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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 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br  

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020 
 

Altera a lotação de uma função de confiança e de um 
cargo, altera as atribuições e a denominação de uma 
função de confiança, e altera a redação da Resolução 
nº 2, de 21 de junho de 2018, que "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", com 
as alterações dadas pela Resolução nº 1, de 24 de 
janeiro de 2019. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE 

RESOLUÇÃO: 

Art. 1º  Ficam acrescidos ao art. 11 da Resolução nº 2, de 2018, os §§ 1º a 3º com a 
seguinte redação: 

"Art. 11.  ............................................................................................................... 

§ 1º  Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos 
integrantes do Controle Interno no exercício das atribuições inerentes às atividades de 
auditoria, fiscalização e avaliação de gestão. 

§ 2º  O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento 
ou obstáculo à atuação do Controle Interno, no desempenho de suas funções institucionais, 
ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal. 

§ 3º  Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos 
de caráter sigiloso, caberá aos integrantes do Controle Interno guardar sigilo sobre dados e 
informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas 
funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios 
destinados à Presidência, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal." (NR) 

Art. 2º  A alínea 'c' do inciso I do art. 26 da Resolução nº 2, de 2018, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 26.  ............................................................................................................... 

I -  .......................................................................................................................... 

c) Divisão de Compras e Licitações;.............................................................." (NR) 

Art. 3º  O art. 31 da Resolução nº 2, de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:  

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

I - coordenar e executar as atividades e procedimentos destinados aos processos de 
compras de bens e contratações de serviços; 

II - coordenar e executar os procedimentos destinados à organização do cadastro de 
fornecedores de bens e serviços; 
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III - elaborar pesquisas de preços, sem prejuízo da possibilidade de outros setores 
realizarem, hipótese em que o setor que elaborar se responsabilizará integralmente pela 
pesquisa; 

IV - coordenar a equipe de servidores que atuam nos processos de compras e 
licitações; 

V - organizar e controlar o arquivo corrente e efetuar os encaminhamentos 
pertinentes ao arquivo geral; 

VI - elaborar relatórios; 

VII - atender aos órgãos de controle externo e interno; 

VIII - enviar informações aos órgãos de controle por meio do sistema AUDESP; 

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

X - executar os demais serviços determinados pelo Diretor de Finanças, Orçamento e 
Recursos Materiais que guardem relação com as atividades do setor." (NR) 

Art. 4º  O art. 32 da Resolução nº 2, de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 32.  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 - coordenar e 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 atestados de capacidade técnica; 

VIII - elaborar relatórios; 

IX - atender aos órgãos de controle externo e interno; 

X - coordenar, orientar, fiscalizar e fazer executar a organização e controle da 
aquisição, recepção, armazenagem e distribuição de materiais; 

XI - organizar, manter e controlar o almoxarifado; 
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XII - coordenar, orientar e executar a organização e a distribuição de serviços 
contratados, os quais serão acompanhados e fiscalizados pelo setor solicitante ou pelo setor 
técnico responsável; 

XIII - atender aos demais setores da Câmara Municipal e público externo; 

XIV - executar os demais serviços determinados pelo Diretor de Finanças, Orçamento 
e Recursos Materiais que guardem relação com as atividades do setor." (NR) 

Art. 5º  O inciso VI do art. 36 da Resolução nº 2, de 2018, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 36.  ............................................................................................................... 

VI - controlar e solicitar concessão de adiantamento para pagamento de pedágios e 
estacionamentos, prestando contas no prazo e forma determinados na legislação pertinente;" 
(NR) 

Art. 6º  O art. 44 da Resolução nº 2, de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 44. A Divisão de Desenvolvimento de Sistemas tem como atribuições: 

I - coordenar o desenvolvimento de sistemas para o atendimento da política de 
tecnologia da informação, o plano estratégico de soluções de informática e do plano diretor 
de informática; 

II - coordenar a promoção de treinamento dos usuários; 

III - coordenar o serviço de suporte e atendimento aos usuários; 

IV - coordenar o desenvolvimento, a manutenção e a alimentação do portal oficial da 
Câmara Municipal em articulação com a Secretaria de Comunicação; 

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; 

VIII - executar os demais serviços determinados pelo Diretor de Tecnologia da 
Informação que guardem relação com as atividades do setor." (NR) 

Art. 7º  Fica transferida a lotação de 1 (uma) função de confiança de "Consultor", 
criada pela Resolução nº 2, de 2018, da Diretoria de Administração para a Secretaria de 
Administração, Finanças e Pessoal. 

Parágrafo único.  O campo "Lotação" da Tabela "Consultor", constante do item "4. 
Funções de Confiança criadas:" do Anexo I da Resolução nº 2, de 2018, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Lotação: Secretaria-Geral, Secretaria de Administração, Finanças e Pessoal, 
Secretaria de Comunicação, Diretoria de Finanças, Diretoria de Infraestrutura e Serviços 
Gerais, Diretoria de Recursos Humanos, Diretoria de Tecnologia da Informação, Diretoria de 
Expediente e Diretoria Técnico-Legislativa". (NR) 
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Art. 8º  Fica alterada a lotação do cargo de "Controlador do Almoxarifado", criado 
pela Resolução nº 1, de 2019, para a Divisão de Gestão de Contratos. 

Parágrafo único.  Os campos "Atribuições" e "Lotação" do cargo de Controlador de 
Almoxarifado, previsto no item "2. Cargos de provimento em comissão de livre nomeação e 
exoneração, privativos de servidores do quadro efetivo, criados", do Anexo I da Resolução nº 
1, de 2019, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Atribuições: Coordenar, fiscalizar e executar as tarefas que envolvam o controle de 
materiais de consumo, incluídos os atos de recebimento, de registro e de armazenamento; 
controlar o recebimento, o processamento e o atendimento das requisições de 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 sua equipe de trabalho 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 de suas atividades; executar os demais serviços determinados pelo Chefe de 
Divisão de Gestão de Contratos que guardem relação com as suas atividades." (NR) 

"Lotação: Divisão de Gestão de Contratos." (NR) 

Art. 9º  Ficam alteradas a denominação da função de confiança "Responsável por 
Compras e Licitações", criada pela Resolução nº 2, de 2018, para "Responsável por Cotações", 
e as respectivas atribuições, sem alteração do padrão remuneratório, conforme Anexo I desta 
Resolução. 

Art. 10.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Plenário “Mário Scholz”, 29 de outubro de 2020. 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

 
 
 

  Ver. Robertinho da Padaria   
  Presidente   
     
     

Ver. José Dimas    Ver. Dr. Elton 
Primeiro-Vice-Presidente    Segundo-Vice-Presidente 

 
 
 
 

Ver. Marcão da Academia 
Primeiro-Secretário 

    
 
 
 

Verª. Juliana Fraga 
Segunda-Secretária  

   
 

Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos 
Campos, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte. 
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Michael Robert Boccatto e Silva 
Secretário-Geral 

 
 

Processo nº 6554/2020 
Projeto de Resolução nº 2/2020 
Autoria: Mesa Diretora 
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ANEXO I 

(Conforme art. 9º desta Resolução) 
 
 

Função de Confiança transformada 

Situação Atual Nova Situação 

Função de Confiança Função de Confiança 

Responsável por Compras e Licitações Responsável por Cotações 

 
 

Responsável por Cotações 

Atribuições: Realizar tarefas que envolvam a coordenação, fiscalização e execução de 
procedimentos de pesquisa de preços e cotações, compreendendo a realização de 
avaliações, análises de documentos, estudos técnicos, coleta e transmissão de dados e 
pesquisas; coordenação e fiscalização de equipe de trabalho. 

Requisitos: Ensino Médio completo 

Lotação: Divisão de Compras e Licitações 

Quantidade: 1 
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