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RESOLUÇÃO Nº 5, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

 

Dispõe sobre a estrutura dos gabinetes 
de assessoramento dos Vereadores da 
Câmara Municipal de São José dos 
Campos. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE 
RESOLUÇÃO: 

Art. 1º  Ficam extintos 21 (vinte e um) cargos de Oficial Legislativo, padrão G1, 
dentre aqueles previstos no Anexo IX da Resolução nº 6, de 24 de outubro de 2013, com as 
alterações dadas pela Resolução nº 8, de 21 de novembro de 2013. 

Art. 2º  Os gabinetes de assessoramento dos Vereadores, previstos no art. 50 
da Resolução nº 6, de 2013, passam a ser os especificados no Anexo I desta resolução, em 
número de 21, sendo um por parlamentar, contendo os cargos com as quantidades 
indicadas por gabinete. 

§ 1º  As atribuições, os requisitos para o preenchimento, a lotação e a 
quantidade dos cargos previstos no caput passam a ser aqueles constantes no Anexo II que 
faz parte desta resolução. 

§ 2º  O padrão de vencimento dos cargos previstos no caput permanece 
aquele previsto no Anexo IX da Resolução nº 6, de 2013, com as alterações dadas pela 
Resolução nº 8, de 2013. 

§ 3º  A indicação para o preenchimento dos cargos previstos no caput far-se-á 
por manifestação escrita do respectivo Vereador, respeitado o limite quantitativo de cargos 
estabelecido por gabinete. 

§ 4º  Os atuais integrantes do quadro de assessoramento dos Vereadores que, 
na data do protocolo deste projeto de resolução, estiverem matriculados em cursos de nível 
superior de ensino reconhecidos pelo Ministério da Educação, terão até o dia 31 de 
dezembro de 2019 para comprovar a sua conclusão com aproveitamento. 

§ 5º  A prova da matrícula e da conclusão com aproveitamento dos cursos 
será feita mediante protocolo de documentos emitidos pela respectiva instituição de ensino 
junto à Diretoria de Gestão de Pessoas. 

§ 6º  Todos os atuais integrantes do quadro de assessoramento dos 
Vereadores que fizerem jus à regra de transição prevista no parágrafo 4º, ficam obrigados a 
comprovar, bimestralmente ou sempre que requisitado, a manutenção da matrícula em 
instituição de ensino superior, sob pena de imediato desligamento. 

Art. 3º  Nos casos de exoneração de cargo previsto no art. 2º, imediatamente 
seguidos de nova nomeação em cargo distinto, também previsto no art. 2º, que porventura 
ocorram até o dia 15 de janeiro de 2019, haverá a continuidade e o aproveitamento do 
registro profissional, utilizando-se a mesma matrícula do servidor. 
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Art. 4º  Esta Resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2019. 

Plenário Mário “cholz , 13 de dezembro de 2018. 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

 

 

  Ver. Juvenil Silvério   
         Presidente   
     
 
 

    

Ver. Robertinho da Padaria    Ver. Maninho Cem Por Cento 
1º Vice-Presidente    2º Vice-Presidente 

 
 
 
 
 
 

Ver. Cyborg 

    
 
 
 
 
 

Verª. Amélia Naomi 
1º Secretário    2º Secretária 

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

Campos, aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. 
 
 
 
 
 

Michael Robert Boccatto e Silva 
Secretário Geral 
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Projeto de Resolução nº 5/2018 
Autoria: Mesa Diretora 



 
 

 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 

ANEXO I 

 

Estrutura de assessoramento por gabinete de Vereador 

Cargos Quantidade 

Assessor Parlamentar 2 

Assessor Legislativo 1 

Assistente Parlamentar 1 

Oficial Legislativo 2 
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ANEXO II 

Assessor Parlamentar 

Descrição sumária: Assessora o Vereador no exercício de suas atividades 

parlamentares. 

Atribuições: Assessorar o Vereador em assuntos relacionados ao exercício de seu 

mandato, coordenando e executando as atividades correlatas; elaborar 

pronunciamentos e proposições; assessorar o Vereador em matérias que requeiram o 

desenvolvimento de estudos, programas, pesquisas, planos e projetos estratégicos de 

alta complexidade; assessorar o Vereador em reuniões de comissões permanentes e 

temporárias, audiências públicas e outros eventos; definir, de acordo com as 

orientações do Vereador, e fazer executar metas, estratégias e diretrizes políticas a 

serem adotadas pelo gabinete de assessoramento; administrar a agenda do gabinete, 

atuando no preparo do expediente político do Vereador, coordenando a sua pauta de 

audiências e compromissos políticos; assessorar nas relações públicas do Vereador com 

a sociedade organizada, com a imprensa e com o público em geral; acompanhar ou 

representar o Vereador em repartições públicas, audiências, encontros e outros eventos 

para os quais for designado; acompanhar e analisar a situação social e política do 

Município, em particular, e da Região Metropolitana do Vale do Paraíba, a fim de 

subsidiar as articulações políticas do Vereador; examinar assuntos atinentes às relações 

do Poder Legislativo com o Poder Executivo, a fim de submetê-lo à ciência do 

Vereador; executar outras atividades correlatas determinadas pelo Vereador. 

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 nº 56, de 24 de 

julho de 1992) 

Código CBO: Não há previsão 

Lotação: Gabinete de assessoramento do Vereador 

Total de cargos existentes: 42 
 

Assessor Legislativo 

Descrição sumária: Assessora o Vereador no exercício de suas atividades 

parlamentares. 

Atribuições: Assessorar o Vereador no exercício das atividades desenvolvidas no 

gabinete de assessoramento, cumprindo as metas, estratégias e diretrizes políticas do 

respectivo gabinete; assessorar o Vereador na elaboração e acompanhamento de 

proposituras; acompanhar matérias legislativas e as publicações oficiais de interesse do 

Vereador; elaborar minutas de proposições, pareceres, votos e outras manifestações 

políticas; levantar dados e informações para o auxílio nas tomadas de decisões do 

Vereador; acompanhar o andamento dos projetos de interesse do Vereador, executando, 

quando determinado, a articulação política e a gestão junto a outros Vereadores e à 

Administração Municipal; prestar apoio e participar de processos de articulação 

política e cooperação legislativa entre o Vereador e o Governo Municipal em matérias 
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de interesse do Município e de sua população; executar outras atividades correlatas 

determinadas pelo Vereador. 

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 nº 56, de 24 de 

julho de 1992) 

Código CBO: Não há previsão 

Lotação: Gabinete de assessoramento do Vereador 

Total de cargos existentes: 21 
 

Assistente Parlamentar 

Descrição sumária: Assessora o Vereador no exercício de suas atividades 

parlamentares. 

Atribuições: Assessorar o Vereador em assuntos atinentes à articulação política e 

compromissos oficiais; receber, apurar e encaminhar aos órgãos competentes as 

denúncias, reclamações ou representações recebidas pelo gabinete; auxiliar a interação 

do Vereador com órgãos públicos e privados, visando o acompanhamento e o 

aperfeiçoamento das políticas públicas destinadas às matérias de interesse geral do 

Município e de sua população; instrumentalizar os trabalhos desenvolvidos nas 

reuniões ordinárias, extraordinárias e itinerantes; coletar informações de caráter 

político, a fim de elaborar estudos, propostas e recomendações que possibilitem o 

aperfeiçoamento do trabalho político do Vereador; proceder a leitura diária das 

publicações oficiais; executar outras atividades correlatas determinadas pelo Vereador. 

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 nº 56, de 24 de 

julho de 1992) 

Código CBO: Não há previsão 

Lotação: Gabinete de assessoramento do Vereador 

Total de cargos existentes: 21 
 

Oficial Legislativo 

Descrição sumária: Assessora o Vereador no exercício de suas atividades 

parlamentares. 

Atribuições: Assessorar o Vereador no exercício de suas funções, executando 

atividades definidas na pauta política do Parlamentar; subsidiar a função fiscalizatória 

do Vereador mediante a coleta e a triagem de informações e demandas para a 

apresentação de indicações e requerimentos; prestar auxílio político direto ao Vereador 

durante as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes; dar suporte à análise política 

das matérias discutidas nas comissões temáticas e frentes parlamentares integradas pelo 

Vereador; acompanhar o Parlamentar em ações, reuniões e visitas políticas; executar 
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outras tarefas de cunho político correlatas, que não demandem conhecimentos 

especializados. 

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 nº 56, de 24 de 

julho de 1992) 

Código CBO: Não há previsão  

Lotação: Gabinete de assessoramento do Vereador 

Total de cargos existentes: 42 
 


