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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. 53. 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;
IV – Auxiliar Legislativo;
V – Assessor Jurídico.
Parágrafo único. Aplicam-se a estas carreiras as normas previstas nos arts. 10 a 26 da 
Resolução nº 6, de 24 de outubro de 2013.
Art. 54. Para os efeitos desta resolução, icam ixadas 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 diversiicadas 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 especíicos da referida área; eventual condução de veículos 
oiciais 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; executar 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 físico de trabalho sempre organizado e higienizado; 
condução de veículos oiciais 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 cheia imediata.
V – Assessor Jurídico: prestar assessoria e consultoria jurídicas à Câmara Municipal, 
representar judicialmente e extrajudicialmente a Câmara Municipal em todos os juízos e 
instâncias, defendendo seus interesses; auxiliar na elaboração de defesas e prestação de 
informações ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado; analisar minutas de 
contratos, convênios e outros atos correlatos; exarar pareceres sobre todas as matérias de 
tramitação legislativa e administrativa; assistir a Mesa Diretora na elaboração de proposituras 
legislativas dispondo sobre assuntos de sua competência privativa; prestar assistência à 
Mesa Diretora, inclusive em Sessões de Câmara; manter a biblioteca jurídica; organizar os 
registros de informações jurídicas; executar outros serviços designados pela Mesa Diretora.
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. 55. São criados e extintos os cargos e as funções de coniança elencados nas tabelas do 
Anexo I desta Resolução.
Art. 56. O quadro de pessoal da estrutura administrativa da Câmara Municipal, com exceção 
do quadro de pessoal dos gabinetes de assessoramento dos vereadores, ica 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 9 do 
referido anexo, passam a ocupar os cargos correspondentes.
Parágrafo único. Os cargos previstos na Tabela 10 “Quadro suplementar de cargos de 
provimento efetivo”, do Anexo II, desta Resolução, serão extintos na ocasião de sua vacância.
Art. 57. As funções de coniança serão preenchidas por servidores efetivos da Câmara 
Municipal, observados os requisitos estabelecidos no Anexo I.
§ 1º A cada servidor somente será possível a atribuição de uma função de coniança.
§ 2º A atribuição da função de coniança Ouvidor terá duração de 1 (um) ano, prorrogável por 
igual período.
§ 3º O servidor ocupante de função de coniança terá direito ao valor integral desde que tenha 
exercido a função por período igual ou superior a quinze dias.
§ 4º O valor correspondente à gratiicação decorrente da atribuição da função de coniança 
não se incorporará aos vencimentos do servidor para quaisquer ins, mas integrará pela média 
o cálculo do 13º 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.
Art. 58. Os servidores públicos ocupantes dos cargos da Tabela 10 “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. 59. A remuneração dos cargos criados e modiicados e das funções de coniança, ixada 
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 coniança deverá cumprir jornada de 40 (quarenta) horas semanais.
Art. 60.  No anexo V da Resolução nº 6, de 24 de outubro de 2013, onde se lê ‘Analista 
Técnico Legislativo’ e ‘Analista Técnico Especializado’ leia-se, respectivamente, ‘Técnico 
Legislativo Especializado’, e ‘Analista Legislativo’.
Art. 61.  São criados e extintos os cargos e as funções de coniança 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, ica 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 coniança 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 coniança.
§ 2° A atribuição da função de coniança Ouvidor terá duração de 1 (um) ano, prorrogável por 
igual período.
§ 3° O servidor ocupante de função de coniança terá direito ao valor integral desde que tenha 
exercido a função por período igual ou superior a quinze dias.
§ 4° O valor correspondente à gratiicação decorrente da atribuição da função de coniança 
não se incorporará aos vencimentos do servidor para quaisquer ins, 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.
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 modiicados e das funções de coniança, ixada 
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 coniança 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 cheia, 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 1º e 5 de julho de 2018, haverá a continuidade e o aproveitamento do registro proissional, 
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 coniança serão 
acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-inanceiro 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 inanceira com a lei orçamentária anual e 
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
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. 1º, 2°, 5°, 7°, II, 8°, 47 e 51 da Resolução n° 6, 
de 24 de outubro de 2013.
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RESOLUÇÃO Nº 3, DE 21 DE JUNHO DE 2018
Altera a Resolução nº 03, de 11 de dezembro de 2014, que "Dispõe sobre a instituição do 
Sistema de Controle Interno, no âmbito da Câmara Municipal de São José dos Campos". 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE RESOLUÇÃO:
Art. 1°  A Resolução n° 03/2014, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 3º  ........................................................................................................................................
VI — elaborar o relatório do controle interno quadrimestralmente;
.....................................................................................................................................................
§ 1°  A Comissão de Controle Interno de que trata o caput deste artigo deverá ser composta 
de 5 (cinco) servidores titulares do quadro efetivo da Câmara Municipal e será instituída por 
portaria.
.....................................................................................................................................................
Art. 5°  .........................................................................................................................................
Parágrafo único.  O servidor integrante da Comissão que estiver legalmente afastado, salvo 
afastamento não remunerado, não sofrerá desconto da gratiicação devida". (NR)
Art. 2°  Esta Resolução entra em vigor após sua publicação revogadas as disposições em 
contrário.
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