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DECRETO LEGISLATIVO N- 19, DE 11 DE JULHO DE 2019

Autoriza a Câmara Municipal de São José dos 
Campos a firmar convênio com o Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado de São Paulo para a produção de 
material audiovisual voltado à campanha da revisão 
biométrica obrigatória.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA 0 SEGUINTE 
DECRETO LEGISLATIVO:

Art. lg A Câmara Municipal de São José dos Campos fica autorizada a firmar 
convênio com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para a produção de material 
audiovisual voltado à campanha da revisão biométrica obrigatória.

Art. 2? As condições de realização do convênio e as obrigações e encargos dos 
convenentes estão estabelecidas na minuta de convênio e no plano de trabalho constantes 
nos Anexos I e II, que são partes integrantes deste Decreto Legislativo.

Art. 39 As despesas totais da Câmara Municipal de São José dos Campos com a 
execução deste convênio estão estimadas no valor de R$ 18.509,76 (dezoito mil quinhentos e 
nove reais e setenta e seis centavos), e correrão por conta das dotações orçamentárias nQ 
3.3.90.39.59 e 3.1.90.11.00 dos exercícios 2019/2020.

Art. 45 Fica a Câmara Municipal de São José dos Campos autorizada a firmar os 
termos aditivos que se fizerem necessários à consecução dos objetivos do convênio 
autorizado por este Decreto Legislativo, desde que sua finalidade não seja desvirtuada e não 
sejam criadas despesas não consignadas previamente no respectivo orçamento.

Art. 5? Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário "Mário Scholz", 11 de julho de 2019.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

l'jQée Dimas 
Vice-PresidentePrimeira

Ver. Robertirtm^^ 
Presij^fite

er. Dr. Elton
Segundo Vice-Presidente

•. M^^f&xtã^cademia 
Primeiro Secretário

Decreto Legislativo n9 19, de 11 de julho de 2019.

jliana Fraga 
Seéíinda Secretária
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Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos 
Campos, aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove.

Erica Silva Penha 
Secretária-Geral em exercício
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ANEXO I

CONVÊNIO N9 01/2019

Processo n5 7.182/2019

A Câmara Municipal de São José dos Campos, inscrita no CNPJ/MF sob o n9 

50.448.935/0001-03, com sede na Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, n9 33, Vila Santa Luzia, 

neste Município, representada neste ato por seu Presidente, Roberto da Penha Ramos, brasileiro, 

casado, agente político, portador da cédula de identidade RG n9 20.143.451-9 SSP/SP, inscrito no 

CPF/MF sob o n9 071.272.558-06, residente e domiciliado no Município de São José dos Campos, 

designada simplesmente CÂMARA, e o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, por intermédio dos 

Juízos da 127-, 282?, 4113 e 412? Zonas Eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, inscrito 

no CNPJ/MF sob o n9 06.302.492/0001-56, cujas Zonas Eleitorais mantém endereço na Rua Paulo 

Setúbal, 220, Vila Adyanna, neste Município, neste ato representada pelos Juizes de Direito das 

respectivas Zonas Eleitorais, Alessandro de Souza Lima, brasileiro, (ESTADO CIVIL), juiz de direito, 

inscrito no RG n9 XX.XXX.XXX-X SSP/SP, e no CPF/ME sob 0 n9 XXX.XXX.XXX-XX, Milton de Oliveira 

Sampaio Neto, brasileiro, (ESTADO CIVIL), juiz de direito, inscrito no RG n9 XX.XXX.XXX-X SSP/SP e no 

CPF/ME sob o n9 XXX.XXX.XXX-XX, Mareia Faria Mathey Loureiro, brasileiro, (ESTADO CIVIL), 

juiz de direito, inscrito no RG n9 XX.XXX.XXX-X SSP/SP e no CPF/ME sob o n9 XXX.XXX.XXX-XX,

Flávio Fenoglio Guimarães, brasileiro, (ESTADO CIVIL), juiz de direito, inscrito no RG n9 XX.XXX.XXX-X 

SSP/SP e no CPF/ME sob o n9 XXX.XXX.XXX-XX, designada simplesmente JUSTIÇA ELEITORAL, resolvem 

celebrar o presente Convênio, com fundamento no art. 116 da Lei Federal n9 8.666/93 e no art. XX do 

Decreto Legislativo n9 XX/2019, que reger-se-á pelas seguintes condições.

Cláusula I - Do Objeto

1. Realização de ações conjuntas entre a CÂMARA, por meio de sua Secretaria de Comunicação, 

e a JUSTIÇA ELEITORAL, por intermédio dos Juízos das seguintes Zonas Eleitorais 127s ZE, 282® 

ZE ,4113 ZE, e 4123 ZE, visando fomentar a cooperação técnica entre as instituições 

objetivando a colaboração mútua no campo de conteúdo audiovisual para a campanha da 

biometria no município, conforme estabelecido no Plano de Trabalho anexo.

Cláusula II - Das Obrigações das partes 

1. São obrigações da CÂMARA:

y
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a) Disponibilizar equipe de TV, composta por 1 (um) profissional da área de Comunicação, 2 

(dois) cinegrafistas e 1 (um) técnico de áudio, bem como estúdio devidamente equipado, 

para a realização das gravações;

b) Produzir as gravações e proceder a edição dos materiais para as mídias de interesse da 

CÂMARA e da JUSTIÇA ELEITORAL;

c) Inserir os materiais produzidos na grade de programação da TV Câmara e em seus canais 

de comunicação.

2. São obrigações da JUSTIÇA ELEITORAL:

a) Disponibilizar material informativo de sua produção, arquivo ou sobre o qual detenha os 

direitos autorais para utilização em programas e produtos elaborados pela Secretaria de 

Comunicação da CÂMARA;

b) Indicar técnicos que possam colaborar com informações e entrevistas, bem como 

providenciar autorização de uso de imagem para tanto;

c) Disponibilizar acesso a suas dependências para a captação de imagens, gravação de 

entrevistas e reportagens, dentro de suas possibilidades, mediante prévio acordo com a 

equipe da Secretaria de Comunicação da CÂMARA.

Cláusula III - Do Recurso Financeiro

1. Não haverá transferência de recursos financeiros entre as partes.

2. As despesas decorrentes da divulgação nos meios de comunicações externos à CÂMARA serão 

de responsabilidade da JUSTIÇA ELEITORAL.

Cláusula IV - Do Prazo de Vigência

1. O prazo de vigência do presente convênio é de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura.

2. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, uma única vez, por 12 (doze) meses, mediante 

manifestação de interesse das partes.

Cláusula V - Dos recursos orçamentários

1. As despesas decorrentes do presente Convênio correrão por conta das dotações 

orçamentárias 3.3.90.39.59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto e 3.1.90.11.00 - Vencimentos e 

Vantagens Fixas Pessoal Civil, estimando-se o valor de R$ 18.509,76 (dezoito mil e quinhentos 

e nove reais e setenta e seis centavos) para os exercícios de 2019/2020.
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Cláusula VI - Da Prestação de Contas

1. Será realizada prestação de contas a cada 12 (doze) meses por meio de relatórios contendo;

a) Relatório da JUSTIÇA ELEITORAL: nome do participante e tema abordado.

b) Relatório da CÂMARA: tema abordado, data de realização da gravação, data e horário de 

estreia do programa no canal de TV ou rede social, número de veiculações e endereço das 

mídias nos canais de comunicação.

Cláusula VII - Da Administração do Objeto

2. São responsáveis pela administração do convênio:

a) Pela CÂMARA: Lucas Guerra Quintão, o qual será designado mediante Portaria expedida 

pela Mesa Diretora, e poderá ser substituído mediante designação da Mesa Diretora por 

igual instrumento.

b) Pela JUSTIÇA ELEITORAL: Juizes Titulares das 127^, 282?, 411^ e 412^ Zonas Eleitorais.

Cláusula VIII - Dos Casos de Rescisão

1. Qualquer uma das Partes poderá, a qualquer tempo, denunciar sua participação no presente 

Convênio, mediante notificação escrita à outra, sendo que tal denúncia somente operará 

efeitos após 60 (sessenta) dias da data de recebimento da notificação;

2. O presente convênio poderá, ainda, ser rescindido unilateralmente, na hipótese de 

descumprimento de qualquer condição estabelecida neste instrumento, por notificação prévia 

e expressa de 60 (sessenta) dias.

Cláusula IX - Da Vinculação ao Plano de Trabalho

1. O presente convênio fica vinculado ao Plano de Trabalho aprovado pela CÂMARA e pela 

JUSTIÇA ELEITORAL, o qual integra o presente convênio, independentemente de sua 

transcrição integral.

Cláusula X - Da Legislação Aplicável

1. O presente Contrato é celebrado com base na Lei Federal n? 8.666/93 e reger-se-á pelos 

dispositivos legais aplicáveis, inclusive e subsidiariamente pelos Princípios Gerais de Direito e 

notadamente as seguintes normas:

a) Constituição da República Federativa do Brasil;

b) Constituição do Estado de São Paulo;
c) Lei Orgânica do Município de São José dos Campos; ^

d) Lei Federal n9 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.
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Cláusula XI - Do Foro

1. O foro competente para dirimir quaisquer questões e/ou omissões oriundas deste Contrato é 

0 da Comarca de São José dos Campos.

São José dos Campos, 04 de julho de 2019.

Pela CÂMARA:

ROBERTO DA PENHA RAMOS 

Presidente

Pela JUSTIÇA ELEITORAL:

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA 

Juiz Eleitoral -127? ZE

MILTON DE OLIVEIRA SAMPAIO NETO 

Juiz Eleitoral - 2825 ZE

MARCIA FARIA MATHEY LOUREIRO 

Juiz Eleitoral - 411^ ZE

FLAVIO FENOGLIO GUIMARÃES 

Juiz Eleitoral - 412^ ZE

Testemunhas:

LEANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MARINHO CLÁUDIO CÉSAR DE OLIVEIRA PEREIRA 

Diretor de Finanças, Orç. e Recursos Secretário de Administração, Fin. e Pessoal 

Materiais

V

mailto:contratos@camarasjc.sp.gov.br


* »• -rHtRuS4

câmara Municipal de São José dos Campos
CNPJ: 50.448.935/0001-03 
Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 

^ Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP
CEP 12.209-535 - Tel.: (12) 3925.6658 - Fax: (12) 3925.6753 
Email: compras@camarasjc.sp.gov.br

ANEXO II

CONDIÇÕES DO CONVÊNIO

Instituição:
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, por intermédio dos Juízos das Zonas Eleitorais 

127a, 282a, 411a e 412a.

Objeto:
Realização de ações conjuntas entre a Câmara Municipal de São José dos Campos, por 
meio da Secretaria de Comunicação, e a União, por meio dos Juízos das Zonas Eleitorais 
127a, 282a, 411a e 412a, visando fomentar a cooperação técnica entre as instituições 
objetivando a colaboração mútua no campo da produção de conteúdo audiovisual para a 
campanha da biometria no município, conforme estabelecido no Plano de Trabalho, em 
anexo.

Obrigações da Câmara:
Disponibilizar equipe de TV, composta por um profissional da área de Comunicação, um 

técnico de áudio, um editor audiovisual e estúdio devidamente equipado, para realização das 

gravações. Conduzir as gravações e proceder a edição dos materiais para as mídias de 

interesse das instituições; Inserir os materiais produzidos na grade de programação da TV 
Câmara SJC e em seus canais de comunicação.

Obrigações dos Juízos das Zonas Eleitorais:
Disponibilizar material informativo de sua produção, arquivo ou sobre o qual detenha os 

direitos autorais para utilização em programas e produtos elaborados pela Secretaria de 
Comunicação: indicar técnicos que possam colaborar com informações e entrevistas e 

providenciar autorização de uso de imagem; disponibilizar acesso a suas dependências para 

a captação de imagens, gravação de entrevistas e reportagens, dentro de suas 
possibilidades, mediante prévio acordo com a equipe de produção da Secretaria de 
Comunicação.

Recursos Financeiros:
Câmara Municipal de São José dos Campos: R$ 18.509,76 - valor de 12 meses estimado 

com base em informações da Diretoria de Gestão de Pessoas e do contrato vigente da TV 

Costa Norte LTDA (8 horas mensais de trabalho de Jornalista e 10 horas mensais de trabalho 

de profissionais da empresa terceirizada para a TV Câmara, considerando a projeção 
máxima de quatro gravações de conteúdo audiovisual ao mês).

Prestação de Contas:
Será feita a cada doze meses por meio de relatórios contendo:
Relatório dos Juízos das Zonas Eleitorais: nome do participante; tema a ser abordado; !)
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Relatório da Secretaria de Comunicação: tema abordado; data de realização da gravação;
data e horário de estreia do programa no canal de TV ou rede social; número de veiculações 
e endereço das mídias nos canais de comunicação.

Administração do Acordo:
Pela Câmara: Lucas Guerra Quintão 

Pelos Juízos das Zonas Eleitorais:

Alessandro de Souza Lima, Juiz Eleitoral da 127.a ZE/SP

Milton de Oliveira Sampaio Neto, Juiz Eleitoral da 282.a ZE/SP

Márcia Faria Mathey Loureiro, Juíza Eleitoral da 411.a ZE/SP

Flávio Fenoglio Guimarães, Juiz Eleitoral da 412.a ZE/SP

Vigência:
12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses, podendo ser distratado 
mediante acordo expresso, ou rescindido unilateralmente, na hipótese de descumprimento 
de qualquer condição acordada.
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PLANO DE TRABALHO
Contexto;
Os Cartórios Eleitorais centralizam e coordenam os eleitores domiciliados na localidade. A 

zona eleitoral pode ser composta por mais de um município, ou apenas por parte dele. 
Normalmente segue a divisão de comarcas da Justiça Estadual - limite territorial de 
competência de cada juízo.

Para viabilizar o acesso dos cidadãos às informações constantes no Cadastro Nacional de 

Eleitores, a Justiça Eleitoral elaborou um sistema de consulta às zonas eleitorais, que são 

administradas pelos Cartórios Eleitorais. Em São José dos Campos são 4 Zonas Eleitorais: 
127a, 282a, 411a e 412a para atender cerca de 510 mil eleitores.

A Câmara Municipal de São José dos Campos tem a missão de fiscalizar as ações do Poder 
Executivo Municipal e de legislar naquilo que é de competência do município, além de 

debater assuntos de interesse coletivo, uma vez que os vereadores são representantes 
eleitos pelo voto popular.

A partir de 2013, a população joseense passou a contar com a TV Câmara, implantada com 

a finalidade de ampliar a transparência seguindo o princípio da publicidade dos atos da 

Administração. A TV legislativa permite aos cidadãos acompanhar as sessões ordinárias, 
extraordinárias e solenes transmitidas ao vivo e reprisadas em horários diversos. A 

programação prioriza a exibição das sessões plenárias, audiências públicas e outros eventos 
organizados pela Câmara, além de produtos jornalísticos, como reportagens e 
documentários, que noticiam fatos, votações e discussões.

Como TV pública, ao prestar serviços e educar para a cidadania, preenche uma lacuna 

deixada pelas emissoras privadas dirigidas pelo interesse comercial. Assim, além da missão 
precípua de divulgar a atividade parlamentar, uma parcela dos programas veiculados tem 

cunho educativo, por exemplo, videoaulas de reforço escolar voltadas à democratização do 

acesso à educação, por meio de cooperação com o CASD - Curso Alberto Santos Dumont, 
curso preparatório da cidade gratuito e voltado a estudantes de baixa renda.

Outro programa se dedica à divulgação e preservação da memória da cidade, por meio da 

história oral. O programa Histórias e Memórias, exibido desde 2017, é resultado de parceria 
com 0 Arquivo Público/Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

Dessa forma, a parceria com os Cartórios Eleitorais permitirá que se leve a todo e qualquer 
cidadão, informações de interesse público referentes a questões relativas ao âmbito dos 
direitos e deveres dos eleitores.
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Ressalta-se, ainda, que além dos canais 7 da operadora Net e 9 da Vivo, que transmitem o
sinal da TV Câmara SJC, os programas permanecerão acessíveis aos internautas nos canais 
oficiais da Câmara na Web.

Objeto:
Realização de ações conjuntas entre a Câmara Municipal de São José dos Campos, por 
meio da Secretaria de Comunicação, e a União, por meio dos Juízos das Zonas Eleitorais 
127a, 282a, 411a e 412a, visando fomentar a cooperação técnica entre as instituições 
objetivando a colaboração mútua no campo da produção de conteúdo audiovisual para a 
campanha da biometria no município, conforme estabelecido no Plano de Trabalho, em 
anexo.

Os arquivos produzidos serão submetidos a avaliação dos servidores dos Juízos das Zonas 
Eleitorais e está vedada a inclusão de qualquer elemento que configure promoção pessoal 
ou pedido de voto a qualquer vereador ou agente político, respeitado o princípio da 
impessoalidade.

Metas e Formas de Execução das Atividades:

Atividade 1: Cartório Eleitoral
Descrição Período Metas Parâmetro de

Aferição
Definição de Temas e 

orientações sobre
condução de
conteúdos

Pelo
menos
uma vez
ao mês

Elaborar planejamento
sequencial de temas para 

gerar conteúdo para as 
produções audiovisuais

Apresentação de
temas

Disponibilizar 

ilustrações referentes a 
cada tema

Pelo
menos
uma vez
ao mês

Sugerir imagens e ou artes 

gráficas que ilustrem os 

temas abordados em cada
programa

Apresentação das 

sugestões de
imagens e artes

Disponibilizar 

informações relevantes 

sobre os temas a
serem abordados

Pelo
menos
uma vez
ao mês

Auxiliar a equipe de edição Apresentação de 
dados relevantes e
sugestões de
imagens ilustrativas

Atividade 2: TV Câmara SJC - Gravação e Edição
Descrição Período Metas Parâmetro de

Aferição
Providenciar equipe 
para gravação de 

áudios e produção de

Até
quatro
vezes ao
mês

Captar material audiovisual 
para posterior edição,
quando necessário

Apresentação da
equipe de gravação 

de áudio em estúdio

mailto:compras@camarasjc.sp.gov.br


Câmara Municipal de São José dos Campos
CNPJ: 50.448.935/0001-03 
Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP 
CEP 12.209-535-Tel.: (12) 3925.6658 - Fax: (12) 3925.6753 
Email: compras@camarasjc.sp.gov.br

materiais de interesse 

público

Edição de áudio e 

vídeo

Disponibilizar Mídia

Até 

quatro 

vezes ao 

mês

De
acordo 

com o 

calendári 
0 de
produçõe 

s
estabeleci
do

Ajustar roteiro e editar a 

produção dentro dos padrões 

estabelecidos pela TV

Disponibilizar os materiais 
produzidos na grade de 

programação da TV Câmara 

e em seus canais na internet

devidamente
equipado

Registro da
conclusão da edição 

dos materiais nas 

versões para TV, 
rádio e redes sociais
Validação da
veiculação das 

produções e envio 

do para
disponibilização nos 
canais oficiais da 

Câmara Municipal 
de São José dos 

Campos, também 

dos cartórios e 
outros canais de 

comunicação

Atividade 3: TV Câmara e Cartórios - Prestação de Contas
Descrição Período Metas Parâmetro de

Aferição
Apresentação de
relatórios

Anualmente Aferir a produção periódica 

de materiais produzidos
Contabilizar temas
indicados e
produções
realizadas

Avaliação dos
resultados

Anualmente Diagnosticar problemas
ocorridos no período e 

propor práticas para evitar 

reincidência no próximo 
período

Listar problemas
ocorridos e
propostas de
solução viáveis
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