
 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO
 
 
 

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.
 
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.
 
Art. 4º  Esta resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2019.
 
 
 
 
 
 

Plenário "Mario Scholz", 22 de novembro de 2018
 

 
 

 
 

Ver. Juvenil Silvério - PSDB  
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