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RESOLUÇÃO Nº 1, DE 24 DE JANEIRO DE 2019 
 

Extingue funções de confiança, cria cargos e altera a 
redação da Resolução nº 02, de 21 de junho de 
2018, que Dispõe so e a est utu a ad i ist ativa 
da Câmara Municipal, sobre a criação e extinção de 
cargos, sobre a criação de funções de confiança, e 
dá outras p ovid ias . 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE 

RESOLUÇÃO: 
Art. 1º  São extintas as funções de confiança e criados os cargos constantes no 

Anexo I desta resolução. 
§ 1º  Ficam substituídas as tabelas nº 7 e 8 do Anexo II da Resolução nº 2, de 

2018 pelas tabelas constantes no Anexo II desta resolução. 
§ 2º  Ficam substituídas as tabelas nº 1 e 2 do Anexo III da Resolução nº 2, de 

2018 pelas tabelas constantes no Anexo III desta resolução. 
Art. 2º  Acrescente-se ao art. 21 da Resolução nº 2, de 21 de junho de 2018, o 

inciso VII com a seguinte redação: 
A t. 21.  .............................................................................................................. 

VII - o ga iza , a te  e atualiza  o a o de dados da legislação u i ipal.  
(NR) 

Art. 3º  Acrescente-se ao art. 33 da Resolução nº 2, de 2018, os incisos XI, XII, 
XIII e XIV com a seguinte redação: 

A t. .  …..............………………………………………………............................................. 
XI - controlar e manter todos os relógios da Câmara, à exceção dos relógios de 

ponto; 
XII - zelar pelo uso correto e autorizado de dependências da Câmara 

Municipal; 
XIII - zelar, acompanhar e orientar o uso das bandeiras existentes na Câmara 

Municipal, atentando às normas de procedimento do manuseio da Bandeira Nacional; 
XIV - administrar gastos com empenhos globais com materiais de consumo e 

atas de registro de preços de produtos alimentícios.  NR  
Art. 4º  O art. 45 da Resolução nº 2, de 2018, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
A t. .  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 auxílio nos processos de aquisição de bens e serviços de 

informática; 
VI - executar os serviços de apoio ao usuário, criação e gerenciamento de 

usuários, grupos de e-mails, backup de dados, montagem, implementação e configuração de 
servidores de aplicações e dados e manutenção e gerenciamento do sistema de 
monitoramento de câmeras; 
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VII - gerir o material técnico, software, equipamentos, supervisão de equipes 
técnicas, acompanhamento e definição das necessidades técnicas do setor, e administração 
física do sistema de redes e de telecomunicações; 

VIII - administrar a rede, incluindo os elementos gerenciados, estações e 
protocolos; 

IX - configurar e executar as regras do controle de acesso; 
X - auxiliar a transmissão eletrônica das Sessões de Câmara; 
XI - organizar e controlar o arquivo corrente e efetuar os encaminhamentos 

pertinentes ao arquivo geral; 
XII - elaborar relatórios; 
XIII - atender aos demais setores da Câmara Municipal; 
XIV - executar os demais serviços determinados pelo Diretor de Tecnologia da 

Informação ue gua de  elação o  as atividades do seto .  NR  
Art. 5º  Acrescente-se o § 2º ao art. 54 da Resolução nº 2, de 2018 com a 

redação abaixo, renumerando-se o parágrafo único como § 1º: 
A t. .  .............................................................................................................. 

§ 2º  São mantidas as atribuições específicas dos cargos criados pela 
Resolução nº 6, de 24 de outubro de 2013 e daqueles previstos na Ta ela  Quad o 
suplementar de cargos de p ovi e to efetivo  do A exo II desta esolução.  NR  

Art. 6º  Acrescente-se o art. 56-A à Resolução nº 2, de 2018, com a seguinte 
redação: 

A t. -A.  O cargo de Ouvidor possui mandato de 1 (um) ano, prorrogável 
por igual pe íodo.  

Art. 7º  O art. 66 da Resolução nº 2, de 2018 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

A t. .  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. 

§ 1º  Ultrapassado o período previsto no caput, a Mesa Diretora deliberará, 
com vistas ao interesse público, sobre a conveniência e oportunidade da designação de 
substituto para todo o período. 

§ 2º  Excepcionalmente a Mesa Diretora poderá designar substitutos na 
hipótese de férias, ausências e afastamentos inferiores a 15 (quinze) dias, mediante: 

I - exposição dos motivos que justifiquem a designação excepcional; 
II - previsão de que o servidor designado acumulará as atribuições do cargo ao 

qual será designado com aquelas do cargo que ocupava no momento da designação 
ex ep io al.  (NR) 

Art. 8º  O a po Re uisitos  do a go de Chefe de Ga i ete da P esidência, 
previsto no ite  . Ca gos de p ovi e to e  o issão de liv e o eação e exo e ação 

iados , do Anexo I da Resolução nº 2, de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação: 
Re uisitos: E si o “upe io  o pleto e o he ido pelo ME  

Art. 9º  O ca po Re uisitos  do a go de Chefe de Divisão de Co ta ilidade, 
previsto no ite  . Ca gos de p ovi e to e  o issão de liv e o eação e exo e ação, 
privativos do uad o de se vido es do uad o efetivo, iados , do A exo I da Resolução º 
2, de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Re uisitos: E si o M dio o pleto e fo ação t i a ou expe i ia a 
área de atuação do seto  
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Art. 10.  As despesas com a execução desta resolução correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias previstas no orçamento da Câmara Municipal, 
suplementadas se necessário. 

Art. 11.  São revogados os seguintes dispositivos da Resolução nº 2, de 2018: 
I - inciso XII do art. 13; 
II - inciso II do art. 20; 
III - inciso VI do art. 31; 
IV - incisos IV, V, VI e VII do art. 37; 
V - § 2º do art. 57; 
VI - art. 61; 
VII - art. 62; 
VIII - art. 63; 
IX - art. 64; 
X - art. 65. 
Art. 12.  Esta resolução entra em vigor no dia 28 de janeiro de 2019. 
Ple á io Má io “ holz , 24 de janeiro de 2019. 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

 
 

  Ver. Robertinho da 
Padaria 

  

  Presidente   
     
 
 

    

Ver. José Dimas    Ver. Dr. Elton 
1º Vice-Presidente    2º Vice-Presidente 

 
 
 
 

Ver. Marcão da Academia 

    
 
 
 

Verª. Juliana Fraga 
1º Secretário    2ª Secretária 

 
Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos 

Campos, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove. 
 
 
 
 
 

Michael Robert Boccatto e Silva 
Secretário-Geral 

 
Processo nº 12259/2018  
Projeto de Resolução nº 7/2018 
Autoria: Mesa Diretora 
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ANEXO I 

1. Funções de confiança extintas 

Funções de confiança extintas 

Função Quantidade Ato Normativo 

Ouvidor 1 Resolução nº 02/2018 

Responsável pelo Apoio às Comissões 1 Resolução nº 02/2018 

Responsável pelas Atas 1 Resolução nº 02/2018 

Responsável pelo Almoxarifado 1 Resolução nº 02/2018 

 

2. Cargos de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração, privativos 

de servidores do quadro efetivo, criados: 

Assessor da Chefia de Gabinete da Presidência 

Descrição sumária: Assessora o Chefe de Gabinete da Presidência na condução dos 

assuntos político-administrativos do Gabinete da Presidência. 

Atribuições: Assessorar o Chefe de Gabinete da Presidência da Câmara Municipal em 

assuntos relacionados às atribuições político-administrativas do setor, inclusive na 

preparação de expedientes e nos contatos com a população, órgãos públicos e entidades 

públicas e privadas; elaborar pareceres, análises, estudos, exames, pesquisas, relatórios 

e trabalhos atinentes às atividades do setor; promover o contato com as autoridades de 

outros Poderes e esferas da Administração Pública; organizar, controlar e manter o 

arquivo de documentos e o registro da correspondência do setor, apresentando os 

consequentes relatórios; executar os demais serviços determinados pelo Chefe de 

Gabinete da Presidência que guardem relação com as suas atividades. 

Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração, privativo de servidores do 

quadro efetivo 

Requisitos: Ensino Médio completo 

Jornada de trabalho: 40 horas semanais 

Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal nº 56, de 24 de 

julho de 1992) 

Lotação: Gabinete da Presidência 

Código CBO: Não há previsão 

Quantidade: 1 

 

Ouvidor 

Descrição sumária: Coordena os serviços afetos à Ouvidoria, recebendo, analisando 

e encaminhando reclamações e representações acerca dos serviços legislativos e 

administrativos da Câmara Municipal; atua na conciliação e mediação entre o usuário 

e a Câmara Municipal. 

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 
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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 físicas 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 

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. 

Provimento: em comissão de livre nomeação e exoneração, privativo de servidores do 

quadro efetivo 

Requisitos: Ensino Médio completo 

Jornada de trabalho: 40 horas semanais 

Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal nº 56, de 24 de 

julho de 1992) 

Lotação: Gabinete da Presidência 

Código CBO: 1423-40 Ouvidor 

Quantidade: 1 

 

Assessor de Comissões 

Descrição sumária: Assessora as Comissões permanente e temporárias no exercício 

de suas atribuições. 

Atribuições: Assessorar as Comissões permanentes e temporárias em assuntos 

relacionados às suas atribuições; elaborar pareceres, análises, estudos, exames, 

pesquisas e relatórios; coordenar e fiscalizar a equipe de apoio às Comissões; preparar 

e encaminhar ao Cerimonial o material de apoio à realização de audiências públicas 

que envolvam proposituras legislativas; auxiliar o setor responsável pela condução do 

processo legislativo naquilo que se referir ao trabalho das Comissões, especialmente 

aos pareceres; executar os demais serviços determinados pelo Secretário Técnico-

Legislativo que guardem relação com as suas atividades. 

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 
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Jornada de trabalho: 40 horas semanais 

Vedações: Estatutárias (arts. 98 a 100 da Lei Complementar Municipal nº 56, de 24 de 

julho de 1992) 

Lotação: Secretaria Técnico-Legislativa 

Código CBO: Não há previsão 

Quantidade: 1 

 

Assessor de Atas 

Descrição sumária: Assessora o Secretário Técnico-Legislativo nos serviços de 

elaboração, organização e arquivo de atas e anais. 

Atribuições: Assessorar o Secretário Técnico-Legislativo em assuntos relacionados à 

elaboração, à organização e ao arquivamento de atas e anais de sessões ordinárias, 

sessões extraordinárias, sessões solenes e de audiências públicas relativas às 

proposituras legislativas em tramitação; assessorar o Secretário Técnico-Legislativo 

quanto ao controle da presença dos Vereadores em sessões ordinárias e extraordinárias; 

elaborar pareceres, análises, estudos, exames, pesquisas e relatórios; coordenar e 

fiscalizar a equipe de trabalho; executar os demais serviços determinados pelo 

Secretário Técnico-Legislativo que guardem relação com a sua atividade. 

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 nº 56, de 24 de 

julho de 1992) 

Lotação: Gabinete da Presidência 

Código CBO: Não há previsão 

Quantidade: 1 

 

Controlador do Almoxarifado 

Descrição sumária: Supervisiona rotinas administrativas em instituições públicas. 

Coordena serviços gerais de recepção, conferência e armazenagem de produtos e 

materiais em almoxarifado; faz os lançamentos da movimentação de entradas e saídas 

e controla os estoques; distribui produtos e materiais a serem expedidos; organiza o 

almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar, 

preservando o estoque limpo e organizado; auxilia no processo de logística. 

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 
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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 Folha de 

Pagamento que guardem relação com as suas atividades. 

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 nº 56, de 24 de 

julho de 1992) 

Lotação: Divisão de Recursos Materiais 

Código CBO: 4141-05 – Controlador de Almoxarifado 

Quantidade: 1 
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ANEXO II 

 

Tabela 7: 

Cargos de provimento em comissão de livre nomeação e 

exoneração privativos de servidores do quadro efetivo 

Cargo Quantidade 

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 

Chefe de Divisão de Folha de Pagamento 1 

Chefe de Divisão de Gestão de Pessoas 1 

Chefe de Divisão de Recursos Materiais 1 

Chefe de Divisão de Gestão de Contratos 1 

Chefe de Divisão de Patrimônio e Manutenção 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 Imprensa 1 

Chefe de Divisão de Operações de TV 1 

Chefe de Divisão de Produção de Conteúdo 1 

Ouvidor 1 

Assessor de Comissões 1 

Assessor de Atas 1 

Controlador do Almoxarifado 1 

Assessor da Chefia de Gabinete da 

Presidência 1 
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Tabela 8: 

Funções de Confiança 

Função de Confiança Quantidade 

Consultor 9 

Consultor da Assessoria Jurídica 1 

Responsável por Frequência e Benefícios 1 

Responsável pelas Informações Acessórias 1 

Responsável por Compras e Licitações 1 
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ANEXO III 

 

Tabela 1: 

Tabela de Padrão de Vencimentos - Valores em Reais 

Cargo Padrão 

Chefe de Gabinete da Presidência A 

Assessor de Assuntos Jurídicos da Presidência A 

Assessor de Imprensa B 

Assessor de Relações Institucionais A 

Assessor de Assuntos Políticos B 

Chefe de Cerimonial C 

Secretário-Geral A1 

Secretário Técnico-Legislativo A 

Secretário de Administração, Finanças e Pessoal A 

Secretário de Comunicação A 

Diretor Técnico-Legislativo B 

Diretor de Expediente B 

Diretor de Finanças, Orçamento e Recursos Materiais B 

Diretor de Recursos Humanos B 

Diretor de Administração B 

Diretor de Infraestrutura e Serviços Gerais B 

Diretor de Tecnologia da Informação B 

Assessor 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 

Chefe de Divisão de Recursos Materiais C 

Chefe de Divisão de Gestão de Contratos C 

Chefe de Divisão de Patrimônio e Manutenção C 

Chefe de Divisão de Serviços Gerais C 

Chefe de Divisão de Transportes C 

Chefe de Divisão de Cópias e Correspondência C 
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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 Imprensa C 

Chefe de Divisão de Operações de TV C 

Chefe de Divisão de Produção de Conteúdo C 

Assessor da Chefia de Gabinete da Presidência C 

Ouvidor C 

Assessor de Comissões C 

Assessor de Atas C 

Controlador do Almoxarifado C 
 

 

Tabela de Padrões - Valores em 

Reais 

Cargos de Provimento em Comissão 

Padrão Valor 

A1 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 

Função de Confiança Padrão 

Consultor  FC2 

Consultor da Assessoria Jurídica FC1 

Responsável por Frequência e Benefícios FC3 

Responsável pelas Informações Acessórias FC3 

Responsável por Compras e Licitações FC3 
 

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 
 


