 

guardem relação com as atividades do setor. 

Art. 22. A Diretoria de Expediente tem como atribuições: 

I — planejar, coordenar, orientar, fiscalizar e fazer executar as atividades da Diretoria de 

Expediente; 

II — planejar, coordenar, orientar, fiscalizar e fazer executar as atividades referentes ao 

processo legislativo do Expediente; 

III — assessorar a Presidência, Mesa Diretora e Vereadores em matérias técnico-legislativas 

referentes ao Expediente; 

IV — assessorar a Mesa Diretora em as Sessões de Câmara de Expediente; 
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V — organizar, manter e atualizar o histórico das legislaturas dos Vereadores e Prefeitos; 

VI — registar em livro a posse de Vereadores e Prefeitos e suas declarações de bens; 

VII — organizar, manter e atualizar o prontuário dos Vereadores; 

VIII — gerenciar e fiscalizar o envio de informações do setor no sistema AUDESP; 

IX — atender os demais setores da Câmara Municipal e público externo; 

X — zelar pela transparência das informações públicas do setor; 

XI — planejar e coordenar a atuação das divisões subordinadas à Diretoria de Expediente; 

XII — controlar os bens patrimoniais de responsabilidade do setor, avaliando 

periodicamente os gastos de seu centro de custos; 

XIII — elaborar e manter atualizado o Manual de Normas e Procedimentos dos setores que 

compõem a Diretoria de Expediente; 

XIV — executar os demais serviços determinados pelo Secretário Técnico-Legislativo que 

guardem relação com as atividades do setor. 

Art. 23. A Divisão de Processo de Expediente tem como atribuições: 

I — promover o regular andamento e executar os atos pertinentes ao processo legislativo; 

II — organizar, manter e atualizar o cadastro de entidades e autoridades; 

III — fornecer informações próprias do setor; 

IV — assessorar a Mesa Diretora durante as Sessões de Câmara; 

V — dar publicidade aos atos do processo de Expediente; 

VI— organizar e controlar o arquivo corrente e efetuar os encaminhamentos pertinentes ao 

arquivo geral; 

VII — elaborar relatórios; 

VIII — atender aos demais setores da Câmara Municipal e público externo; 

IX — executar os demais serviços determinados pelo Diretor de Expediente que guardem 

relação com as atividades do setor. 

Art. 24. A Divisão de Redação de Expediente tem como atribuições: 

I — assessorar a Presidência, Mesa Diretora e Vereadores na elaboração de proposituras 

atinentes ao Expediente; 

II — redigir proposituras, atos normativos e administrativos; 
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III — organizar e controlar o arquivo corrente e efetuar os encaminhamentos pertinentes ao 

arquivo geral; 

IV — elaborar relatórios; 

V — atender aos demais setores da Câmara Municipal e público externo; 

VI — executar os demais serviços determinados pelo Diretor de Expediente que guardem 

relação com as atividades do setor. 

Art. 25. A Divisão de Protocolo Geral tem como atribuições: 

I — receber, classificar segundo a sua natureza e dar encaminhamento a documentos em 

geral, inclusive durante as sessões da Ordem do Dia e do Expediente; 

II — registrar ofícios e respostas, de origem interna e externa; 

III — manter os registros nos programas de protocolo em uso; 

IV — organizar e controlar o arquivo corrente e efetuar os encaminhamentos pertinentes ao 

arquivo geral; 

V — elaborar relatórios; 

VI — atender aos demais setores da Câmara Municipal e público externo; 

VII — executar os demais serviços determinados pelo Diretor de Expediente que guardem 

relação com as atividades do setor. 

Subseção II 

Da Secretaria de Finanças e Pessoal 

Art. 26. A Secretaria de Finanças e Pessoal é composta por: 

I — Diretoria de Finanças e Orçamento: 

a) Divisão de Contabilidade; 

b) Divisão de Tesouraria; 

II — Diretoria de Compras e Licitações: 

a) Divisão de Recursos Materiais; 

b) Divisão de Gestão de Contratos; 

III — Diretoria de Recursos Humanos: 

a) Divisão de Folha de Pagamento; 
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b) Divisão de Gestão de Pessoas. 

Art. 27. A Secretaria de Finanças e Pessoal tem como atribuições: 

I — planejar, coordenar, orientar, controlar e fiscalizar todas as medidas e ações de cunho 

financeiro e orçamentário da Câmara Municipal; 

II — promover a racionalização dos recursos da Câmara Municipal, visando a eficácia e 

eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; 

III — planejar e propor à Mesa Diretora o plano e estratégia de Recursos Humanos da 

Câmara Municipal, respeitando-se os objetivos e metas institucionais; 

IV — planejar a implementação e efetivação da política de Recursos Humanos da Câmara 

Municipal, conforme as diretrizes elaboradas pela Mesa Diretora; 

V — coordenar e fiscalizar o recebimento dos repasses financeiros do Poder Executivo; 

VI — coordenar e fiscalizar a execução de despesas da Câmara Municipal com pessoal, 

compras, licitações e demais despesas, promovendo a lisura e transparência dos gastos 

públicos; 

VII — coordenar os processos de seleção pública de servidores e estagiários; 

VIII — coordenar, de acordo com as diretrizes da Presidência e da Secretaria-Geral, o 

processo de elaboração das peças e relatórios orçamentários da Câmara Municipal; 

IX — assessorar a Mesa Diretora em assuntos relacionados às atribuições do setor; 

X — assessorar a Mesa Diretora no relacionamento com órgãos de controle externo nos 

assuntos afetos à Secretaria de Finanças e Orçamento; 

XI — zelar pela transparência de informações públicas do setor; 

XII —planejar e coordenar a atuação das diretorias e demais áreas subordinadas à Secretaria 

de Finanças e Orçamento; 

XIII — executar os demais serviços determinados pela Secretaria-Geral que guardem 

relação com as atividades do setor. 

Art. 28. A Diretoria de Finanças e Orçamento tem como atribuições: 

I — planejar, coordenar, orientar, fiscalizar e fazer executar as atividades da Diretoria de 

Finanças e Orçamento; 
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II — planejar, elaborar, gerenciar, modificar e fazer executar as peças de planejamento 

orçamentário; 

III — controlar e fiscalizar a execução orçamentária; 

IV — gerenciar e fiscalizar o envio das informações do setor no sistema AUDESP; 

V — planejar e coordenar a atuação das diretorias e demais áreas subordinadas à Diretoria 

de Finanças e Orçamento; 

VI — assessorar a Mesa Diretora e os demais setores da Câmara Municipal em assuntos 

econômicos; 

VII — atender aos órgãos de controle externo e interno; 

VIII — atender aos demais setores da Câmara Municipal e público externo; 

IX — controlar os bens patrimoniais de responsabilidade da diretoria, avaliando 

periodicamente os gastos de seu centro de custos; 

X — elaborar e manter atualizado o Manual de Normas e Procedimentos dos setores que 

compõem a Diretoria de Finanças e Orçamento; 

XI — executar os demais serviços determinados pelo Secretário de Finanças e Orçamento 

que guardem relação com as atividades do setor. 

Art. 29. A Divisão de Contabilidade tem como atribuições: 

I — coordenar e executar as atividades atinentes à contabilidade da Câmara Municipal; 

II — elaborar os balanços e demonstrativos anuais conforme estabelecido nas normas 

contábeis; 

III — auxiliar no planejamento das leis orçamentárias; 

IV — elaborar os demonstrativos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal; 

V — executar o empenho e a liquidação; 

VI — enviar informações aos órgãos de controle por meio do sistema AUDESP; 

VII — elaborar relatórios; 

VIII — atender aos órgãos de controle externo e interno; 

IX — atender aos demais setores da Câmara Municipal e público externo; 

X — executar os demais serviços determinados pelo Diretor de Finanças e Orçamento que 

guardem relação com as atividades do setor. 
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Art. 30. A Divisão de Tesouraria tem como atribuições: 

I — coordenar e executar as atividades atinentes à tesouraria da Câmara Municipal; 

II — planejar e executar as rotinas de pagamento; 

III — auxiliar no planejamento das leis orçamentárias; 

IV — efetuar pagamentos; 

V — acompanhar o fluxo financeiro; 

VI — solicitar o repasse dos recursos financeiros à Prefeitura Municipal; 

VII — enviar informações aos órgãos de controle por meio do sistema AUDESP; 

VIII — elaborar relatórios; 

IX — atender aos órgãos de controle externo e interno; 

X — atender aos demais setores da Câmara Municipal e público externo; 

XI — executar os demais serviços determinados pelo Diretor de Finanças e Orçamento que 

guardem relação com as atividades do setor. 

Art. 31. A Diretoria de Compras e Licitações tem como atribuições: 

I — planejar, coordenar, orientar, fiscalizar e fazer executar as atividades e procedimentos 

destinados aos processos de compras de bens e contratações de serviços; 

II — planejar, coordenar, orientar, fiscalizar e fazer executar os procedimentos destinados 

a organização do cadastro de fornecedores de bens e serviços; 

III — planejar, coordenar, orientar, fiscalizar e fazer executar a organização e controle dos 

serviços de aquisição, recepção, armazenagem e distribuição de materiais e serviços; 

IV — planejar, coordenar, orientar, fiscalizar e fazer executar a manutenção e o controle 

dos bens patrimoniais da Câmara Municipal; 

V — planejar, coordenar, orientar, fiscalizar e fazer executar as atividades de elaboração, 

assinatura, controle e acompanhamento dos contratos, convênios e atos correlatos; 

VI—organizar e manter o arquivo de dados estatísticos relativos às atividades de aquisição, 

previsão, controle, recepção e armazenamento de materiais, equipamentos e serviços; 

VIII— planejar e coordenar a atuação das diretorias e demais áreas subordinadas à Diretoria 

de Compras e Licitações; 

IX — atender aos órgãos de controle externo e interno; 

X — gerenciar e fiscalizar o envio de informações do setor no sistema AUDESP; 



CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS
SEC. EXPEDIENTE 27/03/2018 20:39:13
PROT. 4041/2018-DTL         ECM ID 162430
PR 2

Câmara Municipal de São José dos Campos 

Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa Luzia — São José dos Campos — SP 
CEP 12.209-535 — Tel.: (12) 3925.6566 Fax: (12) 3925.6759 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br  

XI — atender aos demais setores da Câmara Municipal e público externo; 

XII — controlar os bens patrimoniais de responsabilidade da diretoria, avaliando 

periodicamente os gastos de seu centro de custos; 

XIII — elaborar e manter atualizado o Manual de Normas e Procedimentos dos setores que 

compõem a Diretoria de Compras e Licitações; 

XIV — executar os demais serviços determinados pelo Secretário de Finanças e Orçamento 

que guardem relação com as atividades do setor. 

Art. 32. A Divisão de Recursos Materiais tem como atribuições: 

I — promover o regular andamento e executar os atos pertinentes aos processos de compras 

e contratações de serviços; 

II — elaborar e enviar autorizações de fornecimento de bens e serviços, acompanhando, 

notificando as contratadas em caso de clescumprimento de obrigações e submetendo à 

apreciação superior para a abertura de procedimentos sancionatórios; 

III — elaborar pesquisas de preços; 

IV — coordenar a equipe de servidores para atuam nos processos de compras e licitações; 

V — organizar e controlar a recepção, armazenagem e distribuição de materiais e serviços; 

VI — registrar os bens materiais e serviços recebidos; 

VII — registrar e promover a manutenção dos bens patrimoniais; 

VIII — controlar os bens serviveis e inserviveis; 

IX — organizar e manter o inventário de bens; 

X — promover o regular andamento e executar os atos pertinentes aos processos de 

alienação de bens; 

XI — organizar, manter e atualizar o cadastro de fornecedores de bens e serviços; 

XII — organizar, manter e controlar o almoxarifado; 

XIII — organizar e controlar o arquivo corrente e efetuar os encaminhamentos pertinentes 

ao arquivo geral; 

XIV — elaborar relatórios; 

XV — atender aos órgãos de controle externo e interno; 

XVI — atender aos demais setores da Câmara Municipal e público externo; 
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XVII — executar os demais serviços determinados pelo Diretor de Compras e Licitações 

que guardem relação com as atividades do setor. 

Art. 33. A Divisão de Gestão de Contratos tem como atribuições: 

I — elaborar contratos, cartas-contrato, atas de registro de preços, convênios, parcerias e 

demais termos de ajuste entre órgãos públicos ou privados e a Câmara Municipal; 

II — executar as atividades de acompanhamento e controle dos contratos, cartas-contrato, 

atas de registro de preços, convênios, parcerias e demais termos de ajuste entre órgãos 

públicos ou privados e a Câmara Municipal; 

III — elaborar e enviar autorizações de fornecimento de bens e serviços, acompanhando, 

notificando as contratadas em caso de descumprimento de obrigações e submetendo à 

apreciação superior para a abertura de procedimentos sancionatórios; 

IV — promover o regular andamento e executar os atos pertinentes aos processos de 

aplicação de sanções administrativas por descumprimento de contratos e demais ajustes 

em que seja parte a Câmara Municipal; 

V — organizar e controlar o arquivo corrente e efetuar os encaminhamentos pertinentes ao 

arquivo geral; 

VI — enviar informações aos órgãos de controle por meio do sistema AUDESP; 

VII — elaborar relatórios; 

VIII — atender aos órgãos de controle externo e interno; 

IX — atender aos demais setores da Câmara Municipal e público externo; 

X — executar os demais serviços determinados pelo Diretor de Compras e Licitações que 

guardem relação com as atividades do setor. 

Art. 34. A Diretoria de Recursos Humanos tem como atribuições: 

I — planejar, coordenar, orientar, fiscalizar e fazer executar as atividades da Diretoria de 

Recursos Humanos; 

II — planejar e fazer executar a política de Recursos Humanos da Câmara Municipal, 

respeitando-se objetivos e metas institucionais; 

III — coordenar e fiscalizar o cumprimento das normas relativas à relação de trabalho; 
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IV — planejar e propor políticas de integração, treinamento, desenvolvimento e incentivo 

para os ocupantes dos cargos e funções públicas; 

V — administrar os ocupantes de cargo ou função pública previstos na estrutura 

organizacional da Câmara Municipal; 

VI — coordenar processos de nomeação e exoneração de servidores e de contratação e 

dispensa de estagiários; 

VII— acompanhar a evolução histórica dos cargos e funções públicas previstos na estrutura 

organizacional da Câmara Municipal; 

VIII — formalizar e fazer cumprir as medidas disciplinares; 

IX — expedir certidões e atestados referentes ao histórico funcional de vereadores e 

servidores; 

X — coordenar o envio de informações do setor aos órgãos da União, Estados e Municípios, 

de controle externo e aos demais setores da Câmara Municipal; 

XI — zelar pela transparência de informações públicas do setor; 

XII — planejar e coordenar a atuação das divisões subordinadas à Diretoria de Recursos 

Humanos; 

XIII — atender aos órgãos de controle externo e interno; 

XIV — atender aos demais setores da Câmara Municipal e público externo; 

XV — controlar os bens patrimoniais de responsabilidade do setor, avaliando 

periodicamente os gastos de seu centro de custos; 

XVI — auxiliar a elaboração de minutas de atos legislativos pertinentes às atribuições do 

setor; 

XVII— elaborar e manter atualizado o Manual de Normas e Procedimentos dos setores que 

compõem a Diretoria de Recursos Humanos; 

XVIII — executar os demais serviços determinados pelo Secretário de Finanças e 

Orçamento que guardem relação com as atividades do setor. 

Art. 35. A Divisão de Folha de Pagamento tem como atribuições: 

I — calcular e encaminhar a folha de pagamento dos vereadores, servidores públicos e 

estagiários; 

II — registrar, processar e controlar os benefícios dos servidores públicos e estagiários; 
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III — controlar o pagamento dos encargos trabalhistas, mantendo o histórico da evolução 

das alíquotas das contribuições previdenciárias do regime próprio e do regime geral de 

previdência; 

IV — manter o histórico das evoluções salariais e os reajustes concedidos; 

V — coordenar e promover os atos de posses e exonerações observando as formalidades e 

exigências legais; 

VI — controlar e administrar a cessão de servidores públicos; 

VII — administrar e controlar o registro da frequência dos servidores e a emissão de 

documento de identificação funcional dos servidores públicos e estagiários; 

VIII — acompanhar periodicamente o funcionamento dos relógios de ponto, zelando pelo 

seu pleno funcionamento; 

IX — fornecer informações próprias do setor; 

X — enviar informações aos órgãos de controle por meio de sistemas, tais como AUDESP 

e eSocial; 

XI — publicar anualmente as remunerações dos servidores públicos; 

XII — administrar a vida funcional dos vereadores, servidores públicos e estagiários, 

zelando pelo histórico dos servidores públicos ativos e inativos; 

XIII — controlar o tempo de efetivo exercício dos servidores públicos; 

XIV — organizar e controlar o arquivo corrente e efetuar os encaminhamentos pertinentes 

ao arquivo geral; 

XV — elaborar relatórios; 

XVI — atender aos vereadores, servidores públicos e estagiários; 

XVII— executar os demais serviços determinados pelo Diretor de Recursos Humanos que 

guardem relação com as atividades do setor. 

Art. 36. A Divisão de Gestão de Pessoas tem como atribuições: 

1— gerir os recursos humanos sob sua responsabilidade, auxiliando e orientando os demais 

setores nos assuntos desta natureza; 

II— coordenar e executar os processos de avaliação de desempenho, promoção e progressão 

dos servidores públicos; 
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III — selecionar, gerir e nortear os servidores na direção dos objetivos e metas 

organizacionais e institucionais; 

IV — mapear, otimizar e automatizar os processos de trabalho; 

V — definir os padrões de qualidade e instituir instrumentos de verificação; 

VI — implantar os planos de treinamento e desenvolvimento de pessoas; 

VII — implantar o banco de talentos utilizando os recursos humanos da Câmara Municipal 

para promover cursos na sua área de domínio; 

VIII — promover cursos de capacitação e aperfeiçoamento para os servidores públicos e 

estagiários; 

IX — elaborar relatórios; 

X — organizar e controlar o arquivo corrente e efetuar os encaminhamentos pertinentes ao 

arquivo geral; 

XI — coordenar e dar andamento aos processos de seleção pública de servidores e 

estagiários; 

XII — atender aos vereadores, servidores públicos e estagiários; 

XIII — executar os demais serviços determinados pelo Diretor de Recursos Humanos que 

guardem relação com as atividades do setor. 

Subseção III 

Da Secretaria de Administração 

Art. 37. A Secretaria de Administração é composta por: 

I — Diretoria de Administração: 

a) Divisão de Cópias e Correspondência; 

b) Divisão de Arquivo Geral; 

II — Diretoria de Infraestrutura e Serviços Gerais: 

a) Divisão de Serviços Gerais; 

b) Divisão de Transportes. 

Art. 38. A Secretaria de Administração tem como atribuições: 

I — planejar, coordenar, orientar, controlar e fiscalizar os serviços administrativos; 

ít- 
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II — planejar, coordenar, orientar, controlar e fiscalizar os serviços de zeladoria e 

manutenção e a guarda de arquivos; 

III — planejar e coordenar a atuação das diretorias e demais áreas subordinadas à Secretaria 

de Administração; 

IV — assessorar a Mesa Diretora em assuntos relacionados às atribuições do setor, inclusive 

em Sessões de Câmara, solenidades e eventos oficiais e institucionais; 

V — coordenar as atividades institucionais, inclusive em Sessões de Câmara e eventos 

oficiais e institucionais; 

VI — zelar pela transparência de informações públicas do setor; 

VII— executar os demais serviços determinados pela Secretaria-Geral que guardem relação 

com as atividades do setor. 

Art. 39. A Diretoria de Administração tem como atribuições: 

I — planejar, coordenar, orientar, fiscalizar e fazer executar todos os serviços do setor 

administrativo; 

II — planejar, coordenar, orientar, fiscalizar e fazer executar os serviços de cópias e 

correspondências; 

III — planejar, coordenar, orientar, fiscalizar e fazer executar o serviço de arquivo geral; 

IV — controlar e manter todos os relógios da Câmara, à exceção dos relógios de ponto; 

V — zelar pelo o uso correto e autorizado de dependências da Câmara Municipal; 

VI — zelar, acompanhar e orientar o uso das bandeiras existentes na Câmara Municipal, 

atentando às normas de procedimento do manuseio da Bandeira Nacional; 

VII — administrar gastos com empenhos globais com materiais de consumo e atas de 

registro de preços de produtos alimentícios; 

VIII — atender aos órgãos de controle externo e interno; 

IX — gerenciar e fiscalizar o envio de informações do setor no sistema AUDESP; 

X — atender aos demais setores da Câmara Municipal e público externo; 

XI — planejar e coordenar a atuação das divisões subordinadas à Diretoria de 

Administração; 

XII — controlar os bens patrimoniais de responsabilidade do setor, avaliando 

periodicamente os gastos de seu centro de custos; 
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XIII — elaborar e manter atualizado o Manual de Normas e Procedimentos dos setores que 

compõem a Diretoria de Administração; 

XIV — executar os demais serviços determinados pelo Secretário de Administração que 

guardem relação com as atividades do setor. 

Art. 40. A Divisão de Cópias e Correspondência tem como atribuições: 

I — coordenar e executar a distribuição interna e externa de correspondências; 

II — coordenar e executar a postagem de correspondências; 

III — coordenar e executar o serviço de cópias, encadernação e outros serviços correlatos; 

IV — organizar e controlar o arquivo corrente e efetuar os encaminhamentos pertinentes ao 

arquivo geral; 

V — elaborar relatórios; 

VI — atender aos demais setores da Câmara Municipal e público externo; 

VII — executar os demais serviços determinados pelo Diretor de Administração que 

guardem relação com as atividades do setor. 

Art. 41. A Divisão de Arquivo Geral tem como atribuições: 

I — acumular, classificar, arquivar e conservar documentos; 

II — organizar os antigos controles de processos existentes; 

III — organizar e zelar pelo arquivo geral; 

IV — efetuar pesquisas; 

V — elaborar relatórios; 

VI — atender aos demais setores da Câmara Municipal e público externo; 

VII — executar os demais serviços determinados pelo Diretor de Administração que 

guardem relação com as atividades do setor. 

Art. 42. A Diretoria de Infraestrutura e Serviços Gerais tem como atribuições: 

I — planejar, coordenar, orientar, fiscalizar e fazer executar os serviços de zeladoria e 

manutenção preventiva, preditiva e corretiva; 

II — planejar, coordenar, orientar, fiscalizar e fazer executar o serviço de transportes em 

geral; 

( 
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III — planejar e coordenar a atuação das divisões subordinadas à Diretoria de Infraestrutura 

e Serviços Gerais; 

IV — atender aos órgãos de controle externo e interno; 

V — atender aos demais setores da Câmara Municipal e público externo; 

VI—controlar os bens patrimoniais de responsabilidade do setor, avaliando periodicamente 

os gastos de seu centro de custos; 

VII — elaborar e manter atualizado o Manual de Normas e Procedimentos dos setores que 

compõem a Diretoria de Infraestrutura e Serviços Gerais; 

VIII — elaborar os termos de referência dos serviços desempenhados por empresas 

terceirizadas; 

IX — gerenciar e fiscalizar o envio de informações do setor no sistema AUDESP; 

X — executar os demais serviços determinados pelo Secretário de Administração que 

guardem relação com as atividades do setor. 

Art. 43. A Divisão de Serviços Gerais tem como atribuições: 

I — verificar e informar a necessidade de compra de equipamentos ou contratação de 

serviços necessários às atividades da Diretoria de Infraestrutura e Serviços Gerais; 

II — instruir os recepcionistas quanto ao cadastro de visitantes e também copeiros para 

prestarem serviços nas Sessões de Câmara, solenidades e eventos oficiais e institucionais; 

III — coordenar e fiscalizar os serviços de zeladoria e manutenção; 

IV — manter o claviculário organizado e atualizado; 

V — coordenar treinamentos aos encarregados dos serviços contínuos; 

VI — fiscalizar os serviços prestados e o atendimento dos postos contratados das empresas 

terceirizadas, verificar se estão em conformidade com o termo de referência e contrato, 

encaminhar à gestão de contratos os fechamentos mensais de todos os contratos de serviços 

contínuos prestados e materiais entregues; 

VII — organizar e controlar o arquivo corrente e efetuar os encaminhamentos pertinentes 

ao arquivo geral; 

VIII — elaborar relatórios; 

IX — atender aos demais setores da Câmara Municipal e público externo; 
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X — executar os demais serviços determinados pelo Diretor de Infiraestrutura e Serviços 

Gerais que guardem relação com as atividades do setor. 

Art. 44. A Divisão de Transportes tem como atribuições: 

I — vistoriar os veículos oficiais, verificando validade dos equipamentos de segurança; 

II — supervisionar o controle de diárias orientando-se quanto ao seu preenchimento e os 

serviços de lavagem, abastecimento, manutenção dos veículos, controle de diárias; 

III — coordenar e manter em perfeita ordem as autorizações e prontuários dos motoristas; 

IV — coordenar e acompanhar o prazo de validade da carteira nacional de habilitação — 

CNH dos motoristas efetivos e assessores autorizados a dirigir os veículos oficiais; 

V — proceder todas as etapas quanto ao controle de viagens e saída/entrada dos veículos 

oficiais; 

VI— controlar e solicitar pedido de adiantamento para pagamento das diárias e de pedágios, 

prestar contas fazendo prestação de contas no prazo determinado; 

VII — efetuar contato com oficinas de autos; 

VIII — acompanhar os prazos para pagamento do seguro obrigatório (DPVAT), 

licenciamento e eventuais multas que recaiam sobre veículos da Câmara Municipal; 

IX — preparar e encaminhar os processos de acidentes envolvendo os veículos oficiais ao 

Diretor de Infraestrutura e Serviços Gerais; 

X — preencher a declaração de indicação de real condutor/infrator e encaminhar ao 

respectivo órgão competente dentro do prazo; 

XI — enviar informações aos órgãos de controle por meio do sistema AUDESP; 

XII — organizar e controlar o arquivo corrente e efetuar os encaminhamentos pertinentes 

ao arquivo geral; 

XIII — elaborar relatórios; 

XIV — atender aos demais setores da Câmara Municipal e público externo; 

XV — executar os demais serviços determinados pelo Diretor de Infraestrutura e Serviços 

Gerais que guardem relação com as atividades do setor. 

Subseção IV 

Da Secretaria de Tecnologia da Informação 
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Art. 45. A Secretaria de Tecnologia da Informação é composta por: 

I — Diretoria de Tecnologia da Informação: 

a) Divisão de Tecnologia da Informação; 

b) Divisão de Desenvolvimento de Sistemas; 

II — Diretoria de Redes: 

b) Divisão de Apoio Operacional e Redes. 

Art. 46. A Secretaria de Tecnologia da Informação tem como atribuições: 

I — planejar, coordenar, orientar e fiscalizar as soluções de informática e de 

telecomunicações para a execução das atividades institucionais da Câmara Municipal, 

incluindo os serviços de segurança patrimonial e de dados; 

II — planejar e propor à Mesa Diretora a política de tecnologia da informação e o plano 

estratégico de soluções de informática e de telecomunicações, conforme diretrizes 

elaboradas pela Mesa Diretora; 

III — planejar, em conjunto com os demais setores da Câmara Municipal, o plano diretor 

de informática e de telecomunicações; 

IV — promover a inovação tecnológica da infraestrutura de rede e das soluções de 

informática e de telecomunicações; 

V — assessorar a Mesa Diretora em assuntos relacionados às atribuições do setor, inclusive 

em Sessões de Câmara, solenidades, eventos oficiais e institucionais; 

VI— zelar pela transparência de informações públicas do setor; 

VII — atender aos órgãos de controle externo e interno; 

VIII — planejar e coordenar a atuação das diretorias e demais áreas subordinadas à 

Secretaria de Tecnologia da Informação; 

IX — executar os demais serviços determinados pela Secretaria-Geral que guardem relação 

com as atividades do setor. 

Art. 47. A Diretoria de Tecnologia da Informação tem como atribuições: 

I — planejar, coordenar, orientar, fiscalizar e fazer executar a política de tecnologia da 

informação, o plano estratégico de soluções de informática e o plano diretor de informática; 
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II —planejar, coordenar, orientar, fiscalizar e fazer executar a implementação das soluções 

de informática para a execução das atividades institucionais da Câmara Municipal, 

incluindo os serviços de segurança patrimonial e de dados; 

III — planejar, coordenar, orientar, fiscalizar e fazer executar o controle, a manutenção, a 

aquisição e a troca dos equipamentos de informática; 

IV — coordenar e fiscalizar os serviços terceirizados atinentes ao setor; 

V — planejar e coordenar a atuação das diretorias e demais áreas subordinadas à Diretoria 

de Tecnologia da Informação; 

VI — atender aos demais setores da Câmara Municipal; 

VII — gerenciar e fiscalizar o envio de informações do setor no sistema AUDESP; 

VIII — controlar os bens patrimoniais de responsabilidade da diretoria, avaliando 

periodicamente os gastos de seu centro de custos; 

IX — elaborar e manter atualizado o Manual de Normas e Procedimentos dos setores que 

compõem a Diretoria de Tecnologia da Informação; 

X — executar os demais serviços determinados pelo Secretário de Tecnologia da 

Informação que guardem relação com as atividades do setor. 

Art. 48. A Divisão de Tecnologia da Informação tem como atribuições: 

I — implementar e acompanhar o funcionamento das soluções de informática; 

II — executar o serviço de suporte e atendimento aos usuários das soluções de informática; 

III — adequar as soluções de informática às necessidades dos usuários; 

IV — executar o serviço de manutenção dos equipamentos de informática; 

V — prestar auxilio nos processos de aquisição de bens e serviços de informática; 

VI — organizar e controlar o arquivo corrente e efetuar os encaminhamentos pertinentes ao 

arquivo geral; 

VII — elaborar relatórios; 

VIII — atender aos demais setores da Câmara Municipal; 

IX — executar os demais serviços determinados pelo Diretor de Tecnologia da Informação 

que guardem relação com as atividades do setor. 

Art. 49. A Divisão de Desenvolvimento de Sistemas tem como atribuições: 
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I — desenvolver sistemas para o atendimento da política de tecnologia da informação, do 

plano estratégico de soluções de informática e do plano diretor de informática; 

II — promover o treinamento dos usuários; 

III — executar o serviço de suporte e atendimento aos usuários; 

IV — organizar e controlar o arquivo corrente e efetuar os encaminhamentos pertinentes ao 

arquivo geral 

V — elaborar relatórios; 

VI — atender aos demais setores da Câmara Municipal; 

VII— executar os demais serviços determinados pelo Diretor de Tecnologia da Informação 

que guardem relação com as atividades do setor. 

Art. 50. A Diretoria de Redes tem como atribuições: 

I — planejar coordenar, orientar, fiscalizar e fazer executar a arquitetura geral e o 

gerenciamento dos sistemas de rede e de telecomunicações; 

II — planejar, coordenar, orientar e fiscalizar os processos de uso de recursos materiais ou 

lógicos fisicamente distribuídos na rede de informática da Câmara Municipal; 

III — zelar pela confiabilidade dos sistemas de rede e de telecomunicações, com vistas ao 

tempo de resposta aceitáveis e à segurança das informações; 

IV — definir os equipamentos de hardware e software a serem utilizados na implementação 

da infraestrutura de redes e de telecomunicações, no gerenciamento das redes e estações; 

V — planejar, coordenar, orientar, fiscalizar e fazer executar o controle, a manutenção, a 

aquisição e a substituição dos equipamentos de informática utilizados nos sistemas de rede 

e de telecomunicações; 

VI — planejar, coordenar, orientar e fiscalizar o funcionamento do sistema de 

monitoramento de câmeras; 

VII — coordenar e fiscalizar os serviços terceirizados atinentes ao setor; 

VIII — planejar e coordenar a atuação das áreas subordinadas à Diretoria de Redes; 

IX — atender aos demais setores da Câmara Municipal e público externo; 

X — gerenciar e fiscalizar o envio de informações do setor no sistema AUDESP; 

XI — controlar os bens patrimoniais de responsabilidade da diretoria, avaliando 

periodicamente os gastos de seu centro de custos; 
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XII — elaborar e manter atualizado o Manual de Normas e Procedimentos dos setores que 

compõem a Diretoria de Redes; 

XIII — executar os demais serviços determinados pelo Secretário de Tecnologia da 

Informação que guardem relação com as atividades do setor. 

Art. 51. A Divisão de Apoio Operacional e Redes tem como atribuições: 

I — executar as atividades e programações determinadas pela Diretoria de Redes; 

II — executar os serviços de apoio ao usuário, criação e gerenciamento de usuários, grupos 

de e-maus, backup de dados, montagem, implementação e configuração de servidores de 

aplicações e dados e manutenção e gerenciamento do sistema de monitoramento de 

câmeras; 

III — gerir o material técnico, software, equipamentos, supervisão de equipes técnicas, 

acompanhamento e definição das necessidades técnicas do setor, e administração fisica do 

sistema de redes e de telecomunicações; 

IV — administrar a rede, incluindo os elementos gerenciados, estações e protocolos; 

V — configurar e executar as regras do controle de acesso; 

VI — auxiliar a transmissão eletrônica das Sessões de Câmara; 

VII — organizar e controlar o arquivo corrente e efetuar os encaminhamentos pertinentes 

ao arquivo geral; 

VIII — elaborar relatórios; 

IX — atender aos demais setores da Câmara Municipal; 

X — executar os demais serviços determinados pelo Diretor de Redes que guardem relação 

com as atividades do setor. 

Subseção V 

Secretaria de Comunicação 

Art. 52. A Secretaria de Comunicação é composta por: 

I — Diretoria de Imprensa: 

a) Divisão de Imprensa; 

II — Diretoria de TV: 
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a) Divisão de Operações de TV; 

b) Divisão de Produção de Conteúdo. 

Art. 53. A Secretaria de Comunicação tem como atribuições: 

I —planejar, coordenar, orientar, controlar e fiscalizar as atividades relativas à comunicação 

da Câmara Municipal; 

II — planejar e propor à Mesa Diretora o plano de estratégia de comunicação da Câmara 

Municipal, respeitando-se os objetivos e metas institucionais; 

III — planejar a implementação e efetivação da política de comunicação da Câmara 

Municipal, conforme diretrizes elaboradas pela Mesa Diretora; 

IV — planejar e coordenar ações para a promoção da constante melhoria da imagem 

institucional e política da Câmara Municipal; 

V — planejar e coordenar a atuação das diretorias subordinadas à Secretaria de 

Comunicação, de maneira integrada; 

VI— assessorar a Mesa Diretora em assuntos relacionados às atribuições do setor, inclusive 

em Sessões de Câmara, solenidades e eventos oficiais e institucionais; 

VII — atender aos órgãos de controle externo e interno; 

VIII — zelar pela transparência de informações públicas do setor; 

IX — executar os demais serviços determinados pela Secretaria-Geral que guardem relação 

com as atividades do setor. 

Art. 54. A Diretoria de Imprensa tem como atribuições: 

1— planejar, coordenar, orientar, fiscalizar e fazer executar os serviços referentes à difusão 

de conteúdos produzidos pelo jornalismo nas plataformas de mídias existentes; 

II — planejar, coordenar, orientar, fiscalizar e fazer executar a produção de campanhas 

institucionais; 

III — definir e orientar a produção de matérias jornalísticas institucionais; 

IV — orientar os trabalhos produzidos para o atendimento das políticas instituídas pela 

Mesa Diretora; 

V — planejar e coordenar a atuação das divisões subordinadas à Diretoria de Imprensa; 

VI — atender aos demais setores da Câmara Municipal e público externo; 
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VII — gerenciar e fiscalizar o envio de informações do setor no sistema AUDESP; 

VIII — controlar os bens patrimoniais de responsabilidade do setor, avaliando 

periodicamente os gastos de seu centro de custos; 

IX — elaborar e manter atualizado o Manual de Normas e Procedimentos dos setores que 

compõem a Diretoria de Imprensa; 

X — executar os demais serviços determinados pelo Secretário de Comunicação que 

guardem relação com as atividades do setor. 

Art. 55. A Divisão de Imprensa tem como atribuições: 

I — coordenar e fazer executar as atividades e programações determinadas pela Diretoria 

de Imprensa; 

II — efetuar a cobertura jornalística das atividades institucionais da Câmara Municipal, 

incluídos os eventos, solenidades, sessões ordinárias e extraordinárias, reuniões, encontros 

e visitas; 

III — elaborar e publicar matérias no sítio eletrônico da Câmara Municipal e Intranet; 

IV — coordenar as sinopses relativas às matérias veiculadas a respeito da Câmara 

Municipal; 

V — prestar auxílio às demandas relativas às produções determinadas pela Secretaria de 

Comunicação, incluída a Diretoria de TV; 

VI — desenvolver e atualizar o sítio eletrônico da Câmara Municipal, prestando o devido 

suporte; 

VII — produzir a comunicação visual da Câmara Municipal; 

VIII — elaborar o material gráfico produzido pela Secretaria de Comunicação; 

IX — organizar e controlar o arquivo corrente e efetuar os encaminhamentos pertinentes ao 

arquivo geral; 

X — elaborar relatórios; 

XI — atender aos demais setores da Câmara Municipal e público externo; 

XII — executar os demais serviços determinados pelo Diretor de Imprensa que guardem 

relação com as atividades do setor. 

Art. 56. A Diretoria de TV tem como atribuições: 
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I — planejar, coordenar, orientar e fazer executar as reportagens, o material jornalístico e 

os programas produzidos para a TV Câmara; 

II — planejar e definir, sob a orientação da Secretaria de Comunicação, a programação e o 

conteúdo a ser transmitido pela TV; 

III — planejar, coordenar, orientar, fiscalizar e fazer executar a produção de campanhas 

institucionais para a TV Câmara; 

IV — orientar os trabalhos produzidos para o atendimento das políticas instituídas pela 

Mesa Diretora; 

V — coordenar e fiscalizar a operação e a manutenção dos equipamentos, softwares, 

gravações e arquivos; 

VI — coordenar e fiscalizar os serviços terceifizados atinentes ao setor; 

VII— obter o licenciamento de arquivo, documentação e programas de terceiros veiculados 

na TV Câmara; 

VIII— planejar e coordenar a atuação das divisões subordinadas à Diretoria de TV; 

IX — atender aos demais setores da Câmara Municipal e público externo; 

X — gerenciar e fiscalizar o envio de informações do setor no sistema AUDESP; 

XI— controlar os bens patrimoniais de responsabilidade do setor, avaliando periodicamente 

os gastos de seu centro de custos; 

XII — elaborar e manter atualizado o Manual de Normas e Procedimentos dos setores que 

compõem a Diretoria de TV; 

XIII — executar os demais serviços determinados pelo Secretário de Comunicação que 

guardem relação com as atividades do setor. 

Art. 57. A Divisão de Operações de TV tem como atribuições: 

I — coordenar e executar as atividades e programações determinadas pela Diretoria de TV; 

II — coordenar e executar os serviços de transmissão de Sessões de Câmara, de eventos 

oficiais e institucionais e da programação da TV Câmara; 

III — administrar estúdios, sistemas de iluminação, captação de imagem e áudio; 

IV — gerenciar o sistema de transmissão, material técnico, software e equipamentos; 

V — supervisionar as equipes técnicas, incluindo dos serviços terceirizados sob 

responsabilidade do setor; 
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VI — organizar e controlar o arquivo corrente e efetuar os encaminhamentos pertinentes ao 

arquivo geral; 

VII — elaborar relatórios; 

VIII — atender aos demais setores da Câmara Municipal e público externo; 

IX — executar os demais serviços determinados pelo Diretor de TV que guardem relação 

com as atividades do setor. 

Art. 58. A Divisão de Produção de Conteúdo tem como atribuições: 

I — produzir e editar matérias, programas e outros materiais da TV Câmara; 

II — administrar as equipes de produção, incluindo dos serviços terceirizados sob 

responsabilidade do setor; 

III — efetuar a cobertura jornalística das atividades institucionais da Câmara Municipal, 

incluídos os eventos, solenidades, sessões ordinárias e extraordinárias, reuniões, encontros 

e visitas; 

IV — supervisionar as equipes técnicas, incluindo dos serviços terceirizados sob 

responsabilidade do setor; 

V — organizar e controlar o arquivo corrente e efetuar os encaminhamentos pertinentes ao 

arquivo geral; 

VI — elaborar relatórios; 

VII — atender aos demais setores da Câmara Municipal e público externo; 

VIII— executar os demais serviços determinados pelo Diretor de TV que guardem relação 

com as atividades do setor. 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA DE PESSOAL 

Art. 59. Fica instituído o seguinte grupo de cargos de provimento efetivo constituído das 

seguintes classes, reunidos em carreira: 

I — Analista Legislativo; 

II — Técnico Legislativo Especializado; 

III — Técnico Legislativo; 
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IV — Auxiliar Legislativo. 

Parágrafo único. Aplicam-se a estas carreiras as normas previstas nos arts. 10 a 26 da 

Resolução n° 6, de 24 de outubro de 2013. 

Art. 60. Para os efeitos desta resolução, ficam fixadas as seguintes atribuições gerais: 

I — Analista Legislativo: executar atividades multidisciplinares que exijam o 

desenvolvimento ou aplicação de conhecimentos teóricos, tecnológicos e metodológicos 

em áreas de natureza administrativa e técnica especializadas; analisar e acompanhar 

processos, emitir pareceres, laudos e perícias técnicas na respectiva área de atuação, 

quando for o caso, realizar estudos e exercer outras atividades correlatas; 

II — Técnico Legislativo Especializado: efetuar atividades administrativas de suporte 

técnico no âmbito de sua especialização, bem como para o desenvolvimento, operação e 

gestão de processos técnicos e administrativos nos setores que estejam lotados; 

desenvolver estudos, levantamentos e pesquisas que subsidiem análises de capacidades 

objeto de ação, planejamento e melhorias no setor; 

III — Técnico Legislativo: efetuar atividades administrativas diversificadas ou de natureza 

técnica; dar suporte ao desenvolvimento das atividades desempenhadas na área de atuação; 

realizar análise e acompanhamento de documentos e executar outras atividades correlatas 

que requeiram conhecimentos específicos da referida área; eventual condução de veículos 

oficiais no desempenho de suas tarefas; 

IV — Auxiliar Legislativo: auxiliar na execução e na manutenção preventiva, corretiva e de 

conservação de bens e serviços e também na elaboração e implantação deles em atividades 

associadas aos processos que requerem conhecimentos básicos das tarefas operacionais 

sob sua responsabilidade, além de serviços de apoio nas rotinas de administração dos 

respectivos setores; executa serviços de limpeza em geral, dos equipamentos utilizados 

bem como dos instrumentos de uso comum; coleta e entrega de documentos, portaria, 

recepção, zeladoria e manter o espaço fisico de trabalho sempre organizado e higienizado; 

condução de veículos oficiais de acordo com as normas internas e do Código de Trânsito 

Brasileiro, zelar pelas boas condições dos veículos colocados sob sua responsabilidade, 

controlar a periodicidade da manutenção, estado de conservação, e executar demais tarefas 

determinadas pela chefia imediata. 
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Parágrafo único. Além das atribuições estabelecidas neste artigo, incluem-se também nas 

atribuições dos respectivos cargos aquelas elencadas no Anexo I que integram a presente 

Resolução, bem como a participação em comissões para as quais os servidores sejam 

designados e demais serviços próprios dos setores em que estejam lotados. 

Art. 61. São criados e extintos os cargos e as funções de confiança elencados nas tabelas 

do Anexo I desta Resolução. 

Art. 62. O quadro de pessoal da estrutura administrativa da Câmara Municipal, com 

exceção do quadro de pessoal dos gabinetes de assessoramento dos vereadores, fica 

consolidado nos cargos e funções indicados nas tabelas do Anexo II, que faz parte desta 

Resolução; e os servidores titulares dos cargos que sofreram alterações em razão do 

disposto na Tabela 8 do referido anexo passam a ocupar os cargos correspondentes. 

Parágrafo único. Os cargos previstos na Tabela 9 "Quadro suplementar de cargos de 

provimento efetivo" do Anexo II desta Resolução serão extintos na ocasião de sua 

vacância. 

Art. 63. As funções de confiança serão preenchidas por servidores efetivos da Câmara 

Municipal, observados os requisitos estabelecidos no Anexo I. 

§ 1° A cada servidor somente será possível a atribuição de uma função de confiança. 

§ 2° A atribuição da função de confiança Ouvidor terá duração de 1 (um) ano, prorrogável 

por igual período. 

§ 3° O servidor ocupante de função de confiança terá direito ao valor integral desde que 

tenha exercido a função por período igual ou superior a quinze dias. 

§ 4° O valor correspondente à gratificação decorrente da atribuição da função de confiança 

não se incorporará aos vencimentos do servidor para quaisquer fins, mas integrará pela 

média o cálculo do 13° salário, das férias, 1/3 de férias e do abono de férias, não sendo 

devidos em quaisquer afastamentos superiores a 15 (quinze) dias no mês, ainda que 

remunerados, à exceção do atendimento à convocação ou serviço obrigatório por lei e com 

as respectivas folgas decorrentes destas convocações da Justiça. 
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Art. 64. Os servidores públicos ocupantes dos cargos da Tabela 9 "Quadro suplementar de 

cargos de provimento efetivo" do Anexo II serão lotados em setores cujas atribuições 

sejam compatíveis com aquelas do cargo que ocupam. 

Art. 65. A remuneração dos cargos criados e modificados e das funções de confiança, 

fixada em lei, é aquela constante no Anexo III que integra esta Resolução. 

Parágrafo único. O servidor designado para o Cargo de Provimento em Comissão ou 

função de confiança deverá cumprir jornada de 40 (quarenta) horas semanais. 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 66. Nas férias, ausências e afastamentos inferiores a 15 (quinze) dias de servidores 

que estejam ocupando cargos de chefia, direção e assessoramento, o superior hierárquico 

imediato responderá pelos respectivos setores administrativos. 

Parágrafo único. Ultrapassado o período previsto no "caput", a Mesa Diretora deliberará 

sobre a designação de substituto. 

Art. 67. Nos casos de exoneração de cargo de provimento em comissão de livre nomeação 

e exoneração, imediatamente seguidos de nova nomeação em cargo distinto, também de 

provimento em comissão de livre nomeação e exoneração, que porventura ocorram entre 

os dias 10  e 5 de julho de 2018, haverá a continuidade e o aproveitamento do registro 

profissional, utilizando-se a mesma matrícula do servidor. 

Art. 68. As despesas com a execução desta Resolução correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias previstas no orçamento da Câmara Municipal, suplementadas se 

necessário. 

Parágrafo único. O provimento dos cargos e a atribuição de funções de confiança serão 

acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 

deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, e de declaração do ordenador da despesa de 

que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e 

compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 
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Art. 69. A estrutura administrativa da Câmara Municipal será reavaliada a cada 2 (dois) 

anos. 

Art. 70. Esta Resolução entra em vigor no dia 1° de julho de 2018, revogadas todas as 

disposições contrárias, especialmente os arts. 1 0, 2°, 5°, 7°, II, 8°, 47 e 51 da Resolução n° 

6, de 24 de outubro de 2013. 

Plenário "Mário Scholz", 27 de março de 2018. 

Ver. Juven. , bujvério 
Pre

, 
 

Ver. Maninho Cem por Cento 
2° Vice-Presidente 

Ver'. Amélia Naomi 
2" Secretária 
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JUSTIFICATIVA 

Após apontamentos dos órgãos de controle externo — Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo e Ministério Público do Estado de São Paulo — acerca da estrutura 

administrativa da Câmara Municipal, especificamente em relação à desproporção entre o 

número de cargos de provimento em comissão e o número de cargos de provimento efetivo 

e às atribuições dos cargos, foi instituída uma Comissão para o levantamento da situação 

atual e para a elaboração de proposta de uma nova estrutura. 

Encerrados os trabalhos, chegou-se à conclusão de que, de fato, é necessária a 

criação de uma nova estrutura na qual sejam resolvidas divergências e contrariedades, 

notadamente constitucionais e legais, a fim de adequar a organização administrativa e o 

quadro de pessoal da Câmara Municipal às normas que regem o tema. 

Assim, propõe-se de um lado a extinção de diversos cargos de provimento em 

comissão; noutro lado propõe-se a criação de novos cargos de provimento em comissão e 

de provimento efetivo, a criação de funções de confiança, bem como a adequação de 

nomenclatura de determinados cargos de provimento efetivo. 

No que toca a mudança de nomenclatura, os cargos de Analista Legislativo — 

Jornalista TV e Analista Legislativo — Jornalista Imprensa terão uma única denominação, 

uma vez que possuem as mesmas atribuições e requisitos para o preenchimento do cargo: 

Analista Legislativo — Jornalista. 

Os cargos de Analista Técnico Especializado — Designer Gráfico e Analista 

Técnico Especializado — Webdesigner passam a ser denominados, respectivamente, de 

Técnico Legislativo Especializado — Designer Gráfico e Técnico Legislativo 

Especializado — Webdesigner. 
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Por fim, sob o ponto de vista orçamentário e financeiro, ressalta-se que a 

criação de cargos e funções de confiança e demais alterações são possíveis em razão da 

extinção de cargos de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração. 

Por estas razões, pedimos o apoio dos Nobres Vereadores para que o presente 

projeto de resolução seja aprovado. 

Plenário "Mário Scholz", 27 de março de 2018. 

Ver. Juven 
Presid4 te 
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ANEXO I 

1. Cargos de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração criados: 

Chefe de Gabinete da Presidência 
Descrição sumária: Garante suporte na gestão de pessoas, na administração de 
material, patrimônio e serviços para as áreas-meio e finalísticas da Câmara Municipal. 
Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, monitorando resultados e 
fomentando políticas de mudança. 
Atribuições: 	Assessorar 	a 	Presidência 	da 	Câmara 	Municipal 	nas 	atividades 
administrativas, parlamentares e políticas, inclusive nas sessões de Câmara; 
compreendendo o planejamento, a organização, a coordenação e a orientação das 
atividades do Gabinete da Presidência e dos demais setores a ele subordinados; zelar 
pelo fiel cumprimento dos atos da Presidência; representar o Presidente, quando 
designado; controlar os bens patrimoniais de responsabilidade do setor, avaliando 
periodicamente os gastos de seu centro de custos; elaborar e manter atualizado o 
Manual de Normas e Procedimentos dos setores que compõem o Gabinete da 
Presidência; zelar pela transparência das informações públicas do setor; manter o 
registro e o controle das atividades desenvolvidas, apresentando os consequentes 
relatórios; prestar informações atinentes ao setor aos órgãos de controle interno e 
externo; executar os demais serviços determinados pelo Presidência. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração. 
Requisitos: Ensino Médio completo 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Gabinete da Presidência 
Código CBO: 1114-15 Dirigente do serviço público municipal, Secretário municipal 
(serviço público municipal) por equiparação 
Quantidade: 1 

Assessor Técnico de Assuntos Jurídicos 
Descrição sumária: Assessora a Presidência na tomada de decisões administrativas e 
na elaboração de proposituras legislativas; preserva interesses individuais, dentro dos 
princípios éticos e de forma a fortalecer o estado democrático de direito. 
Atribuições: Assessorar a Presidência da Câmara Municipal em assuntos relacionados 
às suas atribuições que envolvam conhecimentos técnico-jurídicos, inclusive nas 
sessões de Câmara; elaborar pareceres, análises, estudos, exames, pesquisas, relatórios 
e trabalhos de natureza jurídica de alçada da Presidência que não envolvam a 
representação judicial da Câmara Municipal; manter o registro e o controle das 
atividades desenvolvidas, apresentando os consequentes relatórios; executar os demais 
serviços determinados pela Presidência.  
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração. 
Requisitos: Bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais reconhecido pelo ME, 
inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil — OAB e experiência de 2 (dois) anos na 
prática da advocacia em direito público  
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Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Gabinete da Presidência 
Código CBO: 2410-40 Assessor Jurídico 
Quantidade: 1 

Assessor de Imprensa 
Descrição sumária: Recolhe, redige, registra através de imagens e de sons, interpreta 
e organiza informações e notícias a serem difundidas, expondo, analisando e 
comentando os acontecimentos. Faz seleção, revisão e preparo definitivo das matérias 
jornalísticas a serem divulgadas em jornais, revistas, televisão, rádio, internet, 
assessorias de imprensa e quaisquer outros meios de comunicação com o público. 
Atribuições: Assessorar a Presidência da Câmara Municipal e os Vereadores no 
relacionamento com a imprensa, inclusive nas sessões de Câmara; elaborar respostas 
institucionais, elaborar respostas da Presidência e dos Vereadores aos questionamentos 
encaminhados pela imprensa; elaborar pareceres, análises, estudos, exames, pesquisas, 
relatórios e trabalhos que envolvam conteúdos políticos de interesse da Câmara 
Municipal publicados em todas as mídias e situações de crise; elaborar o planejamento 
de comunicação de risco; manter o registro e o controle das atividades desenvolvidas, 
apresentando os consequentes relatórios; executar os demais serviços determinados 
pela Presidência. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração 
Requisitos: Ensino Superior completo em Comunicação Social ou Jornalismo 
reconhecido pelo ME e experiência de 2 (dois) anos na área de atuação 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Gabinete da Presidência 
Código CBO: 2611-10 Assessor de Imprensa 
Quantidade: 1 

Assessor de Relações Institucionais 
Descrição sumária: Assessora a Presidência na comunicação com órgãos e entidades 
públicos, autoridades e sociedade. 
Atribuições: Assessorar a Presidência da Câmara Municipal no relacionamento com 
órgãos, entidades e autoridades de todos os Poderes da União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios e dos demais setores da sociedade, compreendendo o acompanhamento 
do Presidente em eventos e visitas externos, a organização, a coordenação e o registro 
de todas as visitas à Câmara Municipal; representar o Presidente, quando designado; 
desenvolver, em apoio à Presidência da Câmara Municipal, relações governamentais 
no interesse institucional; contribuir para o incremento da sinergia com os outros 
órgãos externos; aprimorar, sempre que possível, os trâmites administrativos, políticos 
e de gestão da Câmara Municipal; assessorar a Presidência da Câmara Municipal nas 
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Chefe de Cerimonial 
Descrição sumária: Participa de eventos, cerimônias e solenidades diversos 
promovidos pela Câmara Municipal. Prepara, elabora roteiros dos eventos, acompanha 
as autoridades e/ou personalidades. 
Atribuições: Assessorar a Presidência da Câmara Municipal em assuntos relacionados 
ao serviço de cerimonial de sessões solenes e eventos institucionais e oficiais, 
compreendendo o planejamento, a organização, a coordenação e a execução do serviço 
das sessões ou eventos institucionais e oficiais com relação as regras de etiqueta e 
protocolo; coordenar a aplicação das regras de precedência das autoridades e a forma 
de tratamento de acordo com a legislação específica; instruir a equipe de trabalho sobre 
as tarefas a serem desempenhadas; trabalhar de forma coordenada com a área de 
comunicação da Câmara Municipal; manter registro e controle das atividades 
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sessões de Câmara; manter o registro e o controle das atividades desenvolvidas, 
apresentando os consequentes relatórios; executar os demais serviços determinados 
pela Presidência. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração 
Requisitos: Ensino Superior completo reconhecido pelo ME 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Gabinete da Presidência 
Código CBO: 1423-25 Especialista de comunicação em relações públicas (por 
equiparação) 
Quantidade: 2 

Assessor Técnico de Assuntos Políticos 
Descrição sumária: Assessora a Presidência na tomada de decisões políticas; analisa 
o ambiente político institucional. 
Atribuições: Assessorar a Presidência da Câmara Municipal, inclusive nas sessões de 
Câmara, em assuntos relacionados às suas atribuições que envolvam conhecimentos 
políticos; elaborar pareceres, análises, estudos, exames, pesquisas, relatórios e 
trabalhos de natureza política; intensificar politicamente a atuação da Presidência da 
Câmara Municipal em outras esferas de poder; intensificar a interlocução com a 
sociedade, manter registro e controle das atividades desenvolvidas, apresentando os 
consequentes relatórios; executar os demais serviços determinados pela Presidência. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração 
Requisitos: Ensino Superior completo reconhecido pelo ME 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Gabinete da Presidência 
Código CBO: Não há previsão 
Quantidade: 4 
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desenvolvidas, apresentando os consequentes relatórios; executar os demais serviços 
determinados pela Presidência. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração 
Requisitos: Ensino Superior completo reconhecido pelo ME e formação técnica ou 
experiência em serviço de cerimonial 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Gabinete da Presidência 
Código CBO: 3548-25 Cerimonialista por equiparação 
Quantidade: 1 

Secretário-Geral 
Descrição sumária: Garante suporte na gestão de pessoas, na administração de 
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da 
administração pública municipal. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona 
ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança. 
Atribuições: Realizar atividades de nível superior para o atendimento das necessidades 
que envolvam a atividade-meio e a atividade-fim da Câmara Municipal, realizando 
tarefas que envolvam a assessoria, planejamento, organização, coordenação, 
orientação, controle, execução, análise e fiscalização das atividades administrativas; 
atuar de forma concentrada e integrada com as demais secretarias da Câmara Municipal 
para o cumprimento da Missão da Câmara Municipal; promover reuniões periódicas 
com os demais secretários da Câmara Municipal a fim de coordenar os estudos e 
acompanhar o desenvolvimento de projetos de estruturação e reorganização dos 
serviços; apresentar propostas de modernização de procedimentos, objetivando maior 
dinamização dos trabalhos da Câmara Municipal; executar as atividades inerentes ao 
setor; autenticar documentos oficiais da Câmara Municipal; representar o Presidente, 
quando designado; assessorar, na sua área de competência, a capacitação de recursos 
humanos, visando ao bom desempenho de suas funções e dos demais integrantes do 
quadro de pessoal; atuar nas esferas da atividade-meio e atividade-fim, executando, 
quando designado para tanto, as atribuições inerentes a outros cargos; centralizar, 
coordenar e direcionar as ações da Câmara Municipal frente a uma situação de crise; 
fornecer dados estatísticos das atividades do setor onde atua; preparar relatórios e 
manter atualizado o material informativo diretamente relacionado com as atividades 
desenvolvidas; coordenar o sistema de transparência institucional; controlar os bens 
patrimoniais de responsabilidade do setor, avaliando periodicamente os gastos de seu 
centro de custos; elaborar e manter atualizado o Manual de Normas e Procedimentos 
dos setores que compõem a Secretaria-Geral; prestar informações atinentes ao setor aos 
órgãos de controle interno e externo; executar os demais serviços determinados pela 
Presidência. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração 
Requisitos: Ensino Superior completo reconhecido pelo ME 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 



CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS
SEC. EXPEDIENTE 27/03/2018 20:39:13
PROT. 4041/2018-DTL         ECM ID 162430
PR 2

Câmara Municipal de São Jose dos Campos 

Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa Luzia — São José dos Campos — SP 
CEP 12.209-535 — Tel.: (12) 3925.6566 Fax: (12) 3925.6759 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br  

Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Secretaria-Geral 
Código CBO: 1114-15 Dirigente do serviço público municipal, Secretário municipal 
(serviço público municipal) por equiparação 
Padrão remuneratório Al 
Quantidade: 1 

Secretário Técnico-Legislativo 
Descrição sumária: Garante suporte na gestão de pessoas, na administração de 
material, patrimônio e serviços para as áreas meios e finalísticas da administração 
pública municipal. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, 
monitorando resultados e fomentando políticas de mudança. 
Atribuições: Realizar atividades de nível superior para o atendimento das necessidades 
que envolvam a atividade-fim da Câmara Municipal, realizando tarefas que envolvam 
a assessoria, planejamento, organização, coordenação, orientação, controle, execução, 
análise e fiscalização do processo legislativo, respondendo pelas atividades exercidas 
no setor; fomentar e acompanhar a produção de proposições legislativas no interesse 
da Missão da Câmara Municipal; atuar de forma concentrada e integrada com as demais 
diretorias da Secretaria Técnico-Legislativa para o cumprimento da Missão da Câmara 
Municipal; promover reuniões periódicas com os demais diretores de sua área a fim de 
coordenar os estudos e acompanhar o desenvolvimento de projetos de estruturação e 
reorganização dos serviços do setor; apresentar propostas de modernização de 
procedimentos, objetivando maior dinamização dos trabalhos da Câmara Municipal; 
zelar pela transparência de informações públicas do setor; executar as atividades 
inerentes ao setor; assessorar, na sua área de competência, a capacitação de recursos 
humanos, visando ao bom desempenho de suas funções e dos demais integrantes do 
quadro de pessoal do setor; fornecer dados estatísticos das atividades do setor onde 
atua; preparar relatórios e manter atualizado o material informativo diretamente 
relacionado com as atividades desenvolvidas; controlar os bens patrimoniais de 
responsabilidade do setor, avaliando periodicamente os gastos de seu centro de custos; 
elaborar e manter atualizado o Manual de Normas e Procedimentos dos setores que 
compõem o setor; prestar informações atinentes ao setor aos órgãos de controle interno 
e externo; executar os demais serviços determinados pela Secretaria-Geral. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração 
Requisitos: Bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais reconhecido pelo ME 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Secretaria Técnico-Legislativa 
Código CBO: 1114-15 Dirigente do serviço público municipal, Secretário municipal 
(serviço público municipal) por equiparação 
Quantidade: 1 
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Secretário de Finanças e Pessoal 
Descrição sumária: Garante suporte na gestão de pessoas, na administração de 
material, patrimônio e serviços para as áreas meios e finalísticas da administração 
pública municipal. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona ações, 
monitorando resultados e fomentando políticas de mudança. 
Atribuições: Realizar atividades de nível superior para o atendimento das necessidades 
que envolvam a atividade-meio da Câmara Municipal, realizando tarefas que envolvam 
a assessoria, planejamento, organização, coordenação, orientação, controle, execução, 
análise e fiscalização das medidas e ações atinentes às finanças, orçamento e recursos 
humanos, respondendo pelas atividades exercidas no setor; atuar de forma concentrada 
e integrada com as demais diretorias da Secretaria de Finanças e Pessoal para o 
cumprimento da Missão da Câmara Municipal; promover reuniões periódicas com os 
demais diretores de sua área a fim de coordenar os estudos e acompanhar o 
desenvolvimento de projetos de estruturação e reorganização dos serviços do setor; 
apresentar propostas de modernização de procedimentos, objetivando maior 
dinamização dos trabalhos da Câmara Municipal; zelar pela transparência de 
informações públicas do setor e da qualidade do gasto e da gestão orçamentária; 
executar as atividades inerentes ao setor; assessorar, na sua área de competência, a 
capacitação de recursos humanos, visando ao bom desempenho de suas funções e dos 
demais integrantes do quadro de pessoal do setor; fornecer dados estatísticos das 
atividades do setor onde atua; preparar relatórios e manter atualizado o material 
informativo diretamente relacionado com as atividades desenvolvidas; controlar os 
bens patrimoniais de responsabilidade do setor, avaliando periodicamente os gastos de 
seu centro de custos; elaborar e manter atualizado o Manual de Normas e 
Procedimentos dos setores que compõem o setor; prestar informações atinentes ao setor 
aos órgãos de controle interno e externo; executar os demais serviços determinados 
pela Secretaria-Geral. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração 
Requisitos: Ensino Superior completo reconhecido pelo ME 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n°56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Secretaria de Finanças e Pessoal 
Código CBO: 1114-15 Dirigente do serviço público municipal, Secretário municipal 
(serviço público municipal) por equiparação 
Quantidade: 1 

Secretário de Administração 
Descrição sumária: Garante suporte na gestão de pessoas, na administração de 
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da 
administração pública municipal. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona 
ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança.  
Atribuições: Realizar atividades de nível superior para o atendimento das necessidades 
que envolvam a atividade-meio da Câmara Municipal, realizando tarefas que envolvam 
a assessoria, planejamento, organização, coordenação, orientação, controle, execução,  
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análise e fiscalização dos serviços administrativos, respondendo pelas atividades 
exercidas no setor; atuar de forma concentrada e integrada com as demais diretorias da 
Secretaria de Administração para o cumprimento da Missão da Câmara Municipal; 
promover reuniões periódicas com os demais diretores de sua área a fim de coordenar 
os estudos e acompanhar o desenvolvimento de projetos de estruturação e 
reorganização dos serviços do setor; prestar assessoria nas sessões de Câmara, 
ordinárias, extraordinárias e solenes e nos eventos institucionais e oficiais, em tarefas 
relacionadas às atribuições da Secretaria de Administração e aos demais setores a ela 
subordinados; apresentar propostas de modernização de procedimentos, objetivando 
maior dinamização dos trabalhos da Câmara Municipal; zelar pela transparência de 
informações públicas do setor; executar as atividades inerentes ao setor; trabalhar 
preventivamente na segurança patrimonial; assessorar, na sua área de competência, a 
capacitação de recursos humanos, visando ao bom desempenho de suas funções e dos 
demais integrantes do quadro de pessoal do setor; fornecer dados estatísticos das 
atividades do setor onde atua; preparar relatórios e manter atualizado o material 
informativo diretamente relacionado com as atividades desenvolvidas; controlar os 
bens patrimoniais de responsabilidade do setor, avaliando periodicamente os gastos de 
seu centro de custos; elaborar e manter atualizado o Manual de Normas e 
Procedimentos dos setores que compõem o setor; prestar informações atinentes ao setor 
aos órgãos de controle interno e externo; executar os demais serviços determinados 
pela Secretaria-Geral. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração 
Requisitos: Ensino Superior completo reconhecido pelo ME 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Secretaria de Administração 
Código CBO: 1114-15 Dirigente do serviço público municipal, Secretário municipal 
(serviço público municipal) por equiparação 
Quantidade: 1 

Secretário de Tecnologia da Informação 
Descrição sumária: Garante suporte na gestão de pessoas, na administração de 
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da 
administração pública municipal. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona 
ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança. 
Atribuições: Realizar atividades de nível superior para o atendimento das necessidades 
que envolvam a atividade-meio da Câmara Municipal, realizando tarefas que envolvam 
a assessoria, planejamento, organização, coordenação, orientação, controle, execução, 
análise e fiscalização das soluções de informática e de telecomunicações , respondendo 
pelas atividades exercidas no setor; atuar de forma concentrada e integrada com as 
demais diretorias da Secretaria de Tecnologia da Informação para o cumprimento da 
Missão da Câmara Municipal; promover reuniões periódicas com os demais diretores 
de sua área a fim de coordenar os estudos e acompanhar o desenvolvimento de projetos 
de estruturação e reorganização dos serviços do setor; apresentar propostas de 



CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS
SEC. EXPEDIENTE 27/03/2018 20:39:13
PROT. 4041/2018-DTL         ECM ID 162430
PR 2

Câmara Municipal de São Jose dos Campos 

Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa Luzia — São José dos Campos — SP 
CEP 12.209-535 — Tel.: (12) 3925.6566 Fax: (12) 3925.6759 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br  

modernização de procedimentos, objetivando maior dinamização dos trabalhos da 
Câmara Municipal; zelar pela transparência de informações públicas do setor; executar 
as atividades inerentes ao setor; assessorar, na sua área de competência, a capacitação 
de recursos humanos, visando ao bom desempenho de suas funções e dos demais 
integrantes do quadro de pessoal do setor; fornecer dados estatísticos das atividades do 
setor onde atua; preparar relatórios e manter atualizado o material informativo 
diretamente relacionado com as atividades desenvolvidas; controlar os bens 
patrimoniais de responsabilidade do setor, avaliando periodicamente os gastos de seu 
centro de custos; elaborar e manter atualizado o Manual de Normas e Procedimentos 
dos setores que compõem o setor; prestar informações atinentes ao setor aos órgãos de 
controle interno e externo; executar os demais serviços determinados pela Secretaria-
Geral. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração 
Requisitos: Ensino Superior completo reconhecido pelo ME 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Secretaria de Tecnologia da Informação 
Código CBO: 1114-15 Dirigente do serviço público municipal, Secretário municipal 
(serviço público municipal) por equiparação 
Quantidade: 1 

Secretário de Comunicação 
Deseriçao sumária: Garante suporte na gestão de pessoas, na administração de 
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da 
administração pública municipal. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona 
ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança.  
Atribuições: Realizar atividades de nível superior para o atendimento das necessidades 
que envolvam a atividade-meio da Câmara Municipal, realizando tarefas que envolvam 
a assessoria, planejamento, organização, coordenação, orientação, controle, execução, 
análise e fiscalização das atividades relativas à comunicação , respondendo pelas 
atividades exercidas no setor; atuar de forma concentrada e integrada com as demais 
diretorias da Secretaria de Comunicação para o cumprimento da Missão da Câmara 
Municipal; promover reuniões periódicas com os demais diretores de sua área a fim de 
coordenar os estudos e acompanhar o desenvolvimento de projetos de estruturação e 
reorganização dos serviços do setor; prestar assessoria nas sessões de Câmara, 
ordinárias, extraordinárias e solenes e nos eventos institucionais e oficiais, em tarefas 
relacionadas às atribuições da Secretaria de Comunicação e aos demais setores a ela 
subordinados; apresentar propostas de modernização de procedimentos, objetivando 
maior dinamização dos trabalhos da Câmara Municipal; institucionalizar uma política, 
alinhada com a diretrizes da Mesa Diretora, que aperfeiçoa a comunicação interna da 
Câmara Municipal com ampla divulgação de informações institucionais; zelar pela 
transparência de informações públicas do setor; executar as atividades inerentes ao 
setor; assessorar, na sua área de competência, a capacitação de recursos humanos, 
visando ao bom desempenho de suas funções e dos demais integrantes do quadro de  
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pessoal do setor; fornecer dados estatísticos das atividades do setor onde atua; preparar 
relatórios e manter atualizado o material informativo diretamente relacionado com as 
atividades desenvolvidas; controlar os bens patrimoniais de responsabilidade do setor, 
avaliando periodicamente os gastos de seu centro de custos; elaborar e manter 
atualizado o Manual de Normas e Procedimentos dos setores que compõem o setor; 
prestar informações atinentes ao setor aos órgãos de controle interno e externo; 
executar os demais serviços determinados pela Secretaria-Geral. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração 
Requisitos: Ensino Superior completo em Comunicação Social ou Jornalismo 
reconhecido pelo ME 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Secretaria de Comunicação 
Código CBO: 1114-15 Dirigente do serviço público municipal, Secretário municipal 
(serviço público municipal) por equiparação 
Quantidade: 1 

Diretor Técnico-Legislativo 
Descrição sumária: Garante suporte na gestão de pessoas, na administração de 
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da 
administração pública municipal. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona 
ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança. 
Atribuições: Planejar e fazer executar, dentro dos prazos previstos, a programação dos 
serviços afetos à Diretoria Técnico-Legislativa, respondendo pelas atividades exercidas 
no setor; orientar seus subordinados no desempenho das atividades, bem como na sua 
conduta ético-profissional; atuar de forma concentrada e integrada com as demais 
chefias de Divisão sob sua subordinação para o cumprimento da Missão da Câmara 
Municipal; encaminhar ao Secretário Técnico-Legislativo estudos e propostas visando 
ao aperfeiçoamento dos programas de trabalho, bem como a avaliação dos recursos 
humanos e materiais necessários ao desempenho desses programas; cumprir e fazer 
cumprir a legislação, as decisões e os prazos para desenvolvimento dos trabalhos e as 
ordens das autoridades superiores; assessorar a Mesa Diretora nas sessões de Câmara; 
executar as atividades inerentes ao setor; transmitir a seus subordinados as diretrizes a 
serem adotadas no desenvolvimento dos trabalhos; manter seus superiores imediatos 
permanentemente informados sobre o andamento das atividades das unidades 
subordinadas; adotar ou sugerir, conforme for o caso, medidas objetivando o 
aprimoramento de suas áreas e a simplificação de procedimentos; manter a 
regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações ou representando as 
autoridades superiores, conforme for o caso; providenciar a instrução de processos e 
expedientes que devam ser submetidos à consideração superior, manifestando-se 
conclusivamente a respeito da matéria; apresentar relatórios sobre os serviços 
executados; manter sob seu controle atualizado, os atos normativos, portarias e a 
legislação do Poder legislativo; controlar os bens patrimoniais de responsabilidade do 
setor, avaliando periodicamente os gastos de seu centro de custos; elaborar e manter 
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atualizado o Manual de Normas e Procedimentos dos setores que compõem a Diretoria 
Técnico-Legislativa; assegurar a transparência das informações públicas do setor; 
prestar informações atinentes ao setor aos órgãos de controle interno e externo; 
executar os demais serviços determinados pelo Secretário Técnico-Legislativo que 
guardem relação com as atividades do setor. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração 
Requisitos: Ensino Superior completo reconhecido pelo ME 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria Técnico-Legislativa 
Código CBO: 1114-15 Dirigente do serviço público municipal, Diretor de divisão do 
serviço público municipal 
Quantidade: 1 

Diretor de Expediente 
Descrição sumária: Garante suporte na gestão de pessoas, na administração de 
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da 
administração pública municipal. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona 
ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança. 
Atribuições: Planejar e fazer executar, dentro dos prazos previstos, a programação dos 
serviços afetos à Diretoria de Expediente, respondendo pelas atividades exercidas no 
setor; orientar seus subordinados no desempenho das atividades, bem como na sua 
conduta ético-profissional; atuar de forma concentrada e integrada com as demais 
chefias de Divisão sob sua subordinação para o cumprimento da Missão da Câmara 
Municipal; encaminhar ao Secretário Técnico-Legislativo estudos e propostas visando 
ao aperfeiçoamento dos programas de trabalho, bem como a avaliação dos recursos 
humanos e materiais necessários ao desempenho desses programas; cumprir e fazer 
cumprir a legislação, as decisões e os prazos para desenvolvimento dos trabalhos e as 
ordens das autoridades superiores; assessorar a Mesa Diretora nas sessões de Câmara; 
executar as atividades inerentes ao setor; transmitir a seus subordinados as diretrizes a 
serem adotadas no desenvolvimento dos trabalhos; manter seus superiores imediatos 
permanentemente informados sobre o andamento das atividades das unidades 
subordinadas; adotar ou sugerir, conforme for o caso, medidas objetivando o 
aprimoramento de suas áreas e a simplificação de procedimentos; manter a 
regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações ou representando as 
autoridades superiores, conforme for o caso; providenciar a instrução de processos e 
expedientes que devam ser submetidos à consideração superior, manifestando-se 
conclusivamente a respeito da matéria; apresentar relatórios sobre os serviços 
executados; controlar os bens patrimoniais de responsabilidade do setor, avaliando 
periodicamente os gastos de seu centro de custos; elaborar e manter atualizado o 
Manual de Normas e Procedimentos dos setores que compõem a Diretoria de 
Expediente; assegurar a transparência das informações públicas do setor; prestar 
informações atinentes ao setor aos órgãos de controle interno e externo; executar os 
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demais serviços determinados pelo Secretário Técnico-Legislativo que guardem 
relação com as atividades do setor. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração 
Requisitos: Ensino Superior completo reconhecido pelo ME 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal ri° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria de Expediente 
Código CBO: 1114-15 Dirigente do serviço público municipal, Diretor de divisão do 
serviço público municipal 
Quantidade: 1 

Diretor de Finanças e Orçamento 
Descrição sumária: Garante suporte na gestão de pessoas, na administração de 
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da 
administração pública municipal. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona 
ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança.  
Atribuições: Planejar e fazer executar, dentro dos prazos previstos, a programação dos 
serviços afetos às atividades da Diretoria de Finanças e Orçamento, respondendo pelas 
atividades exercidas no setor; orientar seus subordinados no desempenho das 
atividades, bem como na sua conduta ético-profissional; atuar de forma concentrada e 
integrada com as demais chefias de Divisão sob sua subordinação para o cumprimento 
da Missão da Câmara Municipal; encaminhar ao Secretário de Finanças e Pessoal 
estudos e propostas visando ao aperfeiçoamento dos programas de trabalho, bem como 
a avaliação dos recursos humanos e materiais necessários ao desempenho desses 
programas; cumprir e fazer cumprir a legislação, as decisões e os prazos para 
desenvolvimento dos trabalhos e as ordens das autoridades superiores; executar as 
atividades inerentes ao setor; transmitir a seus subordinados as diretrizes a serem 
adotadas no desenvolvimento dos trabalhos; manter seus superiores imediatos 
permanentemente informados sobre o andamento das atividades das unidades 
subordinadas; adotar ou sugerir, conforme for o caso, medidas objetivando o 
aprimoramento de suas áreas e a simplificação de procedimentos; manter a 
regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações ou representando as 
autoridades superiores, conforme for o caso; providenciar a instrução de processos e 
expedientes que devam ser submetidos à consideração superior, manifestando-se 
conclusivamente a respeito da matéria; apresentar relatórios sobre os serviços 
executados; controlar os bens patrimoniais de responsabilidade do setor, avaliando 
periodicamente os gastos de seu centro de custos; elaborar e manter atualizado o 
Manual de Normas e Procedimentos dos setores que compõem a Diretoria de Finanças 
e Orçamento; assegurar a transparência das informações públicas do setor; prestar 
informações atinentes ao setor aos órgãos de controle interno e externo; executar os 
demais serviços determinados pelo Secretário de Finanças e Pessoal que guardem 
relação com as atividades do setor. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração 
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Câmara Municipal de São José dos Campos 

Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa Luzia —São José dos Campos — SP 
CEP 12.209-535 — Tel.: (12) 3925.6566 Fax: (12) 3925.6759 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br  

Requisitos: Ensino Superior completo em Administração, Gestão Pública, Ciências 
Contábeis ou Ciências Jurídicas e Sociais reconhecido pelo ME 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria de Finanças e Orçamento 
Código CBO: 1114-15 Dirigente do serviço público municipal, Diretor de divisão do 
serviço público municipal 
Quantidade: 1 

Diretor de Recursos Humanos 
Descrição sumária: Garante suporte na gestão de pessoas, na administração de 
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da 
administração pública municipal. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona 
ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança. 
Atribuições: Planejar e fazer executar, dentro dos prazos previstos, a programação dos 
serviços afetos às atividades da Diretoria de Recursos Humanos, respondendo pelas 
atividades exercidas no setor; orientar seus subordinados no desempenho das 
atividades, bem como na sua conduta ético-profissional; atuar de forma concentrada e 
integrada com as demais chefias de Divisão sob sua subordinação para o cumprimento 
da Missão da Câmara Municipal; encaminhar ao Secretário de Finanças e Pessoal 
estudos e propostas visando ao aperfeiçoamento dos programas de trabalho, bem como 
a avaliação dos recursos humanos e materiais necessários ao desempenho desses 
programas; cumprir e fazer cumprir a legislação, as decisões e os prazos para 
desenvolvimento dos trabalhos e as ordens das autoridades superiores; executar as 
atividades inerentes ao setor; transmitir a seus subordinados as diretrizes a serem 
adotadas no desenvolvimento dos trabalhos; manter seus superiores imediatos 
permanentemente informados sobre o andamento das atividades das unidades 
subordinadas; adotar ou sugerir, conforme for o caso, medidas objetivando o 
aprimoramento de suas áreas e a simplificação de procedimentos; manter a 
regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações ou representando as 
autoridades superiores, conforme for o caso; providenciar a instrução de processos e 
expedientes que devam ser submetidos à consideração superior, manifestando-se 
conclusivamente a respeito da matéria; apresentar relatórios sobre os serviços 
executados; controlar os bens patrimoniais de responsabilidade do setor, avaliando 
periodicamente os gastos de seu centro de custos; elaborar e manter atualizado o 
Manual de Normas e Procedimentos dos setores que compõem a Diretoria de Recursos 
Humanos; assegurar a transparência das informações públicas do setor, prestar 
informações atinentes ao setor aos órgãos de controle interno e externo; executar os 
demais serviços determinados pelo Secretário de Finanças e Pessoal que guardem 
relação com as atividades do setor. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração 
Requisitos: Ensino Superior completo reconhecido pelo ME e experiência na área de 
atuação do setor 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
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Câmara Municipal de São José dos Campos 

Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa Luzia — São José dos Campos — SP 
CEP 12.209-535 — Tel.: (12) 3925.6566 Fax: (12) 3925.6759 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br  

Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n°56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria de Recursos Humanos 
Código CBO: 1114-15 Dirigente do serviço público municipal, Diretor de divisão do 
serviço público municipal 
Quantidade: 1 

Diretor de Compras e Licitações 
Descrição sumária: Garante suporte na gestão de pessoas, na administração de 
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da 
administração pública municipal. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona 
ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança. 
Atribuições: Planejar e fazer executar, dentro dos prazos previstos, a programação dos 
serviços afetos às atividades da Diretoria de Compras e Licitações, respondendo pelas 
atividades exercidas no setor; orientar seus subordinados no desempenho das 
atividades, bem como na sua conduta ético-profissional; atuar de forma concentrada e 
integrada com as demais chefias de Divisão sob sua subordinação para o cumprimento 
da Missão da Câmara Municipal; encaminhar ao Secretário de Finanças e Pessoal 
estudos e propostas visando ao aperfeiçoamento dos programas de trabalho, bem como 
a avaliação dos recursos humanos e materiais necessários ao desempenho desses 
programas; cumprir e fazer cumprir a legislação, as decisões e os prazos para 
desenvolvimento dos trabalhos e as ordens das autoridades superiores; executar as 
atividades inerentes ao setor; transmitir a seus subordinados as diretrizes a serem 
adotadas no desenvolvimento dos trabalhos; manter seus superiores imediatos 
permanentemente informados sobre o andamento das atividades das unidades 
subordinadas; adotar ou sugerir, conforme for o caso, medidas objetivando o 
aprimoramento de suas áreas e a simplificação de procedimentos; manter a 
regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações ou representando as 
autoridades superiores, conforme for o caso; providenciar a instrução de processos e 
expedientes que devam ser submetidos à consideração superior, manifestando-se 
conclusivamente a respeito da matéria; apresentar relatórios sobre os serviços 
executados; controlar os bens patrimoniais de responsabilidade do setor, avaliando 
periodicamente os gastos de seu centro de custos; elaborar e manter atualizado o 
Manual de Normas e Procedimentos dos setores que compõem a Diretoria de Compras 
e Licitações; assegurar a transparência das informações públicas do setor; prestar 
informações atinentes ao setor aos órgãos de controle interno e externo; executar os 
demais serviços determinados pelo Secretário de Finanças e Pessoal que guardem 
relação com as atividades do setor. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração 
Requisitos: Ensino Superior completo reconhecido pelo ME 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria de Compras e Licitações 
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Câmara Municipal de São José dos Campos 

Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa Luzia — São José dos Campos — SP 
CEP 12.209-535 — Tel.: (12) 3925.6566 Fax: (12) 3925.6759 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br  

Código CBO: 1114-15 Dirigente do serviço público municipal, Diretor de divisão do 
serviço público municipal  
Quantidade: 1 

Diretor de Administração 
Descrição sumária: Garante suporte na gestão de pessoas, na administração de 
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da 
administração pública municipal. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona 
ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança. 
Atribuições: Planejar e fazer executar, dentro dos prazos previstos, a programação dos 
serviços afetos às atividades da Diretoria de Administração, respondendo pelas 
atividades exercidas no setor; orientar seus subordinados no desempenho das 
atividades, bem como na sua conduta ético-profissional; atuar de forma concentrada e 
integrada com as demais chefias de Divisão sob sua subordinação para o cumprimento 
da Missão da Câmara Municipal; encaminhar ao Secretário de Administração estudos 
e propostas visando ao aperfeiçoamento dos programas de trabalho, bem como a 
avaliação dos recursos humanos e materiais necessários ao desempenho desses 
programas; cumprir e fazer cumprir a legislação, as decisões e os prazos para 
desenvolvimento dos trabalhos e as ordens das autoridades superiores; executar as 
atividades inerentes ao setor; transmitir a seus subordinados as diretrizes a serem ' 
adotadas no desenvolvimento dos trabalhos; manter seus superiores imediatos 
permanentemente informados sobre o andamento das atividades das unidades 
subordinadas; adotar ou sugerir, conforme for o caso, medidas objetivando o 
aprimoramento de suas áreas e a simplificação de procedimentos; manter a 
regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações ou representando as 
autoridades superiores, conforme for o caso; providenciar a instrução de processos e 
expedientes que devam ser submetidos à consideração superior, manifestando-se 
conclusivamente a respeito da matéria; apresentar relatórios sobre os serviços 
executados; controlar os bens patrimoniais de responsabilidade do setor, avaliando 
periodicamente os gastos de seu centro de custos; elaborar e manter atualizado o 
Manual de Normas e Procedimentos dos setores que compõem a Diretoria de 
Administração; assegurar a transparência das informações públicas do setor; prestar 
informações atinentes ao setor aos órgãos de controle interno e externo; executar os 
demais serviços determinados pelo Secretário de Administração que guardem relação 
com as atividades do setor. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração 
Requisitos: Ensino Superior completo reconhecido pelo ME 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n" 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria de Administração 
Código CBO: 1114-15 Dirigente do serviço público municipal, Diretor de divisão do 
serviço público municipal 
Quantidade: 1 
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Câmara Municipal de São José dos Campos 

Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa Luzia — São José dos Campos — SP 
CEP 12.209-535 — Tel.: (12) 3925.6566 Fax: (12) 3925.6759 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br  

Diretor de Infraestrutura  e  Serviços Gerais 
Descrição sumária: Garante suporte na gestão de pessoas, na administração de 
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da 
administração pública municipal. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona 
ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança. 
Atribuições: Planejar e fazer executar, dentro dos prazos previstos, a programação dos 
serviços afetos às atividades da Diretoria de Infraestrutura e Serviços Gerais, 
respondendo pelas atividades exercidas no setor; orientar seus subordinados no 
desempenho das atividades, bem como na sua conduta ético-profissional; atuar de 
forma concentrada e integrada com as demais chefias de Divisão sob sua subordinação 
para o cumprimento da Missão da Câmara Municipal; encaminhar ao Secretário de 
Administração estudos e propostas visando ao aperfeiçoamento dos programas de 
trabalho, bem como a avaliação dos recursos humanos e materiais necessários ao 
desempenho desses programas; cumprir e fazer cumprir a legislação, as decisões e os 
prazos para desenvolvimento dos trabalhos e as ordens das autoridades superiores; 
executar as atividades inerentes ao setor; transmitir a seus subordinados as diretrizes a 
serem adotadas no desenvolvimento dos trabalhos; manter seus superiores imediatos 
permanentemente informados sobre o andamento das atividades das unidades 
subordinadas; adotar ou sugerir, conforme for o caso, medidas objetivando o 
aprimoramento de suas áreas e a simplificação de procedimentos; manter a 
regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações ou representando as 
autoridades superiores, conforme for o caso; providenciar a instrução de processos e 
expedientes que devam ser submetidos à consideração superior, manifestando-se 
conclusivamente a respeito da matéria; apresentar relatórios sobre os serviços 
executados; controlar os bens patrimoniais de responsabilidade do setor, avaliando 
periodicamente os gastos de seu centro de custos; elaborar e manter atualizado o 
Manual de Normas e Procedimentos dos setores que compõem a Diretoria de 
Infraestrutura e Serviços Gerais; assegurar a transparência das informações públicas do 
setor; prestar informações atinentes ao setor aos órgãos de controle interno e externo; 
executar os demais serviços determinados pelo Secretário de Administração que 
guardem relação com as atividades do setor. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração 
Requisitos: Bacharelado em Engenharia Civil ou Arquitetura reconhecido pelo ME, 
inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo — CAU. 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n°56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria de Infraestrutura e Serviços Gerais 
Código CBO: 1114-15 Dirigente do serviço público municipal, Diretor de divisão do 
serviço público municipal 
Quantidade: 1 

Diretor de Tecnologia da Informação 
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Câmara Municipal de São José dos Campos 

Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa Luzia — São José dos Campos — SP 
CEP 12.209-535 — Tel.: (12) 3925.6566 Fax: (12) 3925.6759 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br  

Descrição sumária: Garante suporte na gestão de pessoas, na administração de 
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalisticas da 
administração pública municipal. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona 
ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança. 
Atribuições: Planejar e fazer executar, dentro dos prazos previstos, a programação dos 
serviços afetos às atividades da Diretoria de Tecnologia da Informação, respondendo 
pelas atividades exercidas no setor; orientar seus subordinados no desempenho das 
atividades, bem como na sua conduta ético-profissional; atuar de forma concentrada e 
integrada com as demais chefias de Divisão sob sua subordinação para o cumprimento 
da Missão da Câmara Municipal; encaminhar ao Secretário de Tecnologia da 
Informação estudos e propostas visando ao aperfeiçoamento dos programas de 
trabalho, bem como a avaliação dos recursos humanos e materiais necessários ao 
desempenho desses programas; cumprir e fazer cumprir a legislação, as decisões e os 
prazos para desenvolvimento dos trabalhos e as ordens das autoridades superiores; 
executar as atividades inerentes ao setor; transmitir a seus subordinados as diretrizes a 
serem adotadas no desenvolvimento dos trabalhos; manter seus superiores imediatos 
permanentemente informados sobre o andamento das atividades das unidades 
subordinadas; adotar ou sugerir, conforme for o caso, medidas objetivando o 
aprimoramento de suas áreas e a simplificação de procedimentos; manter a 
regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações ou representando as 
autoridades superiores, conforme for o caso; providenciar a instrução de processos e 
expedientes que devam ser submetidos à consideração superior, manifestando-se 
conclusivamente a respeito da matéria; apresentar relatórios sobre os serviços 
executados; controlar os bens patrimoniais de responsabilidade do setor, avaliando 
periodicamente os gastos de seu centro de custos; elaborar e manter atualizado o 
Manual de Normas e Procedimentos dos setores que compõem a Diretoria de 
Tecnologia da Informação; assegurar a transparência das informações públicas do 
setor; prestar informações atinentes ao setor aos órgãos de controle interno e externo; 
executar os demais serviços determinados pelo Secretário de Tecnologia da Informação 
que guardem relação com as atividades do setor. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração 
Requisitos: 	Ensino 	Superior completo em Análise de Sistemas, Ciências da 
Computação, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação, ou graduação 
equivalente na área de Tecnologia da Informação, reconhecido pelo ME e experiência 
de 2 (dois) anos na área de atuação do setor 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria de Tecnologia da Informação 
Código CBO: 1114-15 Dirigente do serviço público municipal, Diretor de divisão do 
serviço público municipal 
Quantidade: 1 

Diretor de Redes 
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Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa Luzia —São José dos Campos — SP 
CEP 12.209-535 — Tel.: (12) 3925.6566 Fax: (12) 3925.6759 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br  

Descrição sumária: Garante suporte na gestão de pessoas, na administração de 
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalisticas da 
administração pública municipal. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona 
ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança. 
Atribuições: Planejar e fazer executar, dentro dos prazos previstos, a programação dos 
serviços afetos às atividades da Diretoria de Redes, respondendo pelas atividades 
exercidas no setor; orientar seus subordinados no desempenho das atividades, bem 
como na sua conduta ético-profissional; atuar de forma concentrada e integrada com as 
demais chefias de Divisão sob sua subordinação para o cumprimento da Missão da 
Câmara Municipal; encaminhar ao Secretário de Tecnologia da Informação estudos e 
propostas visando ao aperfeiçoamento dos programas de trabalho, bem como a 
avaliação dos recursos humanos e materiais necessários ao desempenho desses 
programas; cumprir e fazer cumprir a legislação, as decisões e os prazos para 
desenvolvimento dos trabalhos e as ordens das autoridades superiores; executar as 
atividades inerentes ao setor; transmitir a seus subordinados as diretrizes a serem 
adotadas no desenvolvimento dos trabalhos; manter seus superiores imediatos 
permanentemente informados sobre o andamento das atividades das unidades 
subordinadas; adotar ou sugerir, conforme for o caso, medidas objetivando o 
aprimoramento de suas áreas e a simplificação de procedimentos; manter a 
regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações ou representando as 
autoridades superiores, conforme for o caso; providenciar a instrução de processos e 
expedientes que devam ser submetidos à consideração superior, manifestando-se 
conclusivamente a respeito da matéria; apresentar relatórios sobre os serviços 
executados; controlar os bens patrimoniais de responsabilidade do setor, avaliando 
periodicamente os gastos de seu centro de custos; elaborar e manter atualizado o 
Manual de Normas e Procedimentos dos setores que compõem a Diretoria de Redes; 
assegurar a transparência das informações públicas do setor; prestar informações 
atinentes ao setor aos órgãos de controle interno e externo; executar os demais serviços 
determinados pelo Secretário de Tecnologia da Informação que guardem relação com 
as atividades do setor. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração 
Requisitos: 	Ensino 	Superior completo 	em 	Análise de 	Sistemas, 	Ciências 	da 
Computação, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação, ou graduação 
equivalente na área de Tecnologia da Informação, reconhecido pelo ME e experiência 
de 2 (dois) anos na área de atuação do setor 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria de Redes 
Código CBO: 1114-15 Dirigente do serviço público municipal, Diretor de divisão do 
serviço público municipal 
Quantidade: 1 

Diretor de Imprensa 
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Diretor de TV 
Descrição sumária: Garante suporte na gestão de pessoas, na administração de 
material, • atrimônio, informática e serviços • ara as áreas meios e finalísticas da 

Câmara Municipal de São José dos Campos 

Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa Luzia — São José dos Campos — SP 
CEP 12.209-535 — Tel.: (12) 3925.6566 Fax: (12) 3925.6759 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br  

Descrição sumária: Garante suporte na gestão de pessoas, na administração de 
material, patrimônio, informática e serviços para as áreas meios e finalísticas da 
administração pública municipal. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona 
ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança. 
Atribuições: Planejar e fazer executar, dentro dos prazos previstos, a programação dos 
serviços afetos às atividades da Diretoria de Imprensa, respondendo pelas atividades 
exercidas no setor; orientar seus subordinados no desempenho das atividades, bem 
como na sua conduta ético-profissional; atuar de forma concentrada e integrada com as 
demais chefias de Divisão sob sua subordinação para o cumprimento da Missão da 
Câmara Municipal; encaminhar ao Secretário de Comunicação estudos e propostas 
visando ao aperfeiçoamento dos programas de trabalho, bem como a avaliação dos 
recursos humanos e materiais necessários ao desempenho desses programas; cumprir e 
fazer cumprir a legislação, as decisões e os prazos para desenvolvimento dos trabalhos 
e as ordens das autoridades superiores; executar as atividades inerentes ao setor; 
transmitir a seus subordinados as diretrizes a serem adotadas no desenvolvimento dos 
trabalhos; manter seus superiores imediatos permanentemente informados sobre o 
andamento das atividades das unidades subordinadas; adotar ou sugerir, conforme for 
o caso, medidas objetivando o aprimoramento de suas áreas e a simplificação de 
procedimentos; manter a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias 
determinações ou representando as autoridades superiores, conforme for o caso; 
providenciar a instrução de processos e expedientes que devam ser submetidos à 
consideração superior, manifestando-se conclusivamente a respeito da matéria; 
apresentar relatórios sobre os serviços executados; controlar os bens patrimoniais de 
responsabilidade do setor, avaliando periodicamente os gastos de seu centro de custos; 
elaborar e manter atualizado o Manual de Normas e Procedimentos dos setores que 
compõem a Diretoria de Imprensa; assegurar a transparência das informações públicas 
do setor; prestar informações atinentes ao setor aos órgãos de controle interno e 
externo; executar os demais serviços determinados pelo Secretário de Comunicação 
que guardem relação com as atividades do setor. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração 
Requisitos: Ensino Superior completo em Comunicação Social ou Jornalismo 
reconhecido pelo ME 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria de Imprensa 
Código CBO: 1114-15 Dirigente do serviço público municipal, Diretor de divisão do 
serviço público municipal 
Quantidade: 1 



CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS
SEC. EXPEDIENTE 27/03/2018 20:39:13
PROT. 4041/2018-DTL         ECM ID 162430
PR 2

Câmara Municipal de São José dos Campos 

Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa Luzia — São José dos Campos — SP 
CEP 12.209-535 — Tel.: (12) 3925.6566 Fax: (12) 3925.6759 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br  

administração pública municipal. Define diretrizes, planeja, coordena e supervisiona 
ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança. 
Atribuições: Planejar e fazer executar, dentro dos prazos previstos, a programação dos 
serviços afetos às atividades da Diretoria de TV, respondendo pelas atividades 
exercidas no setor; orientar seus subordinados no desempenho das atividades, bem 
como na sua conduta ético-profissional; atuar de forma concentrada e integrada com as 
demais chefias de Divisão sob sua subordinação para o cumprimento da Missão da 
Câmara Municipal; encaminhar ao Secretário de Comunicação estudos e propostas 
visando ao aperfeiçoamento dos programas de trabalho, bem como a avaliação dos 
recursos humanos e materiais necessários ao desempenho desses programas; cumprir e 
fazer cumprir a legislação, as decisões e os prazos para desenvolvimento dos trabalhos 
e as ordens das autoridades superiores; executar as atividades inerentes ao setor; 
transmitir a seus subordinados as diretrizes a serem adotadas no desenvolvimento dos 
trabalhos; manter seus superiores imediatos permanentemente informados sobre o 
andamento das atividades das unidades subordinadas; adotar ou sugerir, conforme for 
o caso, medidas objetivando o aprimoramento de suas áreas e a simplificação de 
procedimentos; manter a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias 
determinações ou representando as autoridades superiores, conforme for o caso; 
providenciar a instrução de processos e expedientes que devam ser submetidos à 
consideração superior, manifestando-se conclusivamente a respeito da matéria; 
apresentar relatórios sobre os serviços executados; controlar os bens patrimoniais de 
responsabilidade do setor, avaliando periodicamente os gastos de seu centro de custos; 
elaborar e manter atualizado o Manual de Normas e Procedimentos dos setores que 
compõem a Diretoria de TV; assegurar a transparência das informações públicas do 
setor; prestar informações atinentes ao setor aos órgãos de controle interno e externo; 
executar os demais serviços determinados pelo Secretário de Comunicação que 
guardem relação com as atividades do setor. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração 
Requisitos: Ensino Superior completo em Comunicação Social ou Jornalismo 
reconhecido pelo ME 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal rf 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria de TV 
Código CBO: 1114-15 Dirigente do serviço público municipal, Diretor de divisão do 
serviço público municipal 
Quantidade: 1 

Controlador do Serviço de Informação ao Cidadão 
Descrição sumária: Supervisiona rotinas administrativas em instituições públicas, 
chefiando diretamente equipe de escriturários, auxiliares administrativos, secretários 
de expediente, operadores de máquina de escritório e contínuos. Coordena serviços 
gerais de malotes, mensageiros, transporte, cartório, limpeza, terceirizados, 
manutenção de equipamento, mobiliário, instalações etc; administra recursos humanos, 
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bens patrimoniais e materiais de consumo; organiza documentos e correspondências; 
gerencia equipe. 
Atribuições: Criar e dotar de estrutura adequada o Serviço de Informação ao Cidadão 
da Câmara Municipal, aprimorando as ferramentas de transparência da atuação 
institucional para uma devida prestação de contas à sociedade; coordenar e executar os 
serviços afetos ao Serviço de Informação ao Cidadão; pesquisar, analisar e implantar 
trabalhos técnicos afetos à sua área de atuação; transmitir determinações, normas e 
procedimentos de ordem superior; prestar suporte necessário ao bom desempenho das 
atividades da Câmara Municipal; orientar seus subordinados na correta aplicação das 
normas vigentes, bem como dos deveres e direitos dos mesmos, transmitindo os valores 
que regem o trabalho na Câmara Municipal, para a boa conduta ético-profissional; 
manter seus superiores imediatos permanentemente informados sobre o andamento das 
atividades da sua unidade; manter a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias 
determinações; elaborar relatório estatístico anual; praticar todo e qualquer ato ou 
exercer quaisquer das atribuições inerentes aos servidores subordinados; assegurar a 
transparência das informações públicas do setor; prestar informações atinentes ao setor 
aos órgãos de controle interno e externo; executar os demais serviços determinados 
pelo Secretário-Geral que guardem relação com as atividades do setor. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração 
Requisitos: Ensino Superior completo reconhecido pelo ME 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Secretaria-Geral 
Código CBO: 4101-05 Chefe de expediente - no serviço público 
Quantidade: 1 

2. Cargos de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração, privativos 
de servidores do quadro efetivo, criados: 

Chefe de Divisão de Processo Legislativo 
Descrição sumária: Supervisiona rotinas administrativas em instituições públicas, 
chefiando diretamente equipe de escriturários, auxiliares administrativos, secretários 
de expediente, operadores de máquina de escritório e contínuos. Coordena serviços 
gerais de malotes, mensageiros, transporte, cartório, limpeza, terceirizados, 
manutenção de equipamento, mobiliário, instalações etc; administra recursos humanos, 
bens patrimoniais e materiais de consumo; organiza documentos e correspondências; 
gerencia equipe.  
Atribuições: Coordenar e executar os serviços afetos à Divisão de Processo 
Legislativo; pesquisar, analisar e implantar trabalhos técnicos afetos à sua área de 
atuação; transmitir determinações, normas e procedimentos de ordem superior; prestar 
suporte necessário ao bom desempenho das atividades da Câmara Municipal, inclusive 
nas sessões de Câmara; orientar seus subordinados na correta aplicação das normas 
vigentes, bem como dos deveres e direitos dos mesmos, transmitindo os valores que 
regem o trabalho na Câmara Municipal, para a boa conduta ético-profissional; manter  
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seus superiores imediatos permanentemente informados sobre o andamento das 
atividades da sua unidade; manter a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias 
determinações; praticar todo e qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições 
inerentes aos servidores subordinados; assegurar a transparência das informações 
públicas do setor; prestar informações atinentes ao setor aos órgãos de controle interno 
e externo; executar os demais serviços determinados pelo Diretor Técnico-Legislativo 
que guardem relação com as atividades do setor. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração, privativo de servidores do 
quadro efetivo 
Requisitos: Ensino Médio completo e formação técnica ou experiência na área de 
atuação do setor 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria Técnico-Legislativa 
Código CBO: 4101-05 Chefe de expediente - no serviço público 
Quantidade:1 

Chefe de Divisão de Redação Legislativa 
Descrição sumária: Supervisiona rotinas administrativas em instituições públicas, 
chefiando diretamente equipe de escriturários, auxiliares administrativos, secretários 
de expediente, operadores de máquina de escritório e contínuos. Coordena serviços 
gerais de malotes, mensageiros, transporte, cartório, limpeza, terceirizados, 
manutenção de equipamento, mobiliário, instalações etc; administra recursos humanos, 
bens patrimoniais e materiais de consumo; organiza documentos e correspondências; 
gerencia equipe. 
Atribuições: Coordenar e executar os serviços afetos à Divisão de Redação 
Legislativa; pesquisar, analisar e implantar trabalhos técnicos afetos à sua área de 
atuação; transmitir determinações, normas e procedimentos de ordem superior; prestar 
suporte necessário ao bom desempenho das atividades da Câmara Municipal, inclusive 
nas sessões de Câmara; orientar seus subordinados na correta aplicação das normas 
vigentes, bem como dos deveres e direitos dos mesmos, transmitindo os valores que 
regem o trabalho na Câmara Municipal, para a boa conduta ético-profissional; manter 
seus superiores imediatos permanentemente informados sobre o andamento das 
atividades da sua unidade; manter a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias 
determinações; praticar todo e qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições 
inerentes aos servidores subordinados; assegurar a transparência das informações 
públicas do setor;prestar informações atinentes ao setor aos órgãos de controle interno 
e externo; executai-  os demais serviços determinados pelo Diretor Técnico-Legislativo 
que guardem relação com as atividades do setor. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração, privativo de servidores do 
quadro efetivo 
Requisitos: Ensino Médio completo e formação técnica ou experiência na área de 
atuação do setor 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
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Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria Técnico-Legislativa 
Código CBO: 4101-05 Chefe de expediente - no serviço público 
Quantidade: 1 

Chefe de Divisão de Processo de Expediente 
Descrição sumária: Supervisiona rotinas administrativas em instituições públicas, 
chefiando diretamente equipe de escriturários, auxiliares administrativos, secretários 
de expediente, operadores de máquina de escritório e contínuos. Coordena serviços 
gerais de malotes, mensageiros, transporte, cartório, limpeza, terceirizados, 
manutenção de equipamento, mobiliário, instalações etc; administra recursos humanos, 
bens patrimoniais e materiais de consumo; organiza documentos e correspondências; 
gerenci a equipe. 
Atribuições: Coordenar e executar os serviços afetos à Divisão de Processo de 
Expediente; pesquisar, analisar e implantar trabalhos técnicos afetos à sua área de 
atuação; transmitir determinações, normas e procedimentos de ordem superior; prestar 
suporte necessário ao bom desempenho das atividades da Câmara Municipal; orientar 
seus subordinados na correta aplicação das normas vigentes, bem como dos deveres e 
direitos dos mesmos, transmitindo os valores que regem o trabalho na Câmara 
Municipal, para a boa conduta ético-profissional; manter seus superiores imediatos 
permanentemente informados sobre o andamento das atividades da sua unidade; manter 
a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações; praticar todo e 
qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições inerentes aos servidores 
subordinados; assegurar a transparência das informações públicas do setor; prestar 
informações atinentes ao setor aos órgãos de controle interno e externo; executar os 
demais serviços determinados pelo Diretor de Expediente que guardem relação com as 
atividades do setor. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração, privativo de servidores do 
quadro efetivo 
Requisitos: Ensino Médio completo e formação técnica ou experiência na área de 
atuação do setor 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria de Expediente 
Código CBO: 4101-05 Chefe de expediente - no serviço público 
Quantidade: 1 

Chefe de Divisão de Redação de Expediente 
Descrição sumária: Supervisiona rotinas administrativas em instituições públicas, 
chefiando diretamente equipe de escriturários, auxiliares administrativos, secretários 
de expediente, operadores de máquina de escritório e contínuos. Coordena serviços 
gerais de malotes, mensageiros, transporte, cartório, limpeza, terceirizados, 
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manutenção de equipamento, mobiliário, instalações etc; administra recursos humanos, 
bens patrimoniais e materiais de consumo; organiza documentos e correspondências; 
gerencia equipe. 
Atribuições: Coordenar e executar os serviços afetos à Divisão de Redação de 
Expediente; pesquisar, analisar e implantar trabalhos técnicos afetos à sua área de 
atuação; transmitir determinações, normas e procedimentos de ordem superior; prestar 
suporte necessário ao bom desempenho das atividades da Câmara Municipal; orientar 
seus subordinados na correta aplicação das normas vigentes, bem como dos deveres e 
direitos dos mesmos, transmitindo os valores que regem o trabalho na Câmara 
Municipal, para a boa conduta ético-profissional; manter seus superiores imediatos 
permanentemente informados sobre o andamento das atividades da sua unidade; manter 
a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações; praticar todo e 
qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições inerentes aos servidores 
subordinados; assegurar a transparência das informações públicas do setor; prestar 
informações atinentes ao setor aos órgãos de controle interno e externo; executar os 
demais serviços determinados pelo Diretor de Expediente que guardem relação com as 
atividades do setor. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração, privativo de servidores do 
quadro efetivo 
Requisitos: Ensino Médio completo e formação técnica ou experiência na área de 
atuação do setor 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria de Expediente 
Código CBO: 4101-05 Chefe de expediente - no serviço público 
Quantidade: 1 

Chefe de Divisão de Protocolo Geral 
Descrição sumária: Supervisiona rotinas administrativas em instituições públicas, 
chefiando diretamente equipe de escriturários, auxiliares administrativos, secretários 
de expediente, operadores de máquina de escritório e contínuos. Coordena serviços 
gerais de malotes, mensageiros, transporte, cartório, limpeza, terceirizados, 
manutenção de equipamento, mobiliário, instalações etc; administra recursos humanos, 
bens patrimoniais e materiais de consumo; organiza documentos e correspondências; 
gerencia equipe. 
Atribuições: Coordenar e executar os serviços afetos à Divisão de Protocolo; 
pesquisar, analisar e implantar trabalhos técnicos afetos à sua área de atuação; 
transmitir determinações, normas e procedimentos de ordem superior; prestar suporte 
necessário ao bom desempenho das atividades da Câmara Municipal; orientar seus 
subordinados na correta aplicação das normas vigentes, bem como dos deveres e 
direitos dos mesmos, transmitindo os valores que regem o trabalho na Câmara 
Municipal, para a boa conduta ético-profissional; manter seus superiores imediatos 
permanentemente informados sobre o andamento das atividades da sua unidade; manter 
a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações; praticar todo e 
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qualquer 	ato 	ou 	exercer 	quaisquer 	das 	atribuições 	inerentes 	aos 	servidores 
subordinados; assegurar a transparência das informações públicas do setor; prestar 
informações atinentes ao setor aos órgãos de controle interno e externo; executar os 
demais serviços determinados pelo Diretor de Expediente que guardem relação com as 
atividades do setor. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração, privativo de servidores do 
quadro efetivo 
Requisitos: Ensino Médio completo e formação técnica ou experiência na área de 
atuação do setor 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria de Expediente 
Código CBO: 4101-05 Chefe de expediente - no serviço público 
Quantidade: 1 

Chefe de Divisão de Contabilidade 
Descrição sumária: Supervisiona rotinas administrativas em instituições públicas, 
chefiando diretamente equipe de escriturários, auxiliares administrativos, secretários 
de expediente, operadores de máquina de escritório e contínuos. Coordena serviços 
gerais de malotes, mensageiros, transporte, cartório, limpeza, terceirizados, 
manutenção de equipamento, mobiliário, instalações etc; administra recursos humanos, 
bens patrimoniais e materiais de consumo; organiza documentos e correspondências; 
gerencia equipe. 
Atribuições: Coordenar e executar os serviços afetos à Divisão de Contabilidade; 
pesquisar, analisar e implantar trabalhos técnicos afetos à sua área de atuação; 
transmitir determinações, normas e procedimentos de ordem superior; prestar suporte 
necessário ao bom desempenho das atividades da Câmara Municipal; orientar seus 
subordinados na correta aplicação das normas vigentes, bem como dos deveres e 
direitos dos mesmos, transmitindo os valores que regem o trabalho na Câmara 
Municipal, para a boa conduta ético-profissional; manter seus superiores imediatos 
permanentemente informados sobre o andamento das atividades da sua unidade; manter 
a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações; praticar todo e 
qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições inerentes aos servidores 
subordinados; assegurar a transparência das informações públicas do setor; prestar 
informações atinentes ao setor aos órgãos de controle interno e externo; executar os 
demais serviços determinados pelo Diretor de Finanças e Orçamento que guardem 
relação com as atividades do setor. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração, privativo de servidores do 
quadro efetivo 
Requisitos: Ensino Superior completo em Ciências Contábeis reconhecido pelo ME e 
registro no Conselho Regional de Contabilidade — CRC 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
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Lotação: Diretoria de Finanças e Orçamento 
Código CBO: 4101-05 Chefe de expediente - no serviço público 
Quantidade: 1 

Chefe dc Divisão de Tesouraria 
Descrição sumária: Supervisiona rotinas administrativas em instituições públicas, 
chefiando diretamente equipe de escriturários, auxiliares administrativos, secretários 
de expediente, operadores de máquina de escritório e contínuos. Coordena serviços 
gerais de malotes, mensageiros, transporte, cartório, limpeza, terceirizados, 
manutenção de equipamento, mobiliário, instalações etc; administra recursos humanos, 
bens patrimoniais e materiais de consumo; organiza documentos e correspondências; 
gerencia equipe. Pode manter rotinas financeiras, controlando fundo fixo (pequeno 
caixa), verbas, contas a pagar, fluxo de caixa e conta bancária, emitindo e conferindo 
notas fiscais e recibos, prestando contas e recolhendo impostos. 
Atribuições: Coordenar e executar os serviços afetos à Divisão de Tesouraria; 
pesquisar, analisar e implantar trabalhos técnicos afetos à sua área de atuação; 
transmitir determinações, normas e procedimentos de ordem superior; prestar suporte 
necessário ao bom desempenho das atividades da Câmara Municipal; orientar seus 
subordinados na correta aplicação das normas vigentes, bem como dos deveres e 
direitos dos mesmos, transmitindo os valores que regem o trabalho na Câmara 
Municipal, para a boa conduta ético-profissional; manter seus superiores imediatos 
permanentemente informados sobre o andamento das atividades da sua unidade; manter 
a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações; praticar todo e 
qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições inerentes aos servidores 
subordinados; assegurar a transparência das informações públicas do setor; prestar 
informações atinentes ao setor aos órgãos de controle interno e externo; executar os 
demais serviços determinados pelo Diretor de Finanças e Orçamento que guardem 
relação com as atividades do setor. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração, privativo de servidores do 
quadro efetivo 
Requisitos: Ensino Médio completo e formação técnica ou experiência na área de 
atuação do setor 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria de Finanças e Orçamento 
Código CBO: 4101-05 Chefe de expediente - no serviço público 
Quantidade: 1 

Chefe de Divisão de Folha de Pagamento 
Descrição sumária: Supervisiona rotinas administrativas em instituições públicas, 
chefiando diretamente equipe de escriturários, auxiliares administrativos, secretários 
de expediente, operadores de máquina de escritório e contínuos. Coordena serviços 
gerais de malotes, mensageiros, transporte, cartório, limpeza, terceirizados,  
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manutenção de equipamento, mobiliário, instalações etc; administra recursos humanos, 
bens patrimoniais e materiais de consumo; organiza documentos e correspondências; 
gerencia equipe. 
Atribuições: Coordenar e executar os serviços afetos à Divisão de Folha de 
Pagamento; pesquisar, analisar e implantar trabalhos técnicos afetos à sua área de 
atuação; transmitir determinações, normas e procedimentos de ordem superior; prestar 
suporte necessário ao bom desempenho das atividades da Câmara Municipal; orientar 
seus subordinados na correta aplicação das normas vigentes, bem como dos deveres e 
direitos dos mesmos, transmitindo os valores que regem o trabalho na Câmara 
Municipal, para a boa conduta ético-profissional; manter seus superiores imediatos 
permanentemente informados sobre o andamento das atividades da sua unidade; manter 
a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações; praticar todo e 
qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições inerentes aos servidores 
subordinados; assegurar a transparência das informações públicas do setor; prestar 
informações atinentes ao setor aos órgãos de controle interno e externo; executar os 
demais serviços determinados pelo Diretor de Recursos Humanos que guardem relação 
com as atividades do setor. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração, privativo de servidores do 
quadro efetivo 
Requisitos: Ensino Médio completo e formação técnica ou experiência na área de 
atuação do setor 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria de Recursos Humanos 
Código CBO: 4101-05 Chefe de expediente - no serviço público 
Quantidade: 1 

Chefe de Divisão de Gestão de Pessoas 
Descrição sumária: Supervisiona rotinas administrativas em instituições públicas, 
chefiando diretamente equipe de escriturários, auxiliares administrativos, secretários 
de expediente, operadores de máquina de escritório e contínuos. Coordena serviços 
gerais de malotes, mensageiros, transporte, cartório, limpeza, terceirizados, 
manutenção de equipamento, mobiliário, instalações etc; administra recursos humanos, 
bens patrimoniais e materiais de consumo; organiza documentos e correspondências; 
gerencia equipe. 
Atribuições: Coordenar e executar os serviços afetos à Divisão de Gestão de Pessoas; 
pesquisar, analisar e implantar trabalhos técnicos afetos à sua área de atuação; 
transmitir determinações, normas e procedimentos de ordem superior; prestar suporte 
necessário ao bom desempenho das atividades da Câmara Municipal; orientar seus 
subordinados na correta aplicação das normas vigentes, bem como dos deveres e 
direitos dos mesmos, transmitindo os valores que regem o trabalho na Câmara 
Municipal, para a boa conduta ético-profissional; manter seus superiores imediatos 
permanentemente informados sobre o andamento das atividades da sua unidade; manter 
a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações; praticar todo e 
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qualquer 	ato 	ou 	exercer 	quaisquer 	das 	atribuições 	inerentes 	aos 	servidores 
subordinados; assegurar a transparência das informações públicas do setor; prestar 
informações atinentes ao setor aos órgãos de controle interno e externo; executar os 
demais serviços determinados pelo Diretor de Recursos Humanos que guardem relação 
com as atividades do setor. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração, privativo de servidores do 
quadro efetivo 
Requisitos: Ensino Médio completo e formação técnica ou experiência na área de 
atuação do setor 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria de Recursos Humanos 
Código CBO: 4101-05 Chefe de expediente - no serviço público 
Quantidade: 1 

Gestor de Contratos 
Descrição sumária: Supervisiona rotinas administrativas em instituições públicas, 
chefiando diretamente equipe de escriturários, auxiliares administrativos, secretários 
de expediente, operadores de máquina de escritório e contínuos. Coordena serviços 
gerais de malotes, mensageiros, transporte, cartório, limpeza, terceirizados, 
manutenção de equipamento, mobiliário, instalações etc; administra recursos humanos, 
bens patrimoniais e materiais de consumo; organiza documentos e correspondências; 
gerencia equipe. 
Atribuições: Coordenar e executar os serviços afetos à Divisão de Gestão de 
Contratos; pesquisar, analisar e implantar trabalhos técnicos afetos à sua área de 
atuação; transmitir determinações, normas e procedimentos de ordem superior; prestar 
suporte necessário ao bom desempenho das atividades da Câmara Municipal; orientar 
seus subordinados na correta aplicação das non -nas vigentes, bem como dos deveres e 
direitos dos mesmos, transmitindo os valores que regem o trabalho na Câmara 
Municipal, para a boa conduta ético-profissional; manter seus superiores imediatos 
permanentemente informados sobre o andamento das atividades da sua unidade; manter 
a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações; praticar todo e 
qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições inerentes aos servidores 
subordinados; assegurar a transparência das informações públicas do setor; prestar 
informações atinentes ao setor aos órgãos de controle interno e externo; executar os 
demais serviços determinados pelo Diretor de Compras e Licitações que guardem 
relação com as atividades do setor. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração, privativo de servidores do 
quadro efetivo 
Requisitos: Ensino Médio completo e formação técnica ou experiência na área de 
atuação do setor 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
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Lotação: Diretoria de Compras e Licitações 
Código CBO: 4101-05 Chefe de expediente - no serviço público 
Quantidade: 1 

Chefe de Divisão de Recursos Materiais 
Descrição sumária: Supervisiona rotinas administrativas em instituições públicas, 
chefiando diretamente equipe de escriturários, auxiliares administrativos, secretários 
de expediente, operadores de máquina de escritório e contínuos. Coordena serviços 
gerais de malotes, mensageiros, transporte, cartório, limpeza, terceirizados, 
manutenção de equipamento, mobiliário, instalações etc; administra recursos humanos, 
bens patrimoniais e materiais de consumo; organiza documentos e correspondências; 
gerencia equipe. Pode manter rotinas financeiras, controlando fundo fixo (pequeno 
caixa), verbas, contas a pagar, emitindo e conferindo notas fiscais e recibos e prestando 
contas. 
Atribuições: Coordenar e executar os serviços afetos à Divisão de Recursos Materiais; 
pesquisar, analisar e implantar trabalhos técnicos afetos à sua área de atuação; 
transmitir determinações, normas e procedimentos de ordem superior; prestar suporte 
necessário ao bom desempenho das atividades da Câmara Municipal; orientar seus 
subordinados na correta aplicação das normas vigentes, bem como dos deveres e 
direitos dos mesmos, transmitindo os valores que regem o trabalho na Câmara 
Municipal, para a boa conduta ético-profissional; manter seus superiores imediatos 
permanentemente informados sobre o andamento das atividades da sua unidade; manter 
a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações; praticar todo e 
qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições inerentes aos servidores 
subordinados; assegurar a transparência das informações públicas do setor; prestar 
informações atinentes ao setor aos órgãos de controle interno e externo; executar os 
demais serviços determinados pelo Diretor de Compras e Licitações que guardem 
relação com as atividades do setor. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração, privativo de servidores do 
quadro efetivo 
Requisitos: Ensino Médio completo e formação técnica ou experiência na área de 
atuação do setor 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria de Compras e Licitações 
Código CBO: 4101-05 Chefe de expediente - no serviço público 
Quantidade: 1 

Chefe de Divisão de Serviços Gerais 
Descrição sumária: Supervisiona rotinas administrativas em instituições públicas, 
chefiando diretamente equipe de escriturários, auxiliares administrativos, secretários 
de expediente, operadores de máquina de escritório e contínuos. Coordena serviços 
gerais de malotes, mensageiros, transporte, cartório, limpeza, terceirizados,  
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manutenção de equipamento, mobiliário, instalações etc; administra recursos humanos, 
bens patrimoniais e materiais de consumo; organiza documentos e correspondências; 
gerencia equipe. 
Atribuições: Coordenar e executar os serviços afetos à Divisão de Serviços Gerais; 
pesquisar, analisar e implantar trabalhos técnicos afetos à sua área de atuação; 
transmitir determinações, normas e procedimentos de ordem superior; prestar suporte 
necessário ao bom desempenho das atividades da Câmara Municipal; orientar seus 
subordinados na correta aplicação das normas vigentes, bem como dos deveres e 
direitos dos mesmos, transmitindo os valores que regem o trabalho na Câmara 
Municipal, para a boa conduta ético-profissional; manter seus superiores imediatos 
permanentemente informados sobre o andamento das atividades da sua unidade; manter 
a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações; praticar todo e 
qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições inerentes aos servidores 
subordinados; assegurar a transparência das informações públicas do setor; prestar 
informações atinentes ao setor aos órgãos de controle interno e externo; executar os 
demais serviços determinados pelo Diretor de Infraestrutura e Serviços Gerais que 
guardem relação com as atividades do setor. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração, privativo de servidores do 
quadro efetivo 
Requisitos: Ensino Médio completo e formação técnica ou experiência na área de 
atuação do setor 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria de Infraestrutura e Serviços Gerais 
Código CBO: 4101-05 Chefe de expediente - no serviço público 
Quantidade: 1 

Chefe de Divisão de Transportes 
Descrição sumária: Supervisiona rotinas administrativas em instituições públicas, 
chefiando diretamente equipe de escriturários, auxiliares administrativos, secretários 
de expediente, operadores de máquina de escritório e contínuos. Coordena serviços 
gerais de malotes, mensageiros, transporte, cartório, limpeza, terceirizados, 
manutenção de equipamento, mobiliário, instalações etc; administra recursos humanos, 
bens patrimoniais e materiais de consumo; organiza documentos e correspondências; 
gerencia equipe. Pode manter rotinas financeiras, controlando fundo fixo (pequeno 
caixa), verbas, contas a pagar, conferindo notas fiscais e recibos e prestando contas.  
Atribuições: Coordenar e executar os serviços afetos à Divisão de Transportes; 
pesquisar, analisar e implantar trabalhos técnicos afetos à sua área de atuação; 
transmitir determinações, normas e procedimentos de ordem superior; prestar suporte 
necessário ao bom desempenho das atividades da Câmara Municipal; orientar seus 
subordinados na correta aplicação das normas vigentes, bem como dos deveres e 
direitos dos mesmos, transmitindo os valores que regem o trabalho na Câmara 
Municipal, para a boa conduta ético-profissional; manter seus superiores imediatos 
permanentemente informados sobre o andamento das atividades da sua unidade; manter  
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a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações; praticar todo e 
qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições inerentes aos servidores 
subordinados; assegurar a transparência das informações públicas do setor; prestar 
informações atinentes ao setor aos órgãos de controle interno e externo; executar os 
demais serviços determinados pelo Diretor de Infraestrutura e Serviços Gerais que 
guardem relação com as atividades do setor. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração, privativo de servidores do 
quadro efetivo 
Requisitos: Ensino Médio completo e formação técnica ou experiência na área de 
atuação do setor 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria de Infraestrutura e Serviços Gerais 
Código CBO: 4101-05 Chefe de expediente - no serviço público 
Quantidade: 1 

Chefe de Divisão de Cópias c Correspondência 
Descrição sumária: Supervisiona rotinas administrativas em instituições públicas, 
chefiando diretamente equipe de escriturários, auxiliares administrativos, secretários 
de expediente, operadores de máquina de escritório e contínuos. Coordena serviços 
gerais de malotes, mensageiros, transporte, cartório, limpeza, terceirizados, 
manutenção de equipamento, mobiliário, instalações etc; administra recursos humanos, 
bens patrimoniais e materiais de consumo; organiza documentos e correspondências; 
gerencia equipe. 
Atribuições: Coordenar e executar os serviços afetos à Divisão de Cópias e 
Correspondência; pesquisar, analisar e implantar trabalhos técnicos afetos à sua área 
de atuação; transmitir determinações, normas e procedimentos de ordem superior; 
prestar suporte necessário ao bom desempenho das atividades da Câmara Municipal; 
orientar seus subordinados na correta aplicação das normas vigentes, bem como dos 
deveres e direitos dos mesmos, transmitindo os valores que regem o trabalho na Câmara 
Municipal, para a boa conduta ético-profissional; manter seus superiores imediatos 
permanentemente informados sobre o andamento das atividades da sua unidade; manter 
a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações; praticar todo e 
qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições inerentes aos servidores 
subordinados; assegurar a transparência das informações públicas do setor; prestar 
informações atinentes ao setor aos órgãos de controle interno e externo; executar os 
demais serviços determinados pelo Diretor de Administração que guardem relação com 
as atividades do setor. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração, privativo de servidores do 
quadro efetivo 
Requisitos: Ensino Médio completo e formação técnica ou experiência na área de 
atuação do setor 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
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Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria de Administração 
Código CBO: 4101-05 Chefe de expediente - no serviço público 
Quantidade: 1 

Chefe de Divisão de Arquivo Geral 
Descrição sumária: Supervisiona rotinas administrativas em instituições públicas, 
chefiando diretamente equipe de escriturários, auxiliares administrativos, secretários 
de expediente, operadores de máquina de escritório e contínuos. Coordena serviços 
gerais de malotes, mensageiros, transporte, cartório, limpeza, terceirizados, 
manutenção de equipamento, mobiliário, instalações etc; administra recursos humanos, 
bens patrimoniais e materiais de consumo; organiza documentos e correspondências; 
gerencia equipe. 
Atribuições: Coordenar e executar os serviços afetos à Divisão de Arquivo Geral; 
pesquisar, analisar e implantar trabalhos técnicos afetos à sua área de atuação; 
transmitir determinações, normas e procedimentos de ordem superior; prestar suporte 
necessário ao bom desempenho das atividades da Câmara Municipal; orientar seus 
subordinados na correta aplicação das normas vigentes, bem como dos deveres e 
direitos dos mesmos, transmitindo os valores que regem o trabalho na Câmara 
Municipal, para a boa conduta ético-profissional; manter seus superiores imediatos 
permanentemente informados sobre o andamento das atividades da sua unidade; manter 
a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações; praticar todo e 
qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições inerentes aos servidores 
subordinados; assegurar a transparência das informações públicas do setor; prestar 
informações atinentes ao setor aos órgãos de controle interno e externo; executar os 
demais serviços determinados pelo Diretor de Administração que guardem relação com 
as atividades do setor. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração, privativo de servidores do 
quadro efetivo 
Requisitos: Ensino Médio completo e formação técnica ou experiência na área de 
atuação do setor 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria de Administração 
Código CBO: 4101-05 Chefe de expediente - no serviço público 
Quantidade: 1 

Chefe de Divisão de Desenvolvimento de Sistemas 
Descrição sumária: Supervisiona rotinas administrativas em instituições públicas, 
chefiando diretamente equipe de escriturários, auxiliares administrativos, secretários 
de expediente, operadores de máquina de escritório e contínuos. Coordena serviços 
gerais de malotes, mensageiros, transporte, cartório, limpeza, terceirizados, 



CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS
SEC. EXPEDIENTE 27/03/2018 20:39:13
PROT. 4041/2018-DTL         ECM ID 162430
PR 2

Câmara Municipal de São Jose dos Campos 

Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa Luzia — São José dos Campos — SP 
CEP 12.209-535 — Tel.: (12) 3925.6566 Fax: (12) 3925.6759 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br  

manutenção de equipamento, mobiliário, instalações etc; administra recursos humanos, 
bens patrimoniais e materiais de consumo; organiza documentos e correspondências; 
gerencia equipe. 
Atribuições: Coordenar e executar os serviços afetos à Divisão de Desenvolvimento 
de Sistemas; pesquisar, analisar e implantar trabalhos técnicos afetos à sua área de 
atuação; transmitir determinações, normas e procedimentos de ordem superior; prestar 
suporte necessário ao bom desempenho das atividades da Câmara Municipal; orientar 
seus subordinados na correta aplicação das normas vigentes, bem como dos deveres e 
direitos dos mesmos, transmitindo os valores que regem o trabalho na Câmara 
Municipal, para a boa conduta ético-profissional; manter seus superiores imediatos 
permanentemente informados sobre o andamento das atividades da sua unidade; manter 
a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações; praticar todo e 
qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições inerentes aos servidores 
subordinados; assegurar a transparência das informações públicas do setor; prestar 
informações atinentes ao setor aos órgãos de controle interno e externo; executar os 
demais serviços determinados pelo Diretor de Tecnologia da Informação que guardem 
relação com as atividades do setor. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração, privativo de servidores do 
quadro efetivo 
Requisitos: Ensino Médio completo e formação técnica ou experiência na área de 
atuação do setor 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (ai-is. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria de Tecnologia da Informação 
Código CBO: 4101-05 Chefe de expediente - no serviço público 
Quantidade: 1 

Chefe de Divisão de Tecnologia da Informação 
Descrição sumária: Supervisiona rotinas administrativas em instituições públicas, 
chefiando diretamente equipe de escriturários, auxiliares administrativos, secretários 
de expediente, operadores de máquina de escritório e contínuos. Coordena serviços 
gerais de malotes, mensageiros, transporte, cartório, limpeza, terceirizados, 
manutenção de equipamento, mobiliário, instalações etc; administra recursos humanos, 
bens patrimoniais e materiais de consumo; organiza documentos e correspondências; 
gerencia equipe. 
Atribuições: Coordenar e executar os serviços afetos à Divisão de Tecnologia da 
Informação; pesquisar, analisar e implantar trabalhos técnicos afetos à sua área de 
atuação; transmitir determinações, normas e procedimentos de ordem superior; prestar 
suporte necessário ao bom desempenho das atividades da Câmara Municipal; orientar 
seus subordinados na correta aplicação das normas vigentes, bem como dos deveres e 
direitos dos mesmos, transmitindo os valores que regem o trabalho na Câmara 
Municipal, para a boa conduta ético-profissional; manter seus superiores imediatos 
permanentemente informados sobre o andamento das atividades da sua unidade; manter 
a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações; praticar todo e 
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qualquer 	ato 	ou 	exercer 	quaisquer 	das 	atribuições 	inerentes 	aos 	servidores 
subordinados; assegurar a transparência das informações públicas do setor; prestar 
informações atinentes ao setor aos órgãos de controle interno e externo; executar os 
demais serviços determinados pelo Diretor de Tecnologia da Informação que guardem 
relação com as atividades do setor. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração, privativo de servidores do 
quadro efetivo 
Requisitos: Ensino Médio completo e formação técnica ou experiência na área de 
atuação do setor 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria de Tecnologia da Informação 
Código CBO: 4101-05 Chefe de expediente - no serviço público 
Quantidade: 1 

Chefe de Divisão de Apoio Operacional e Redes 
Descrição sumária: Supervisiona rotinas administrativas em instituições públicas, 
chefiando diretamente equipe de escriturários, auxiliares administrativos, secretários 
de expediente, operadores de máquina de escritório e contínuos. Coordena serviços 
gerais de malotes, mensageiros, transporte, cartório, limpeza, terceirizados, 
manutenção de equipamento, mobiliário, instalações etc; administra recursos humanos, 
bens patrimoniais e materiais de consumo; organiza documentos e correspondências; 
gerenci a equipe. 
Atribuições: Coordenar e executar os serviços afetos à Divisão de Apoio Operacional 
e Redes; pesquisar, analisar e implantar trabalhos técnicos afetos à sua área de atuação; 
transmitir determinações, normas e procedimentos de ordem superior; prestar suporte 
necessário ao bom desempenho das atividades da Câmara Municipal; orientar seus 
subordinados na correta aplicação das normas vigentes, bem como dos deveres e 
direitos dos mesmos, transmitindo os valores que regem o trabalho na Câmara 
Municipal, para a boa conduta ético-profissional; manter seus superiores imediatos 
permanentemente informados sobre o andamento das atividades da sua unidade; manter 
a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações; praticar todo e 
qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições inerentes aos servidores 
subordinados; assegurar a transparência das informações públicas do setor; prestar 
informações atinentes ao setor aos órgãos de controle interno e externo; executar os 
demais serviços determinados pelo Diretor de Redes que guardem relação com as 
atividades do setor. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração, privativo de servidores do 
quadro efetivo 
Requisitos: Ensino Médio completo e formação técnica ou experiência na área de 
atuação do setor 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
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Lotação: Diretoria de Redes 
Código CBO: 4101-05 Chefe de expediente - no serviço público 
Quantidade: 1 

Chefe de Divisão de Imprensa 
Descrição sumária: Supervisiona rotinas administrativas em instituições públicas, 
chefiando diretamente equipe de escriturários, auxiliares administrativos, secretários 
de expediente, operadores de máquina de escritório e contínuos. Coordena serviços 
gerais de malotes, mensageiros, transporte, cartório, limpeza, terceirizados, 
manutenção de equipamento, mobiliário, instalações etc; administra recursos humanos, 
bens patrimoniais e materiais de consumo; organiza documentos e correspondências; 
gerencia equipe. 
Atribuições: Coordenar e executar os serviços afetos à Divisão de Imprensa; pesquisar, 
analisar e implantar trabalhos técnicos afetos à sua área de atuação; transmitir 
determinações, normas e procedimentos de ordem superior; prestar suporte necessário 
ao bom desempenho das atividades da Câmara Municipal; orientar seus subordinados 
na correta aplicação das normas vigentes, bem como dos deveres e direitos dos 
mesmos, transmitindo os valores que regem o trabalho na Câmara Municipal, para a 
boa conduta ético-profissional; manter seus superiores imediatos permanentemente 
informados sobre o andamento das atividades da sua unidade; manter a regularidade 
dos serviços, expedindo as necessárias determinações; praticar todo e qualquer ato ou 
exercer quaisquer das atribuições inerentes aos servidores subordinados; assegurar a 
transparência das informações públicas do setor; prestar informações atinentes ao setor 
aos órgãos de controle interno e externo; executar os demais serviços determinados 
pelo Diretor de Imprensa que guardem relação com as atividades do setor. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração, privativo de servidores do 
quadro efetivo 
Requisitos: Ensino Médio completo e formação técnica ou experiência na área de 
atuação do setor 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria de Imprensa 
Código CBO: 4101-05 Chefe de expediente - no serviço público 
Quantidade: 1 

Chefe de Divisão de Operações de TV 
Descrição sumária: Supervisiona rotinas administrativas em instituições públicas, 
chefiando diretamente equipe de escriturários, auxiliares administrativos, secretários 
de expediente, operadores de máquina de escritório e contínuos. Coordena serviços 
gerais de malotes, mensageiros, transporte, cartório, limpeza, terceirizados, 
manutenção de equipamento, mobiliário, instalações etc; administra recursos humanos, 
bens patrimoniais e materiais de consumo; organiza documentos e correspondências; 
gerencia equipe. 
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Atribuições: Coordenar e executar os serviços afetos à Divisão de Operações de TV; 
pesquisar, analisar e implantar trabalhos técnicos afetos à sua área de atuação; 
transmitir determinações, normas e procedimentos de ordem superior; prestar suporte 
necessário ao bom desempenho das atividades da Câmara Municipal; orientar seus 
subordinados na correta aplicação das normas vigentes, bem como dos deveres e 
direitos dos mesmos, transmitindo os valores que regem o trabalho na Câmara 
Municipal, para a boa conduta ético-profissional; manter seus superiores imediatos 
permanentemente informados sobre o andamento das atividades da sua unidade; manter 
a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações; praticar todo e 
qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições inerentes aos servidores 
subordinados; assegurar a transparência das informações públicas do setor; prestar 
informações atinentes ao setor aos órgãos de controle interno e externo; executar os 
demais serviços determinados pelo Diretor de TV que guardem relação com as 
atividades do setor. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração, privativo de servidores do 
quadro efetivo 
Requisitos: Ensino Médio completo e formação técnica ou experiência na área de 
atuação do setor 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria de TV 
Código CBO: 4101-05 Chefe de expediente - no serviço público 
Quantidade: 1 

Chefe de Divisão de Produção de Conteúdo 
Descrição sumária: Supervisiona rotinas administrativas em instituições públicas, 
chefiando diretamente equipe de escriturários, auxiliares administrativos, secretários 
de expediente, operadores de máquina de escritório e contínuos. Coordena serviços 
gerais de malotes, mensageiros, transporte, cartório, limpeza, terceirizados, 
manutenção de equipamento, mobiliário, instalações etc; administra recursos humanos, 
bens patrimoniais e materiais de consumo; organiza documentos e correspondências; 
gerencia equipe. 
Atribuições: Coordenar e executar os serviços afetos à Divisão de Produção de TV; 
pesquisar, analisar e implantar trabalhos técnicos afetos à sua área de atuação; 
transmitir determinações, normas e procedimentos de ordem superior; prestar suporte 
necessário ao bom desempenho das atividades da Câmara Municipal; orientar seus 
subordinados na correta aplicação das normas vigentes, bem como dos deveres e 
direitos dos mesmos, transmitindo os valores que regem o trabalho na Câmara 
Municipal, para a boa conduta ético-profissional; manter seus superiores imediatos 
permanentemente informados sobre o andamento das atividades da sua unidade; manter 
a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações; praticar todo e 
qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições inerentes aos servidores 
subordinados; assegurar a transparência das informações públicas do setor; prestar 
informações atinentes ao setor aos órgãos de controle interno e externo; executar os  
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demais serviços determinados pelo Diretor de TV que guardem relação com as 
atividades do setor. 
Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração, privativo de servidores do 
quadro efetivo 
Requisitos: Ensino Médio completo e formação técnica ou experiência na área de 
atuação do setor 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n" 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria de TV 
Código CBO: 4101-05 Chefe de expediente - no serviço público 
Quantidade: 1 

3. Cargos de provimento efetivo criados: 

Analista Legislativo — Psicólogo 
Descrição sumária: Estuda, pesquisa e avalia o desenvolvimento emocional e os 
processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de 
análise, tratamento, orientação e educação; diagnostica e avalia distúrbios emocionais 
e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões; investigam os fatores 
inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; 
desenvolve pesquisas experimentais e teóricas. 
Atribuições: Atuar em atividades que envolvam a análise e desenvolvimento 
organizacional, ação humana nas organizações, desenvolvimento de equipes, 
consultoria organizacional, seleção, acompanhamento e desenvolvimento de pessoal, 
estudo e planejamento de condições de trabalho, estudo e intervenção dirigidos à saúde 
do trabalhador; desenvolver, analisar, diagnosticar e orientar casos na área da saúde do 
trabalhador, observando níveis de prevenção, reabilitação e promoção de saúde; 
participar de programas e atividades na área da saúde e segurança de trabalho, 
subsidiando-os quanto a aspectos psicossociais para proporcionar melhores condições 
ao trabalhador; atuar como consultor interno/externo, participando do desenvolvimento 
das organizações sociais, para facilitar processos de grupo e de intervenção psicossocial 
nos diferentes níveis hierárquicos da Câmara Municipal; planejar e desenvolver ações 
destinadas a equacionar as relações de trabalho, o sentido de maior produtividade e da 
realização pessoal dos indivíduos e grupos inseridos na instituição, estimulando a 
criatividade, para a busca de melhor qualidade de vida no trabalho; participar do 
processo de desligamento de servidores, em processos de exonerações, demissões e na 
preparação para aposentadorias; elaborar, executar e avaliar, em equipe 
multiprofissional, programas de desenvolvimento de recursos humanos; participar dos 
serviços técnicos da empresa, colaborando em projetos de construção e adaptação dos 
instrumentos e equipamentos de trabalho ao homem, bem como de outras iniciativas 
relacionadas a ergonomia; realizar pesquisas e ações relacionadas à saúde do 
trabalhador e suas condições de trabalho; participar da elaboração, implementação e 
acompanhamento das políticas de recursos humanos; elaborar programas de melhoria 
de desempenho, aproveitando o potencial e considerando os aspectos motivacionais  
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relacionados 	ao 	trabalho; 	equacionar 	e 	dar 	encaminhamento 	a 	conflitos 
organizacionais; desempenhar atividades relacionadas ao recrutamento, seleção, 
orientação e treinamento, análise de ocupações e profissiográficas e no 
acompanhamento de avaliação de desempenho de pessoal, atuando em equipes 
multiprofissionais; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das 
atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 
regulamento da profissão. 
Requisitos: Bacharelado em Psicologia reconhecido pelo ME, inscrição no Conselho 
Regional de Psicologia — CRP e experiência de 2 (dois) anos na área de atuação 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria de Recursos Humanos 
Código CBO: 2515-40 Psicólogo do trabalho 
Quantidade: 1 

Analista Legislativo  —  Arquivista 
Descrição sumária: Organiza documentação de arquivos institucionais; dá acesso à 
informação, conserva acervos; planeja e realiza atividades técnico-administrativas; 
orienta implantação das atividades técnicas. 
Atribuições: Planejar e executar atividades técnicas de arquivologia, bem como dar 
assessoramento aos trabalhos de pesquisa e estudos sobre assuntos próprios da 
categoria; planejar, bem como orientar e acompanhar o desenvolvimento do processo 
documental e informativo na área de sua atuação; planejar, orientar, e dirigir as 
atividades de identificação das espécies documentais; participar do planejamento de 
novos documentos e controle; efetuar o planejamento e organização de centros de 
documentação; dirigir centros de documentação e informação constituídos de acervos 
arquivísticos e mistos; orientar e planejar a automação de atividades específicas; 
orientar a classificação, arranjo e descrição de documentos a serem arquivados; orientar 
a avaliação e seleção de documentos, para fins de preservação e descarte; promover 
medidas necessárias à conservação dos documentos arquivados; desenvolver estudos, 
do ponto de vista cultural, em documentos, para verificar a importância de 
arquivamento; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das 
atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 
regulamento da profissão. 
Requisitos: Bacharelado em Arquivologia reconhecido pelo ME 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria de Administração 
Código CBO: 2613-05 Arquivista 
Quantidade: 1 

Técnico Especializado — Fotógrafo 
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Descrição sumária: Cria imagens fotográficas de acontecimentos, pessoas, paisagens, 
objetos e outros temas, em branco e preto ou coloridas, utilizando câmeras fixas (de 
película ou digitais) e diversos acessórios. Escolhe tema ou assunto da fotografia ou 
atende a demanda da Câmara Municipal. Pode revelar e retocar negativos de filmes, 
tirar, ampliar e retocar cópias, criar efeitos gráficos em imagens obtidas por processos 
digitais e reproduzi-las sobre papel ou outro suporte. 
Atribuições: Realizar atividades de apoio técnico administrativo, sob coordenação 
superior, relacionada à área de Comunicação Social; fotografar Sessões de Câmara, 
reuniões e demais atividades da Câmara Municipal; manusear arquivos fotográficos 
digitais, edição de fotos e respectivos arquivos eletrônicos; executar serviços de 
natureza administrativa, emitindo, registrando, controlando e mantendo a 
documentação envolvida, e outras atividades correlatas; executar atividades que exijam 
o desenvolvimento ou aplicação de conhecimentos teóricos, tecnológicos e 
metodológicos, na área de comunicação social e atividades correlatas. 
Requisitos: Ensino Médio completo com curso técnico em fotografia e experiência de 
2 (dois) anos na área. 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria de Imprensa 
Código CBO: 2618-05 Fotógrafo 

_ Quantidade: 2 

Técnico Especializado — Audio e Vídeo 
Descrição sumária: Configura, opera e monitora sistemas de sonorização, gravação e 
exibição de imagens; trata e compila registros sonoros de discos, fitas, vídeo, filmes 
etc. Cria projetos de sistemas de sonorização e gravação. Prepara, instala e desinstala 
equipamentos de áudio e vídeo. 
Atribuições: Realizar atividades de apoio técnico administrativo, sob coordenação 
superior, relacionada à área de Comunicação Social; instalar infraestrutura de áudio e 
vídeo; operar o sistema de áudio e vídeo durante as sessões de Câmara, reuniões e 
demais atividades institucionais e oficiais da Câmara Municipal; executar serviços de 
natureza administrativa, emitindo, registrando, controlando e mantendo a 
documentação envolvida, e outras atividades correlatas; executar atividades que exijam 
o desenvolvimento ou aplicação de conhecimentos teóricos, tecnológicos e 
metodológicos, na área de comunicação social e atividades correlatas. 
Requisitos: Ensino Médio completo com curso técnico em áudio e vídeo e experiência 
de 2 (dois) anos na área. 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n°56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria de TV 
Código CBO: 3741-10 Técnico em instalação de equipamentos de áudio, 3741-30 
Técnico em mixagem de áudio 
Quantidade: 3 
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Técnico Especializado — Telecomunicações 
Descrição sumária: Coordena atividades de operação de sistemas de televisão e 
produtoras de vídeo, nas fases de planejamento e execução, gerenciando recursos 
humanos, financeiros e uso dos equipamentos. Produz eventos externos, manipula 
áudio e vídeo; dirige e captura imagens, bem como realiza atividades de tratamento de 
áudio. Insere caracteres, créditos e artes nos produtos gravados. Prepara estúdio de tv 
e produtoras de vídeo e executa roteiro de programação. Administra tráfego de sinal e 
monitora transmissão e recepção de sinais de TV. 
Atribuições: Realizar atividades de apoio técnico administrativo, sob coordenação 
superior, relacionada à área de Comunicação Social; instalar infraestrutura de operação 
de TV; operar equipamentos e sistemas de transmissão de TV, inclusive durante as 
sessões de Câmara, reuniões e demais atividades institucionais e oficiais da Câmara 
Municipal; executar serviços de natureza administrativa, emitindo, registrando, 
controlando e mantendo a documentação envolvida, e outras atividades correlatas; 
executar atividades que exijam o desenvolvimento ou aplicação de conhecimentos 
teóricos, tecnológicos e metodológicos, na área de comunicação social e atividades 
correlatas. 
Requisitos: Ensino Médio completo com curso técnico em telecomunicações ou rádio 
e TV e experiência de 2 (dois) anos na área. 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria de TV 
Código CBO: 3732-05 Técnico em operação de equipamentos de produção para 
televisão e produtoras de vídeo, 3732-10 - Técnico em operação de equipamento de 
exibição de televisão 
Quantidade: 2 

Técnico Especializado — Tecnologia da Informação 
Descrição sumária: Opera sistemas de computadores e microcomputadores, 
monitorando o desempenho dos aplicativos, recursos de entrada e saída de dados, 
recursos de armazenamento de dados, registros de erros, consumo da unidade central 
de processamento (cpu), recursos de rede e disponibilidade dos aplicativos. Assegura 
o funcionamento do hardware e do software; garante a segurança das informações, por 
meio de cópias de segurança e armazenando-as em local prescrito, verificando acesso 
lógico de usuário e destruindo informações sigilosas descartadas. Atende usuários, 
orientando-os na utilização de hardware e software; inspeciona o ambiente fisico para 
segurança no trabalho. Conserta e instala aparelhos eletrônicos, faze manutenções 
corretivas e preventivas. 
Atribuições: Realizar atividades de apoio técnico administrativo, sob coordenação 
superior, relacionada à área de Tecnologia da Informação; instalar e operar a 
infraestrutura de informática; instalar e operar sistemas e aplicativos; dar suporte aos 
usuários; efetuar a manutenção conetiva e preventiva dos equipamentos de 
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informática; executar serviços de natureza administrativa, emitindo, registrando, 
controlando e mantendo a documentação envolvida, e outras atividades correlatas; 
executar atividades que exijam o desenvolvimento ou aplicação de conhecimentos 
teóricos, tecnológicos e metodológicos, na área de tecnologia da informação e 
atividades correlatas. 
Requisitos: Ensino Médio completo e formação técnica em Computação, Sistemas de 
Informação, Tecnologia da Informação ou curso equivalente na área de Tecnologia da 
Informação 
Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal n° 56, de 24 de 
julho de 1992) 
Lotação: Diretoria de Tecnologia da Informação e Diretoria de Redes 
Código CBO: 3172-10 Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk), 3132- 
20 Técnico em manutenção de equipamento de informática 
Quantidade: 6 

4. Funções de Confiança criadas: 

Consultor 
Atribuições: Realizar atividades de nível superior para atendimento das necessidades 
do Câmara Municipal, realizando tarefas que envolvam a consultoria em matérias 
atinentes ao setor; participar na elaboração, supervisão, orientação, coordenação, 
planejamento, criação, controle, execução, análise e avaliação de qualquer atividade 
que implique aplicação dos conhecimentos de sua área. 
Requisitos: Ensino Superior completo reconhecido pelo ME e exercício em atividade 
profissional compatível com a atuação do setor pelo período mínimo de 2 (dois) anos.  
Lotação: Secretaria-Geral, Secretaria Técnico-Legislativa, Secretaria de Finanças e 
Pessoal, Secretaria de Administração, Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Secretaria de Comunicação 
Quantidade: 6 

Ouvidor 
Atribuições: Coordenar e executar os serviços afetos à Ouvidoria da Câmara 
Municipal, aprimorando as ferramentas de transparência da atuação institucional para 
uma devida prestação de contas ao cidadão; disponibilizar ao público, por meio do sitio 
eletrônico da Câmara Municipal, planilhas atualizadas periodicamente sobre as 
ocorrências mais frequentes na ouvidoria da Câmara Municipal quanto as queixas, 
reclamações ou elogios; receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes as 
reclamações ou representação de pessoas fisicas ou jurídicas sobre o funcionamento 
ineficiente dos serviços legislativos e administrativos da Câmara Municipal, violação 
de qualquer forma de discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais 
dos cidadãos, ilegalidade ou abuso do poder e atos praticados por membros do Poder 
Legislativo Municipal; propor medidas para sanar as violações e ilegalidades ou os 
abusos constatados; propor à Mesa Diretora as medidas necessárias à regularização dos 
trabalhos administrativos e legislativos, bem como o aperfeiçoamento da organização 
da Câmara Municipal; propor à Mesa Diretora, quando cabível, a abertura de 
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sindicância 	ou 	inquérito 	administrativo 	destinado 	a 	apurar 	irregularidades 
administrativas; solicitar à Presidência da Câmara Municipal que encaminhe aos órgãos 
da União, do Estado e do Município, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ou 
ao Ministério Público as denúncias recebidas que necessitem de esclarecimentos ou 
sobre as quais devam se manifestar; responder aos cidadãos e às entidades quanto às 
providências adotadas pela Câmara Municipal sobre procedimentos administrativos e 
legislativos de seu interesse; promover a adoção de mediação e conciliação entre o 
usuário e a Câmara Municipal; atuar de forma concentrada e integrada com as demais 
secretarias da Câmara Municipal para o cumprimento da Missão da Câmara Municipal. 
Requisitos: Ensino Médio completo 
Lotação: Gabinete da Presidência 
Quantidade: 1 

Responsável pelo Apoio às Comissões 
Atribuições: Realizar tarefas que envolvam o assessoramento às Comissões 
Permanentes e Temporárias, compreendendo a realização de avaliações, análises de 
documentos, estudos técnicos, coleta de dados e pesquisas; coordenação e fiscalização 
de equipe de trabalho.  
Requisitos: Ensino Médio completo 
Lotação: Secretaria Técnico-Legislativa 
Quantidade: 1 

Responsável pelas Atas 
Atribuições: Realizar tarefas que envolvam a coordenação, fiscalização e execução da 
elaboração e do arquivamento das atas e anais, compreendendo a realização de 
avaliações, análises de documentos, estudos técnicos, coleta de dados e pesquisas; 
coordenação e fiscalização de equipe de trabalho.  
Requisitos: Ensino Médio completo 
Lotação: Secretaria Técnico-Legislativa 
Quantidade: 1 

Responsável por Frequência e Benefícios 
Atribuições: Realizar tarefas que envolvam a coordenação, fiscalização e execução do 
controle da frequência e administração de beneficios dos servidores públicos, 
compreendendo a realização de avaliações, análises de documentos, estudos técnicos, 
coleta de dados e pesquisas; coordenação e fiscalização de equipe de trabalho.  
Requisitos: Ensino Médio completo 
Lotação: Divisão de Folha de Pagamento 
Quantidade: 1 

Responsável pelas Informações Acessórias 
Atribuições: Realizar tarefas que envolvam a coordenação, fiscalização e execução do 
envio de informações aos órgãos de controle externo, compreendendo a realização de  
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Responsável pelas Compras e Licitações 
Atribuições: Realizar tarefas que envolvam a coordenação, fiscalização e execução 
dos atos relativos aos processos de compras e licitações, compreendendo a realização 
de avaliações, análises de documentos, estudos técnicos, coleta de dados e pesquisas; 
coordenação e fiscalização de equipe de trabalho.  
Requisitos: Ensino Médio completo 
Lotação: Divisão de Recursos Materiais 
Quantidade: 1 

Responsável pelo Patrimônio 
Atribuições: Realizar tarefas que envolvam a coordenação, fiscalização e execução do 
inventário e controle do patrimônio da Câmara Municipal, compreendendo a realização 
de avaliações, análises de documentos, estudos técnicos, coleta de dados e pesquisas; 
coordenação e fiscalização de equipe de trabalho.  
Requisitos: Ensino Médio completo 
Lotação: Divisão de Recursos Materiais 
Quantidade: 1 
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avaliações, análises de documentos, estudos técnicos, coleta de dados e pesquisas; 
coordenação e fiscalização de equipe de trabalho. 
Requisitos: Ensino Médio completo 
Lotação: Divisão de Folha de Pagamento 
Quantidade: 1 

Responsável pelo Almoxarifado 
Atribuições: Realizar tarefas que envolvam a coordenação, fiscalização e execução do 
controle do almoxarifado, compreendendo a realização de avaliações, análises de 
documentos, estudos técnicos, coleta de dados e pesquisas; coordenação e fiscalização 
de equipe de trabalho. 
Requisitos: Ensino Médio completo 
Lotação: Divisão de Recursos Materiais 
Quantidade: 1 

Responsável pela Manutenção 
Atribuições: Realizar tarefas que envolvam a coordenação, fiscalização e execução da 
manutenção das instalações da Câmara Municipal, compreendendo a realização de 
avaliações, análises de documentos, estudos técnicos, coleta de dados e pesquisas; 
coordenação e fiscalização de equipe de trabalho.  
Requisitos: Ensino Médio completo 
Lotação: Divisão de Serviços Gerais 
Quantidade: 1 
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5. Cargos de provimento em comissão extintos: 

Cargos de provimento em comissão extintos 

Cargo Quantidade Ato Normativo 

Administrador de rede 1 Lei 5621/00 

Assessor Chefe de TV 1 Lei 8902/13 

Assessor de Informática 3 

Resolução 16/95; Resolução 

03/97; Resolução 01/98; Lei 

5319/99; Lei 5407/99; Lei 

5621/00 

Assessor de Mídias 1 Lei 8902/13 

Assessor de Relações Comunitárias 1 Lei 5319/99 

Assessor de Relações Institucionais 1 Resolução 01/12 

Assessor Jurídico 1 

Lei 2484/81; Lei 3906/90; 

Resolução 03/03 

Assessor Técnico 3 Resolução 06/2013 

Assistente de Gabinete 2 Resolução 26/95; Lei 5802/01 

Chefe de Cerimonial 1 Lei 3474/89; Resolução 26/95 

Chefe de Gabinete 1 
Lei 2484/81; Lei 2973/85; 

Resolução 06/13 

Chefe de Divisão de Administração 1 
Resolução 06/96; Resolução 

06/13; Resolução 08/13 

Chefe de Divisão de Apoio Legislativo e Consultoria 1 Resolução 06/13 

Chefe de Divisão de Arquivo e Protocolo 1 
Resolução 06/96; Resolução 

06/13; Resolução 08/13 

Chefe de Divisão de Atas e Anais 1 
Lei 2484/81; Lei 5407/99; 

Resolução 06/13 

Chefe de Divisão de Áudio e Vídeo 1 Lei 8873/13 

Chefe de Divisão de Compras, Licitações e 

Almoxarifado 
1  Resolução 06/96; Resolução 

06/13; Resolução 08/13 

Chefe de Divisão de Contabilidade 1 
Lei 1652/72; Lei 2973/85; 

Resolução 06/13; Resolução 

08/13 

Chefe de Divisão de Expediente 1 Resolução 06/13 

Chefe de Divisão de Gestão de Pessoal 1 

Lei 1652/72; Lei 2484/81; Lei 

2973/85; Resolução 06/13; 

Resolução 08/13 

Chefe de Divisão de Patrimônio 1 
Resolução 17/96; Resolução 

 
06/13; Resolução 08/13 

Chefe de Divisão de Serviços Internos 1 
Lei 2484/81; Lei 2973/85; 

Resolução 06/13; Resolução 

08/13 
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Chefe de Divisão de Suporte Técnico, Manutenção e 

Treinamento 
1 Resolução 06/13 

Chefe de Divisão de Tecnologia da Informação 1 
Resolução 05/96; Resolução 

01/98; Lei 5407/99; Resolução 

06/13 

Chefe de Divisão de Tesouraria 1 
Lei 1652/72; Lei 2973/85; 
Resolução 06/13; Resolução 

08/13 

Chefe de Divisão de Transportes 1 Resolução 06/13 

Chefe de Divisão Legislativa 1 
Resolução 06/96; Lei 5995/01; 

Resolução 06/13; Resolução 
08/13 

Consultor para Assuntos de Imprensa 1 
Lei 3520/89; Resolução 02/93; 
Lei 2885/80; Lei 3166/86; Lei 

3963/91; Lei 4354/92 

Consultor Chefe para Assuntos de Imprensa 1 
Lei 3166/86; Lei 3220/87; Lei 

4354/92 

Consultor de Recursos Humanos 1 
Resolução 01/12; Resolução 

08/13 

Consultor Jurídico 2 

Resolução 17/95; Resolução 
26/95; Resolução 03/97; Lei 

5319/99 

Consultor Legislativo 1 Lei 8553/11 

Coordenador 8 

Resolução 06/96; Lei 5995/01; 

Lei 6323/03; Lei 7917/09; 
Resolução 01/12; Resolução 

06/13; Resolução 08/13 

Diretor de Assessoramento Legislativo e Consultoria 1 Resolução 06/13 

Diretor de Comunicação Social 1 
Lei 2285/80; Lei 3963/91; Lei 

4354/92; Resolução 06/13 

Diretor de Expediente 1 Lei 5319/99; Resolução 06/13 

Diretor de Finanças 1 
Lei 5319/99; Lei 5995/01; 

Resolução 06/13 

Diretor de Gestão de Pessoal 1 Resolução 06/13 

Diretor de Informática 1 Resolução 06/13 

Diretor de Infraestrutura, Administração e 

Patrimônio 
1 

Lei 5641/00; Lei 6027/02; Lei 

7561/08; Resolução 06/13; 

Resolução 01/15 

Diretor de Operações TV Câmara 1 Lei 8873/13; Resolução 06/13 

Diretor de Planejamento e Programação 1 Lei 8902/13; Resolução 06/13 
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Diretor de Planejamento 1 
Lei 7814/09; Resolução 06/13; 
Resolução 08/13 

Diretor de Produção de TV 1 Lei 8902/13; Resolução 06/13 

Diretor Técnico-Legislativo 1 Lei 5319/99; Resolução 06/13 

Gestor de Contratos 1 Lei 6323/03; Resolução 06/13 

Oficial de Gabinete 1 Resolução 20/95 

Secretário de Administração e Finanças 1 Resolução 06/13 

Secretário de Comunicação 1 Lei 8902/13; Resolução 06/13 

Secretário de Expediente 1 

Lei 2484/81; Lei 2973/85; Lei 
3940/91; Lei 4361/92; 
Resolução 20/94; Lei 5319/99; 
Lei 8553/11; Resolução 08/13 

Secretário Técnico -Legislativo 1 Resolução 06/13 

Secretário-Geral 1 
Lei 2484/81; Lei 2973/85; Lei 
4361/92; Resolução 20/94 
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ANEXO II 

Tabela 1: 

Carreira de Analista Legislativo 

Quantidade Cargos 

Analista Legislativo — Advogado 4 

Analista Legislativo - Analista de Sistemas 2 

Analista Legislativo - Arquivista 1 

Analista Legislativo - Contador 2 

Analista Legislativo - Economista 1 

Analista Legislativo -Jornalista 6 

Analista Legislativo - Psicólogo 1 

Tabela 2: 

Carreira de Técnico Legislativo Especializado 

Quantidade Cargos 

Técnico Legislativo Especializado - Designer Gráfico 2 

Técnico Legislativo Especializado - Webdesigner 2 

Técnico Legislativo Especializado - Fotógrafo 2 

Técnico Legislativo Especializado - Áudio e Vídeo 3 

Técnico Legislativo Especializado - Telecomunicações 2 

Técnico Legislativo Especializado - Tecnologia da Informação 6 

Tabela 3: 

Carreira de Técnico Legislativo 

 

Cargos 

   

Quantidade  

51 Técnico Legislativo 

    

      

Tabela 4: 

Carreira de Auxiliar Legislativo 

 

Cargos 

   

Quantidade 

1 Auxiliar Legislativo 
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Tabela 5: 

Cargos de provimento em comissão de livre nomeação  e 
exoneração 

Cargo Quantidade 

Chefe de Gabinete da Presidência 1 

Assessor Técnico de Assuntos Jurídicos 1 

Assessor de Imprensa 1 

Assessor de Relações Institucionais 2 

Assessor Técnico de Assuntos Políticos 4 

Chefe de Cerimonial 1 

Secretário-Geral 1 

Secretário Técnico-Legislativo 1 

Secretário de Finanças e Pessoal 1 

Secretário de Administração 1 

Secretário de Tecnologia da Informação 1 

Secretário de Comunicação 1 

Diretor Técnico-Legislativo 1 

Diretor de Expediente 1 

Diretor de Finanças e Orçamento 1 

Diretor de Recursos Humanos 1 

Diretor de Compras e Licitações 1 

Diretor de Administração 1 

Diretor de Infraestrutura e Serviços Gerais 1 

Diretor de Tecnologia da Informação 1 

Diretor de Redes 1 

Diretor de Imprensa 1 

Diretor de TV 1 

Controlador do Serviço de Informação ao Cidadão 1 

Tabela 6: 

Cargos de provimento em comissão de livre nomeação  e 
exoneração privativos de servidores do quadro efetivo 

Cargo Quantidade 

Assessor Jurídico 3 

Chefe de Divisão de Processo Legislativo 1 

Chefe de Divisão de Redação Legislativa 1 

Chefe de Divisão de Processo de Expediente 1 

Chefe de Divisão de Redação de Expediente 1 

Chefe de Divisão de Protocolo Geral 1 

Chefe de Divisão de Contabilidade 1 

Chefe de Divisão de Tesouraria 1 
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Chefe de Divisão de Folha de Pagamento 1 

Chefe de Divisão de Gestão de Pessoas 1 

Gestor de Contratos 1 

Chefe de Divisão de Recursos Materiais 1 

Chefe de Divisão de Serviços Gerais 1 

Chefe de Divisão de Transportes 1 

Chefe de Divisão de Cópias e Correspondência 1 
Chefe de Divisão de Arquivo Geral 1 

Chefe de Divisão de Desenvolvimento de Sistemas 1 

Chefe de Divisão de Tecnologia da Informação 1 

Chefe de Divisão de Apoio Operacional e Redes 1 

Chefe de Divisão de Imprensa 1 

Chefe de Divisão de Operações de TV 1 

Chefe de Divisão de Produção de Conteúdo 1 

Tabela 7: 

Funções de Confiança 

Função de Confiança Quantidade 

Ouvidor 1 

Consultor 6 

Responsável pelo Apoio às Comissões 1 

Responsável pelas Atas 1 

Responsável por Frequência e Benefícios 1 

Responsável pelas Informações Acessórias 1 

Responsável por Compras e Licitações 1 

Responsável pelo Patrimônio 1 

Responsável pelo Almoxarifado 1 

Responsável pela Manutenção 1 

Tabela 8: 

Cargos com denominação modificada 

Situação atual 	 Nova situação 

Cargo Cargo 
Analista Técnico Especializado - Designer 

Gráfico 
Técnico Legislativo Especializado - Designer 

Gráfico 

Analista Técnico Especializado - Webdesigner Técnico Legislativo Especializado - Webdesigner 

Analista Legislativo —Jornalista imprensa Analista Legislativo - Jornalista 

Analista Legislativo —Jornalista TV Analista Legislativo -Jornalista 



CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS
SEC. EXPEDIENTE 27/03/2018 20:39:13
PROT. 4041/2018-DTL         ECM ID 162430
PR 2

Câmara Municipal de São José dos Campos 

Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa Luzia — São José dos Campos — SP 
CEP 12.209-535 — Tel.: (12) 3925.6566 Fax: (12) 3925.6759 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br  

Tabela 9: 

Quadro Suplementar de cargos de provimento efetivo 

optantes pelo novo plano de carreira - cargos de 

(Servidores não 

provimento efetivo) 

Quantidade Cargos 

Assistente Legislativo 10 

Auxiliar de Serviços Gerais I. 

Motorista 15 

Recepcionista Auxiliar 1 

Servente 5 

Telefonista 1 

Vigilante 6 
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ANEXO III 

Tabela I: 

Tabela de Padrão de Vencimentos  -  Valores em Reais 
Cargo Padrão 

Chefe de Gabinete da Presidência A 
Assessor Técnico de Assuntos Jurídicos A 
Assessor Jurídico A 
Assessor de Imprensa B 
Assessor de Relações Institucionais B 
Assessor Técnico de Assuntos Políticos B 
Chefe de Cerimonial C 
Secretário-Geral AI 
Secretário Técnico-Legislativo A 
Secretário de Finanças e Pessoal A 
Secretário de Administração A 
Secretário de Tecnologia da Informação A 
Secretário de Comunicação A 
Diretor Técnico-Legislativo B 
Diretor de Expediente B 
Diretor de Finanças e Orçamento B 
Diretor de Recursos Humanos B 
Diretor de Compras e Licitações B 
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Diretor de Administração B 
Diretor de Infraestrutura e Serviços Gerais B 
Diretor de Tecnologia da Informação B 
Diretor de Redes B 
Diretor de Imprensa B 
Diretor de TV B 
Controlador do Serviço de Informação ao Cidadão C 
Chefe de Divisão de Processo Legislativo C 
Chefe de Divisão de Redação Legislativa C 
Chefe de Divisão de Processo de Expediente C 
Chefe de Divisão de Redação de Expediente C 
Chefe de Divisão de Protocolo Geral C 
Chefe de Divisão de Contabilidade C 
Chefe de Divisão de Tesouraria C 
Chefe de Divisão de Folha de Pagamento C 
Chefe de Divisão de Gestão de Pessoas C 
Gestor de Contratos C 
Chefe de Divisão de Recursos Materiais C 
Chefe de Divisão de Serviços Gerais C 
Chefe de Divisão de Transportes C 
Chefe de Divisão de Cópias e Correspondência C 
Chefe de Divisão de Arquivo Geral C 
Chefe de Divisão de Desenvolvimento de Sistemas C 
Chefe de Divisão de Tecnologia da Informação C 
Chefe de Divisão de Apoio Operacional e Redes C 
Chefe de Divisão de Imprensa C 
Chefe de Divisão de Operações de TV C 
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1 Chefe de Divisão de Produção de Conteúdo I 	c 	I 

  

Tabela 

Cargos de 
Padrão 

de Padrões - Valores em 
Reais 

Provimento em Comissão 
Valor 

Al 13.870,74 

A 12.487,88 
B 10.380,89 
C 8.605,69 

Tabela 2: 

Tabela de Padrão de Vencimentos  -  Valores em Reais 
Padrão Função de Confiança 

Ouvidor FC1 

Consultor FC2 
Responsável pelo Apoio às Comissões FC3 

Responsável pelas Atas FC3 
Responsável por Frequência e Benefícios FC3 
Responsável pelas Informações Acessórias FC3 
Responsável por Compras e Licitações FC3 
Responsável pelo Patrimônio FC3 
Responsável pelo Almoxarifado FC3 

Responsável pela Manutenção FC3 
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Tabela de Padrões - Valores em Reais 

Padrão 
	 Valor 

FC1 
	

20% do Padrão de Vencimento A 
FC2 
	

20% do Padrão de Vencimento B 
FC3 
	

20% do Padrão de Vencimento C 

Cargo 

Tabela de Vencimentos - 

Técnico 
Analista 	 Analista 

Legislativo 
Legislativo - 	Legislativo - 

Especializado - 
Psicólogo 	Arquivista 

Fotógrafo 

Valores em Reais 

Técnico 
Legislativo 
Especializado - 
Áudio  e  Vídeo 

Técnico Legislativo 
Especializado - 
Telecomunicações 

Técnico 
Legislativo 
Especializado - 
Tecnologia da 
Informação 

Referência Valor Valor Valor Valor Valor Valor 

1 5.312,62 5.312,62 4.427,19 4.427,19 4.427,19 4.427,19 

2 5.631,37 5.631,37 4.692,82 4.692,82 4.692,82 4.692,82 

3 5.969,25 5.969,25 4.974,39 4.974,39 4.974,39 4.974,39 

4 6.327,41 6.327,41 5.272,85 5.272,85 5.272,85 5.272,85 

5 6.707,06 6.707,06 5.589,22 5.589,22 5.589,22 5.589,22 

6 7.109,48 7.109,48 5.924,57 5.924,57 5.924,57 5.924,57 

7 7.536,05 7.536,05 6.280,04 6.280,04 6.280,04 6.280,04 

8 7.988,23 7.988,23 6.656,85 6.656,85 6.656,85 6.656,85 

9 8.467,53 8.467,53 7.056,26 7.056,26 7.056,26 7.056,26 

10 8.975,57 8.975,57 7.479,62 7.479,62 7.479,62 7.479,62 

11 9.514,11 9.514,11 7.928,42 7.928,42 7.928,42 7.928,42 
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12 10.084,95 10.084,95 8.404,13 8.404,13 8.404,13 8.404,13 

13 10.690,05 10.690,05 8.908,37 8.908,37 8.908,37 8.908,37 

14 11.331,44 11.331,44 9.442,89 9.442,89 9.442,89 9.442,89 

15 12.011,35 12.011,35 10.009,44 10.009,44 10.009,44 10.009,44 

16 12.732,02 12.732,02 10.610,00 10.610,00 10.610,00 10.610,00 

17 13.495,94 13.495,94 11.246,61 11.246,61 11.246,61 11.246,61 
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