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① Cimara Municipalde Jaguari6na
Estado de Sio Paulo

PROiET0 DE RESOLUCAO N ' .(30b /20i8

Disp6e sabre a substituicio dos Anexos I
1], 111e IV, da Resolucao n ' 103, de 03 de
marco de 2000.

.\ Cimata Municipalaprova a scguinte Resoluq:a,o

i.rt. ]' O ancxo ]da ]tesolugio n ' 103, dc 03 de margo dc 2000, ltltcrado

pdas Resolug6es n ' 181 de 09 dc agosto de 2017; n ' 172 de 25 de junho dc 2015;

n' 164 de 31 dc dczembro de 2012; n ' 158 de 16 dc fevereiro dc 2011; n ' 154 de

19 dc maio de 2010; n ' 151 dc 21 de outubro dc 2009; n ' 143 de 04 dc junho de

2008; n ' 134 de 19 de setembro de 2007; n ' 129 de 09 de margo de 2007; n" 128

de 15 de dezembro dc 2006 e n ' 126 de 29 dc sctembro de 2006, 6tca substituido

polo Anexo lque acompanha este resolugiio, dela fazendo parte integrante

Art. 2' O ancxo 11, da ltesolugao rl ' 103, de 03 de margo de 2000, altcrado

pdas Rcsolug6es tl" 189 de 13 dc dezembro dc 2017; n ' 176, dc 22 de junho de

2016; n ' 172, dc 25 de junho dc 2015; n ' 164, de 31 dc dczcmbro dc 2012; n

151, dc 21 dc outubro de 2009; n ' 134, de 19 dc sctembro dc 2007; n ' 128, dc

15 dc dezembro dc 2006; n ' 126, de 29 de sctembro de 2006, mica subsdtuido

pele Anexo llque acompanha asta resolugao, dcla fazendo parte integrante

I.r. 3' O Ancxo 111, da Rcsolugio n ' 103, de 03 de margo de 2000, 6tca

substituido pele Anexo 111 quc acompanha csta resolugao, dela fazendo parte

integrarltc



/

rV da Rcsolugao n ' 103, de 03 de margo de 200r).

n ' 189 de ]3 dc dczembto de 2017; n ' 181, de 09 dc

n' 172, de 25 de Junho de 2015; n ' 158, de 16 de feverciro de

de 2010; n ' 151, de 21 de outubro de 2009; n ' 134.

n' 129, de 09 de margo de 2007 e n ' 126, de 29 dc

Glca subsdtufdo peta Ancxo IV que acompanha este resolugao
parte ]ntegrante

Art. 5' Este Resolugao cnUa em vigor na data da sua publicagao.

Art. 4' O Anexo

altcrado pdas Resolug6es

agosto de 2017

2011; rl ' 154, de y ac mano

dc 19 de sctembro dc 2007
sctembro de 2006

deja fazendo

lrt. 6" 1tevogam-se as disposigdes cm contrfrio

hfcsa da C6mara Municipal de. 25 dc janeiro de 2018.
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Presidente
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Cimara Municipalde Jaguari6na
Estado de S3o Paulo

VEREADORAINALDA ]:©CIO DE BARROS SANTANA
Segundo Secretfria

①

JUSTIFICATIVA

Cards colegas Vereadores, o prescnte I'rojeto de ltesoluQfio

pretcndc recstruturar os Departamcntos do Podcr Lcgislativo, altera\ndo-se a

estrutura do Plano de Classiflcag:io de Empregos c Cargo da Cfimara Municipal

de Jaguariana(Resolugiio n ' 103, de 03 dc IBargo de 2000)

Prelinlinal-monte, 6 dc observer que a Cfmara blunicipal possum

autonomic para delibcrar, mediantc resolugao(art. 48 da CF), sobre sua

organizag:io, funcionamento, criagao c transformagao de cargos componentcs dc

sua estmtura, por forge do que rezam os arts. 51,IV e 52, Kill da Lei Maior,

disposidvos endercgados is Cases do Congresso Nacional, mas cxtensiveis aos

Legislativos Estadual e blunicipal, pda simctria das formal (art.29, caput, da CF)

Da mesma forma, o Plano de Cargos e Empregos P6blicos deste

Legislativo esb disciplinado por resolug?io, c as alterag(3es que Glzeram sc

4'
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!glgligf Estado de Sio Paulo

necessirias ao longs destes ands forum cfetuadas obsewando se os ditamcs

prcceituados na ]tcsolugao n ' C)60/91 0iegimcnto Interno) e na Lei Organica do

municipio deJaguari6na.

Ora, nobres peres, no ano dc 2017, quando asta ]\mesa Diretola

assumiu os trabalhos, o Lcgisladvo vivenciou uma grande celeuma em porno das

atribuig6cs para a reahzagao dos procedimentos licitat6rios que envolvem n

Departamcnto Adminisu£Ltivo e Financeiro e Controlador dc Patrim6nio e

Compras

Nobrcs Colcgas, propomos o prcsente I'rojcto, para quc nio hajj

d6vidas sabre dc quem 6 a responsabihdadc deltas auibuig6es e para que este

Casa Legislative aprimore a sua estrutura funciona1 6 que faz-se necessido crier

utn dcpartamcnto espccifico que Gicarf com today as atribuig6es inercntes as

compras, paUim8nio c licitag6es

\shim, propomos a criagio do Departamento de Compras,

Licitag6cs e Patrim6nio, c nomearcmos para o cargo de Diretor um ser\odor

cnnstante do quadro permanente do Legislative, c quc teri as atribuig6cs

constantes no -zlnexo IV que acompanha este Projeto de Resoluga.o, ;# zue/b:i.



Cimara MunicjpQlde JaguariOna
Estado de S3o Paulo⑤

\NEXO IV

ESCRIQAO DAS ATRiBUiQOns INEliENTES Aos CAliGOS E
EblPREGOS

D

DiRETOR DE COX{PitXS. LiCiTXCOiZS E PATRIM6N10

,)

b)

plancjar, super'isionar, confeccionar e reahzar o prepare da licitagao, os

proccssos licitat6rios e as compras diretas;

dar suporte a Presid6ncia no planejamcnto anual das compras,

cotltratagdcs e orgamentos, elaborando projcto com as espcciGtcag6es do

objcto, condig6es de fornecimento e oricntag6es relatives a prazos,

proccdimentos e estrat6gifls a serem adotadas;

realizar a confecgao, a elaboragao dos contratos administrativos, gerenciar

e mantcr o controle dos contratos, bem coma atentar para os sells prazos

de \ cncimcnto, claborando aditamentos, revis6cs ou rcajustcs;

oricntar os prepostos na administragio dos scrvigos contratados;

confeccionar e publican os editais de licitagao;

responsavel por today as compras neccssfrias para o bom andamcnto do

Poder Lcgisladvo, atrav6s das solicitag6es dos respectivos departamentos,

realizando e confeccionando o memorial dcscritivo, e os piocessos de

licitag6cs e orgamentos, e de dispense ou inexigibihdadc dc licitagao,

quando for o casa;

elaborar e confeccionar os contratos, aditamentos, minute dc edital c

montagcm do processo licitat6rio desde a abcrtura at6 scu cnccrramento e

')

d)

')



Cimara Municipaldg JagyQrjdDB
Estado de S3o Paulo③

pagamcnto, fornecendo o suporte t6cnico necessirio a Conliss:io de

LicitaS:fio;

respons6vcl peso pauim6nio Hsico/estrutural da Cimara Municipal,

principalmente, na sua manutengio e conscrvagao;

responsavclpelo controls do materialde expcdiente e escdt6rio;

Riscalizar o controle dc estoque, almoxarifado, console dc patrim8nio,

controls dc abastecimento c manutengfio dc velculos c obras;

h)

i)

j)

k) )utras atribuiq:6cs correlates ao cargo

Porquanto, considcramos imprescindivela mudanga na descfigao

das atribuig6cs inerentes aos cargos e empregos, e a consdtuigao do

Departamcnto de Compras, Licitag6es e Patrim6nio do Podcr Lcgislativo de

Jaguari6na. A rcadecluagio constitui medida esscncial para o apdmoramcnto da

gestao do Legislative jaguariuncnse

Por derradeiro, lorna-sc imperioso o apoio dos cards colegas

Vereadoies, visando a transformagao dessa propositura, de lavra da bless

Diretora, cm Resolugao destc Lcgislati\ o

Nlesa da Cimara Nlunicipalde Jaguariana, 25 de janeiro de 2018



Cimara Municipalde Jaguari6na
Estado de S3o Paulo

VEREADOR ROhtiLSON NASCIMENTO SILVA
Presidente

/1

.... ..:£=$&k~
Vice-Pre:idente '

VEREADORA C 46SiA MUkZK MONTAGNER
meira Secrbtiria

VEREADORA INALDA LUCIO DE BARROS SANTANA
Segundo SecretAria



Cfmara Municipalde Jaguari6na
Estado de Sio Paulo

ANEXOI
QUADRO PERMANENTE DE EMPREGOS E CARGOS PUBLICOS

GRUPO QUANTIDADEI FUNCAO ICLASSE SALAKtO

(*) Cargos que servo extintos ap6s a vacincia

QUADRO SUPLEMENTAR DE SERVIDORES
GRUPO I QUANTIDADE

KI
FUNCAO

Diretor de Secretaria
CLASSE

l*)lll
Inativo

SALARIO
6.713,70

J
l Diretor Financeiro

Diretor de Secretaria (') ll

5.638.01

l 5.638.01

DIRETORIA GERAL

  l Diretor Gerd I I

Assessor de Imprensa I IV

6.713.70

4.294.25l
l T6cnico Legislative ll 4.700.22

E 13 Assessor Parlamentar I IV 2.514.46

F 2 ControladordeExpediente ll 3.924,49
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

J I I IDiretorAdministrativoeFinanceiro 1 1 1 5.638.01
D 2 T6cnico em Contabilidade E1 1 2.317.80
D 2 T6cnico em Informdtica L1 1 2.317.80

I I I Coordenador Administrative. e
Financeiro

11 5.439.49

C 4 Vigilante Patrimonial . ll 2.128.40

B 1 2 IRecepcionista 1 ll 1 2.200,00
B 1 2 Motorista 1 ll 1 2.200.00
A I I IAssistenteAdministrativo I ll 1 1.799.70

DEPARTAMENTO JURIDICO
J I I IDiretorJuridico I IV 5.638.01

J I I IDiretorFinanceiro--Relotado(*) 111 1 5.638.01

G ] 2 ]Agyggado I ll 1 4.294,25
DEPARTAMENTO DE COMPRAS. LICITACOES E PATRIMONIO

J IDiretordeCompras,Licita96ese 15.638,01
Patrim6nio

F 1 2 IControladorPatrim6nioeComoras 1 ll 1 3.925.18

C 1 2 IServenteContinuo(') 1 ll 1 2.200.00
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OUADRO SUPLEMENTAR DE GRATIFICACOES
GRUPO I QUANTIDADE FUNCAO CLASSE SALARIO

  l Preqoeiro   1.800.00

  l Presidente da Comiss8o de Licitacio 500.00

  2 Membros da Comissgo de Licitacao   250,00
  l Controlador Interno   1.200.00



Cfmara Municipal de Jaeuari6na
Estado de Sio Paulo

ANEXO ll

s que servo extintos ap6s a vacAncia

Quantidade Denominacio de Emnreaos Piblicns (}rau de F.scnlarirlnde H'-.rmn rlnPrnirimnm+A lrXI,...,.
2 Servente Continua Ensino M6dio Comnletn    
4 Vigilante Patrimonial Ensino M6din ('nmnletn    

  Motorista Ensino M6ditl Cnmnjetn I r-,\... .rq,. P-lhlirn  
2 Recepcionista Ensino M6dil] Crlmnletl] ( 'nnnlrqn Pilhl ; r.'.  

  Assistente Administrativo Ensino M6dio Cnmnjetn    
13 Assessor Parlamentar Superior Complete Em Comissio

Excepcionalmente at6 o
Hlnal da legislatura
2017/2020. sera admitido
o requisite para nomeagao
cursando Rivet superior

  ]6cnico em Contabilidade Curse T6cnicn de ('nntahilidndP I C...i. ,ii bl;mi ..  
2 16cnico em Informitica Curse T6cnicn em Tnfnnnitirn I C'-nr.lrq '. Pllhlirn  

  T6cnico Legislativo Cursandn nive] si nerinr ('nnf .nrqn Pilhl i pn  
2 Controlador de Expediente Cursando navel superior Concurso Ptlblico Administragao e

qnn.Dt-.;.Hn

  Coordenador Adm. e Financeiro Cursando nivelsuperior Em confianga servidor Registry no CRC./SP

2 Controlador de Patrim6nio e Compras Cursando nivelsuperior Concurso PQblico Administragao/Direito/Ci&
nn;na rlf\nt41.A;p/['..nAm '.

l Assessor de Imprensa Superior Completo Em comissgo lomalismo e Registry no

  Diretor Financeiro+ Superior Cnmnleto    
  Diretor de Secretarial Superior Completo

Em Comissio
 

  Diretor Jurfdico Suoerior Comoleto Registry na OAB/SP
2 Advogado Sunertor (,omnletn



Cfmara Municipal de JaguariQna
Estado de Sio Paulo

FUNCOES EM CONFIANCA

②
Quantidade come da Fungal G rau Escolaridade Forma de Provimento Observagao

  Diretor Gerd Superior Complete Em conflanga servidor
concursado

Graduagao

  Diretor Administrative e
Financeiro

Superior completo Em confianga servidor
concursado

Ci6ncias Contibeis e registry no
CRC/SP

  Diretor de Compras. Licitag6es e
Patrim6nio

Superior Complete Em conntanga servidor
concursado

Administragao/Direito/Ci6ncias
Contfbeis/Economia/Gestio
Publica
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ORGANOGRAMA FIJNCIONAL DA SAMARA MtJNICIPAL DE
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Cfmara Municipal de J39uari6na
Estado de Sio Paulo

ANEXO IV

DESCRiCAO DAS ATRIBUIC6ES INERENTES AO$CARGQ$ E EMPREGOS

DIRETORIA GERAL

DIRETOR GERAL

a)

b)

Organizar. orientar e dirigir a execugao da politica administrativa da Camaral

Tragar diretrizes adequadas ds normas legais e regulamentares e ds deliberag6es da
Presid6ncia da Camara. indispensaveis e necess6rias ao correto e pleno exercicio das
fung6es delegadas aos servidores e/ou aos profissionais envolvidos no funcionamento da
Camaral

Supervlsionar e dirigir a elaboragao dos projetos e programas de racionalizagao e
modernizaQao de todas as atividades operacionais da Cimara
Estudar e sugerir a implantagao de novos servigos ou modificag6es existentesl
Avaliar a produgao quer sega no aspecto qualitativo quer seja no aspecto quantitative.
considerando a efici6ncia de cada funciondrio e os recursos materiais disponiveis, para

concluir a respeito e determinar novos procedimentos, quando necessgrios
Encaminhar a Presid6ncia da Cimara a relaQao dos projetos em condiQ6es de figurarem

na Ordem do Dia ou de serem aprovados por dispositivos regimentaisl

Determinar a preparaQao de proposig6es, editais. convites, oficios e demais atos
legislativos. controlando. inclusive. o cumprimento dos prazos estabelecidos
Acompanhar o cumprimento dos prazos dos projetos encaminhados para sanQao do
Executivo Municipal
Promover e acompanhar a execugao das atividades de refer6ncia legislativa. sinopse:
atas, documentaQao e arquivo legislativo e hist6rico da Cimara

Promover e acampanhar as atividades de recebimento, distribuiQao, controle do
andamento e arquivamento dos papeis e documentos de teor administrativo da Camaral
Promover e orientar os servigos de conservagao, interna e externa. do pr6dio, m6veis.
nstalag6es, maquinas e equipamentos da Camaral
Promover e supervisionar as atividades relativas aos veiculos da Camara, bem como
acompanhar os servigos de vigilancia. monitoramento, limpeza, zeladoria, portaria, copa.
reprodugao de papers e documentos, selos postais, fax e telefonia da Camaral

Promover a articulagao dos diversos 6rgaos com os setores interessados, baseando-se
em informaQ6es, programas de trabalho, pareceres e reunites conjuntas, para integra-los
e obter o major rendimento das atividades do Legislativo Municipals
Fazer cumprir decis6es tomadas em assuntos de sua competencia legal ou regimental
baixando, conforme o casa. instruQ6es de servigo, expedindo ordens e controlando o
cumprimento das mesmas, para possibilitar a plena realizagao dos objetivos previstosl
Exercer outras atividades correlatas.

c)

d)

e)

9)

h)

)

j)

k)

1)

m)

n)

0)
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ASSESSOR DE IMPRENSA

a)
b)

c)

Veicular mat6rias relativas a Cimara Municipaljunto aos meios de comunicagao socials
Manter contatos com o 6rgao oficialda Cimara Municipalpara publicagao de mat6rias e
atos oficiaisl

Elaborar resenhas para publicagao em jornais e/outros memos de comunicaQaoloutras
atividades correlatas e pertinentes ao cargo

TECNICO LEGISLATIVO

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Oferecer consultoria e esclarecimentos a todos os assessores parlamentares em relagao aos

trdmites administrativos, legislativos e estruturais da Cimara Municipalde JaguariOnal

Efetuar a interligagao entre os assessores parlamentares e os departamentos da Cgmara
Municipal de Jaguaritlna
dirigir toda documentagao encaminhada pda Presid6ncia e pelo Diretor Gerd, tratando de
seu adequado arquivo. em computadores. em fichas e em livros. cuidando de seu devido
encaminhamento, nos prazos legaisl
elaborar os termos de abertura e de conclusio dos livros, encaminhando-os para assinatura e
rubrica da Presid6ncia

preparar a ordem do dia. de acordo com a minuta, que for apresentada pelo Diretor da
Secretaria, registrando-a devidamente
langar os despachos em todas as proposig6es. de acordo com o deliberado peso plenario,
para que o Presidente aponha a sua assinatural manter em arquivo as emendas e
substitutivos apresentados. procedendo a sua juntada aos respectivos processor na
oportunidade regimental

preparar os aut6grafos das leis decretadas pda Cdmara para remessa ao Executivo
proceder a revisio das leis publicadas. a vista dos respectivos aut6grafosl

preparar os processos da Camara, processos internos e promulgados pda Cdmara:
fazer entrega, mediante carga, oficios Presidentes das Comiss6es Permanentes e Especiais:

dos processos. que a cada uma foi encaminhado:
prestar assist6ncia ao Presidente, submetendo-the a materia a ser discutida e votadal

garantir ao Presidente e aos demais Membros da Mesa, o apoio necessgrio ao desempenho
de suas funQ6esl

supervisionar o protocolo de todos os documentos encaminhados ao Legislativo, dando o
devido encaminhamento aos mesmos, bem como protocolar as proposituras dos Vereadores
e quando for o caso. suas retiradas
coordenar o quadro de afixaQao de Atos e Documentos da Cimara, zelando pda sua
adequada colocagao e conservagao, bem como prazos e demais exig6ncias legaisl
executar outros servigos, que Ihes for determinado pelo Diretor da Secretaria

Outras atividades correlatas e pertinentes ao cargo

g)
h)

j)

k)

[)

m)

n)

0)

P)
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CONTROLADOR DE EXPEDIENTE

a)

b)

responsavel pda revisio de toda a materia que sera obleto das sess6es ordinarias,
extraordin6rias e solenes

oferecer suporte no atendimento aos Vereadores e demais departamentos da Cimara
Municipalde JaguariOna em relagao aos sewigos da Secretaria e informa96es da legislagao
municipals

oferecer consultoria e esclarecimentos a todos os assessores parlamentares em relagao aos

trimites administrativos. legislativos e estruturais da Cdmara Municipalde JaguariOna
efetuar a interligaQao entre os assessores parlamentares e os departamentos da Cimara
Municipal
elaborar proposituras (Indicag6es, Requerimentos e Mog6es) dos Senhores Vereadores
elaborar oficios

elaborar a pauta das Sess6esl

redigir as Atas das Sess6es
auxiliar as Sess6es da Cimara Mirim

elaborar as proposituras dos Vereadores Mirins (Indicag6es. Requerimentos e Mog6es)
assessorar os Vereadores nas Sess6es Legislativas
organizar os documentos da Secretarial (Resolu96es, Portarias. Decretos, Indica96es
Requerimentos. Mo96es. Leis)
efetuar registros de protocolos de entrada e sandal
receber e despachar correspond6ncias oficiais

organizer as Audi6ncias POblicas (envio de oficio ao Secretiria de Finangasl ao Presidents
da Comissio Permanente de Orgamento, Finangas e Contabilidade para convocaQao da
referida Audi6ncia);

elaborar e publicar Editais para a realizagao da Audlincia POblica
elaborar convites ds Autoridades. Secretarios, Presidentes de Associag6es de Bairros, e a
populagao em gera
outras atividades correlatas e pertinentes ao cargo

c)

d)

e)

g)

h)

j)

1)

m)

n)

0)

P)

q)
r)

s)

ASSESSOR PARLAMENTAR

a) assessorar o vereador no dmbito das comiss6es e das sess6es plenariasl
b) elaborar proposiQ6es, projetos e oficios
c) realizar pesquisas e estudos. preparar monografias, relat6rios e demais expedientes

relacionados a atividade legislativa
d) coligir legislagao e documentos de interesse da atividade parlamentar;
e) preparar mat6rias referentes a pronunciamentos e proposiQ6es do vereadarl

f) registrar e controlar as audienclas. visitas e reunites de que deva participar ou tenha
nteresse o vereadorl

g) acompanhar e informer ao vereador sabre prazos e providencias das proposig6es em
tramitagao no Legislativo
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h) incumbir-se da correspond6ncia recebida e expedida pelo parlamentarl

i) preparar regularmente sinopse das mat6rias de interesse da atividade parlamentar
publicadas nos principals 6rgaos de imprensa

f) exercer outras atividades correlatas

DEPARTAMENTO ADMINISTRA TIVO E FINANCEIRO

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

a)

b)

desenvolver todas as atividades da contabilidade. encaminhando ao Presidente os
documentos devidos, dentro da ordem e da legalidade. sempre de acordo com as normas
legais vigentes, em especialas da contabilidade e as exig6ncias do Tribunalde Contas do
Estado

fornecer dados para a elaboragao da proposta de Plano Plurianualde Investimentos. de Leis

de Diretrizes. e dos Orgamentos. dentro das prioridades estabelecidas pda Camara.
controlando suas execug6es e informando as provid6ncias a serem adotadas pda Mesa
Diretora e pda Presid6ncia
manter atualizada a relagao financeira de bens patrimoniais da Camara, bem como
sua depreciagao;
zelar pda correta apresentagao de notas fiscais e demais documentos contgbeis por parte
dos fornecedores de materiais e prestadores de servigos, conferindo-os
elabarar os empenhos. as balancetes mensais e as prestag6es de contas dos exercicios

findos, encaminhando-os a Presid6ncia, ap6s verificagao de sua ordem e legalidade e
estando de acordo

promover os contatos com o Tribunalde Contas do Estado e outros 6rgaos fiscalizadores.
levando os dados e os documentos comprobat6rios exigiveis para encaminhamento. para
adequada prestaQao de contasl

tomas todas as provid6ncias necessdrias para a contratagao e demissdo de pessoall
manter controle de frequ6ncia dos servidoresl

manter atualizado os prontuarios dos servidores. bem como as correspondentes anotag6es
na CTPS de cada um deles:

proper a Mesa. programa de capacitaQao professional. racionalizagao e organizagao dos
servigos

c)

d)

e)

f)

g)

j)

\...

DIRETOR FINANCEIRO

a) desenvolver today as atividades da contabilidade. encamlnhando ao Presidente os
documentos devidos, dentro da ordem e da legalidade, sempre de acordo com as normas
legais vigentes, em especialas da contabilidade e as exig6ncias do Tribunalde Contas
do Estado
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b) fornecer dados para a elaboragao da proposta de Plano Plurianualde Investimentos, de
Leis de Diretrizes. e dos Orgamentos, dentro das prioridades estabelecidas pda Camara.
controlando suas execug6es e informando as providencias a serem adotadas pda Mesa
Diretora e pda Presid6ncial
banter atualizada a relagao de bens patrimonials da Cimara

tomar as provid6ncias necessdrias para dar o suporte necessdrio para a Comissio
Permanente de LicitaQao exercer suas atribuiQ6es
encaminhar e efetivar todos os procedimentos atinentes aos processos de compras e
pagamentos
zelar peta correta apresentagao de notas fiscais e demais documentos cont6beis por
parte dos fornecedores de materiais e prestadores de servigos, conferindo-os
elaborar os empenhos, os balancetes mensais e as presta96es de contas dos exercicios
findos, encaminhando-os a Presid6ncia, apes verificagao de sua ordem e legalidade e
estando de acordo

promover os contatos com o Tribunal de Contas do Estado e outros 6rgaos
fiscalizadores, levando os dados e os documentos comprobat6rios exigiveis para
encaminhamento, para adequada prestagao de contas
tomar todas as provid6ncias necessdrias para a contrataQao e demissio de pessoal
manter controle de frequ6ncia dos servidores;

manter atualizado os prontuarios dos servidores. bem como as correspondentes
anotag6es na CTPS de cada um delesl
proper a Mesa, programa de capacitagao profissional. racionalizagao e organizagao dos
servigos

c)

d)

e)

f)

g)

h)

)

j)
k)

1)

COORDENADOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

\.
a)

b)

c)
d)

e)

g)

auxiliar diretamente o(a) Diretor(a) do Departamento em tapas as suas fung6es

especialmente Ihe prestando assessoria e consultoria, atrav6s da emissio de pareceresl
orientar. acompanhar, fiscalizar e avaliar a gestao orgamentaria, financeira, patrimonial e
operational da Cimara Municipal, cam vistas a aplicagao regular e a utilizagao racional dos
recursos e bens pOblicosl

avaliar o cumprimento das metas previstas no orgamento e sua execugaol

verificar as contas dos respons6veis pda aplicagao. utilizagao ou guarda de bens ou valores
pOblicos, e de todo aquele que por aQao ou omissao. der causa a perda. subtragao ou estrago
de valores, bens ou materials de propriedade ou responsabilidade da Cdmara Municipals

exercer o controle das operag6es de cr6dito, bem como dos direitos e haveres da Camaral
tomar as contas dos responsaveis por bens ou valores, ao finalde sua gestao, quando nio
prestadas voluntariamente
supervisionar as atividades da contabilidade. principalmente, em relagao ds exig6ncias do
Tribunalde Contas do Estado
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h) emitir relat6rios peri6dicos e por ocasiio do encerramento do exercicio. sobre a fiscalizaQao
das contas e do balango geralda Cdmara Municipal. e nos casos de inserg6es, verificagao e
tomada de contasl
Supervisionar as medidas adotadas para o retorno da despesa totalcom pessoalao
respectivo limite, cano necess6rio. nos termos dos artigos 22 e 23 da L.C. 101/20001
zelar pda organizagao e manutengao atualizada dos cadastros dos responsaveis por
dinheiros, valores e bens pablicosl
cantrolar os limited para a insergao de despesas em restos a pagar
efetuar o controls da destinagao dos recursos repassados
zelar pda correta apresentagao ao Diretor do Departamento de notas fiscais e demais
documentos cont6beis por parte dos fornecedores de materials e prestadores de servigos
verificar os empenhos, os balancetes mensais e as prestag6es de contas dos exercicios
findos. encaminhando-os a Diretoria

verificar a regularidade e legalidade de contratagao e demissio de pessoall
assessorar a confecQao do prontuarios dos servidores. bem como as correspondentes

anotag6es na CTPS de cada um delesl
supervisionar o funcionamento e a efetividade dos servigos prestados pelos funcionarios.
fiscalizando a assiduidade e o bom comportamento. atrav6s de informag6es prestadas pelo

Chefe de Departamento Pessoale fiscalizagao do cartio de pontos

i)

j)

k)

1)

m)

n)

0)

P)

q)

TECNiCO EM CONTABILIDADE

a) execute e organiza trabalhos inerentes a contabilidade
b) realiza tarefas pertinentes. para apurar os elementos necessdrios ao controle e a

apresentagao da situagao patrimonial. econ6mica e financeira da organizagao municipal

TECNiCO EM INFORMATICA

a)

b)

c)

d)

f)

g)

instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os usudrios nas especificag6es e
comandos necess6rios para sua utilizagaol

organizar e controlar os materiais necessdrios para execuQao das tarefas de operagao, ordem
de servigo, resultados dos processamentos, suprimentos. bibliografias, etc.

operar equipamentos de processamento automatizados de dados. mantendo ativa toda a
malha de dispositivos conectados:

interpretar as mensagens exibidas no monitor, adotando as medidas necessariasl
notificar e informar aos usudrios do sistema ou ao analista de informatica. sobre qualquer
falha ocorrida

executar e controlar os servigos de processamento de dados nos equipamentos que opera;

executar o suporte t6cnico necessdrio para garantir o bom funcionamento dos equipamentos.
com substituigaa. configuragao e instalagao de m6dulos, panes e componentes
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h)

i)

j)
k)
1)

rn)

administrar c6pias de seguranga, impressao e seguranga dos equipamentos em sua area de
atuagao:
executar o controle de fluxos de atividades. preparando o acompanhamento da fase de
processamento de redes de computadoresl

participar de programa de treinamento. quando convocadol
controlar e zelar pda correta utilizagao dos equipamentosl

auxiliar na execugao de pianos de manutengao, dos equipamentos. dos programas, das
redes de computadores e dos sistemas operacionaisl
executar outras tarefas compativeis com as exig6ncias para o exercicio da fungao.

VIGILANTE PATRIMONIAL

'-. a)

c)

d)

e)

f)

g)

zelar pda conservagao e seguranga do pr6dio da Cimara Municipals
zelar pda seguranga dos m6veis e equipamentos da CAmara Municipals
executar a ronda nas depend6ncias da Cimara Municipal, verificando se as portas, janelas,
port6es e outras vids de acesso estio fechadas corretamente, adotando as provid6ncias
necessdrias no sentido de evitar inc6ndios. roubos, entrada de pessoas estranhas e a
ocorr6ncia de outras anormalidades:

observar a entrada e saida de pessoas. para evitar que estranhos ou nio
autorizados/identificados possam causar transtornos e tumultosl
atender pessoas e fornecer informag6es, facilitando o acesso de qualquer cidadio is
sess6es plenarias
colaborar com os demais servidores:

outras atividades correlatas e pertinentes a fungao.

\..
SERVENTE CONTiNUO

a) cuidar da estrutura fisica no que diz respeito a limpeza. higiene e bem estar da Cimara

Municipal de JaguariOna, mantendo todos os ambientes em perfeito estado de
funcionamento

fazer a llmpeza das depend6ncias da Camara, inclusive m6veis e utensilios, zelando pecos

equipamentos dos quaid utiliza e por todo o patrim6nio aos seus cuidados
cuidar da manutengao e asseio da cozinha e da despensa, bem como zelar pda manutenQao

dos mantimentos e equipamentos sob sua guardat
colaborar com os demais servidores

realizar atividades rotineiras envolvendo a execugao de trabalho e supervisao, relacionados
com a conservagao. zero e seguranga dos pr6dios pOblicos e patrim6nio publico municipals
preparar cafe e outros para os Vereadores, Presidente. diretores e funciondriosl
efetuar servigos gerais de limpeza nas depend6ncias da Cimara Municipalde JaguariOna e
banheiros e pisos de todas as depend6ncias e outros locais fora dos pr6diosl
solicitar materials de consumo para ser desenvolvido os seus trabalhosl

b)

c)

d)

e)

g)

h)
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i) verificar se os banheiros possuem papelhigienico e porta sabonetes

j) limpar portas e vidros, soleiras de portas ejanelasi
k) verificar se janelas e portas estio devidamente fechadas no finaldo expediente dos setores
1) manter o controle de estoque dos produtos de limpeza e higiene
m) outras atividades correlatas e pertinentes a fungao

RECEPCIONISTA

a)

b)

c)

d)

e)

atender o cidadao, identificando e averiguando suas pretens6es, para prestar-the informag6es

e providenciar o seu encaminhamentol
atender chamadas telef6nicas, manipulando telefones, para prestar informag6es e anotar
recadosl

registrar os atendimentos, anotando os dados pessoais e comerciais do cidadio para
possibilitar o controle dos atendimentos diariosl

receber a correspond6ncia enderegada a Cimara Municipale aos empregados, registrando-
os, para possibilitar sua correta distribuigaol

executar outras tarefas correlatas determinadas peso superior imediato.

\..

MOTORISTA

a)

b)

c)

d)

e)

g)

dirigir o autom6vel da Cimara Municipal, verificando diariamente as condig6es de
funcionamento do veiculo, antes de sua utilizagaol
transportar pessoas, quando autorizado, zelando pda seguranga dos passageiros, verificando
o fechamento de portas e o uso de centos de seguranga
observar os periodos de revisio e manutengao preventiva do veiculo, bem como fazer
pequenos reparos de ur96ncia
manter o veiculo limps. interna e externamente. e em condiQ6es de uso, levando-o a
manutenQao. sempre que necessariol

anotar a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas transportadas.
tinerdrios e outras ocorr6ncias:

recolher o veiculo a garagem da Cimara ap6s o servigo, deixando-o corretamente
estacionado e fechadol
executar outras tarefas afins

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

a)
b)

c)

d)

prestar assist6ncia a unidade de atuagaol

controlar os servigos gerais de escrit6rio, compatibilizando os programas administrativos com
as demais medidasl

colaborar com os demais servidoresl

outras atividades correlatas e pertinentes ao cargo
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OEPARTAMENTO Junioico

DIRETOR JURIDiCO

Fazed cumprir o regimento e as resolug6es da Cimara na parte diferente a esfera de aQao do

respectivo departamento. assinando com o Presidente da Cimara as portarias. ordens de
servigos e editais
Corresponder-se com as diversas repartiQ6es pOblicas sobre assuntos atinentes ds suas
atribuig6esl
Emitir pareceres a respeito da legalidade de proposituras, auxiliando o trabalho das
Comiss6esl

Defender a Cimara Municipal, a Mesa da Diretoria. ou qualquer das Comiss6es da Casa em

aQ6es judiciais:
Emitir parecer juridico a respeito de qualquer procedimento administrativo em andamento na
Casa, e sempre que solicitado por qualquer vereadorl
Orientar a Presid6ncia, a Mesa e aos demais vereadores. com relaQao ao cumprimento do
Regimento Interno e ResoluQao, no desenvolvimento das sess6es. das audi6ncias e da
tribuna livrel

Zelar pelo fielcumprimento das normas regimentais e da legislagao vigente

a)

b)

c)

d)

f)

g)

ADVOGADO

a) em conjunto com o Diretor Juridico emitir pareceres a respeito da legalidade de proposituras.
auxiliando o trabalho das Comiss6esl

b) defender a Cimara Municipal, a Mesa Diretora. ou quaisquer das Comiss6es da Casa em
agnes judiciais:

c) acompanhar as sess6es da Camera no sentido de oferecer o suporte jurldico necessdrio.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS. LiCiTAC6ES E PATninONiO

DIRETOR DE COMPRAS. LiCiTAG6ES E PATRIM6N10

a) planejar, supervisionar, confeccionar e realizar Q prepare da licitagao, os processes
licitat6rios e as compras diretas;

b) dar suporte a Presid6ncia no planejamento anual das compras, contrata96es e
orgamentos, elaborando projeto com as especificag6es do objeto, condig6es de
fornecimento e orientag6es relativas a prazos, procedimentos e estrat6gias a serem
adotadas:

c) realizar a confecgio, a elaboragao dos contratos administrativos, gerenciar e manter o
controle dos contratos, bem como atentar para os seus prazos de vencimento,
elaborando aditamentos, revis6es ou reajustes;
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d)
e)
f)

orientar os prepostos na administragao dos servigos contratados;
confeccionar e publicar os editais de licitagao;
responsavel por todas as compras necessirias para o bom andamento do Poder
Legislativo, atrav6s das solicitag6es dos respectivos departamentos, realizando e
confeccionando o memorialdescritivo, e os processos de licitag6es e orgamentos, e de
dispensa ou inexigibilidade de licitagao, quando for o caso;
elaborar e confeccionar os contratos, aditamentos, minuta de editale montagem do
processo licitat6rio desde a abertura at6 seu encerramento, fornecendo o suporte
t6cnico necessirio a Comissio de Licitagao;
responsavelpelo patrim6nio fisico/estrutural da Cimara Municipal, principalmente, na
sua manutengao e conservagao;
responsavelpelo controle do materialde expediente e escrit6riol
fiscalizar o controle de estoque, almoxarifado, controle de patrim6nio, controle de
abastecimento e manutengao de veiculos e obras;

g)

h)

i)
j)

k) outras atribuig6es correlatas ao cargo
'L

CONTROLADOR DE PATRiM6NiO E COMPRAS

a)

b)

responsavel peso patrim6nio fisico/estrutural da Cimara Municipal. principalmente, na sua
manutengao e conservagao

realizar todas as compras necessdrias para o bom andamento da Cimara Municipalde
JaguariOna. atrav6s das solicitag6es dos respectivos departamentos, realizando os processos
de licitag6es, quando necessariosl

auxiliar a Comissio de Licitagao na elaboragao de minuta de editale montagem do processo
licitat6rio desde a abertura at6 seu encerramento e pagamento
responsavel pda realizagao de orgamentos e aquisigao dos mesmos. tendo experi6ncia na
realizagao da pesquisa de prego e produto, sabendo dessa forma administrar os gastosl

c)

d)
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KKSOLUCAO N' } 03

I)isD6e sobre a astral
Class

outras providettcia.s. "

ALFREDO CHIAVEGATO NERO, Presidents da Chnara
Municipalde Jaguari&na, Estado de Sio Paulo, etc.

raga Saber, que a C6mara Municipal aprovou e eu promulgo a
seguinte Resolug5o

CXPJTUI.Oi

na ESVRUTURX oo PiANo nE ci.ASSiplCXCXO
DE EMPREGOS E CAR(;0

Art. I' - O Plano de Clmsificagao de Empregos e Cargo do
Servigo da Cimara Municipal passe a obedecer a estrutura de$1nida fiesta
Resolugao.

Ait. 2' - Para os efeitas delta Resolugao, sio adotadas as
seguintes definig6es:

1- 1;)nprqa 6/&o 6 o lugar ins&tuido na organizagao do
funcionalismo, com denominagao pr6pria, aaibuig6es especilicas e salirio
correspondents, par a ser provide e exercido por um titular, na fomia legalmente
estabelecida, mediante contrato de tlabalho;

11- Cb/:go Pzib#co 6 o lugⓑ instituido na organizagao do
fllncionalismo, com denominagao pr6pria, atribag6es especiHicas e esdp6ndio
correspondents, para ser provido e exercido por um timlar, na forma legalmente
estabelecida

lli- /hafao e a anibuigao au conjunto de atdbuig6es e
responsabiiidades que a Administragao confers a coda categoha pro6tssional, ou
cometh hdividualmente a detemlinados servidores para a execug&o de servigos
eventuats:

/a
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IV - .9avfdar /Ub/ico 6 a pessoa Otsica detentora de cargo,

emprego ou fbtgao, que presta servigo de forma nio eventual mediate
retribuig:io pecuniaria;

V - (a'Hpa f o agrupamenta de cargos da me$ma naNreza
fkincional, mesmo navel de salirio ou vencimentos e substancialmcnte id6nticos

quanto ao grau de dificutdade e responsabilidade para o seu exercicio,
representados por letras alfab6ticas maiasculas;

Vl- CTasse 6 o Regime Juridico em que o Servidor Piblico 6
regido, representado por algarismos romanos;

a) CLASSE 1- Empregos Phblicos eln Fungal de Connianga,
regidos pda Consolidagao das Leis do Trabalho(CLT);

b) Cl-ESSE 11- Empregos Piblicos Pem)mentes, regidos pda
Consolidagao das Leis do Trabaho(CLT);

c) CLASSE IH - Cargo P&blico Etetivo, regido polo Estatuto
dos Funcionirios PQblicos Municipals e que serf extinto na
vacancia

Vil- Quadra de Serpidores 6 o conjunto de Grupos, Classes,
Fung6es, Empregos em Comissio e sal&ios da Cimara de Vereadores do
Municipio de Jaguariana;

Vlll- fllrnpreKO de /+'av.the/z/a em C'offs:s2h 6 o que se destina
i dhegao dos deparlamentos e nm fung6es de assessoramento da Carrara, s6
admire provimento em cargter provis6rio, de lime nomeagao e demissao, por ato
da Mesa Diretora

IX -/'uafda Grafgicada 6 a que se destiny a direqao dos
sewigos, por live designagio e afastamento peta Presidents da Mesa Diretora, e
exercido exciusivamente por Servidor ffetivo;

X - /infra de sa/drz'o o de t'eHC/meH/o 6 a escala de padr6es de
salirio ou vencimento atribuidos a um determinado grupo;

Xl- Pudrdo de saldrfo OH de vencimen£o 6 a !etra que idcRtiflca
o salfrio recebido polo servidor dentro da faixa de salfrio ou de venGimento do
grupo que ocupa;

Xll- Sa/aria 6 a retibuigao pecuniaria a ser papa em
contraprestag5o ao trabalho do servidor empregado.

Xlll- kbmcfmelz/a 6 o estip6ndio legalmente 6txado para o cargo
ou fungal;

,/
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XIV - HaH/agePn sio acr6scimos ao salArio ou vencimentos,
de'pdas ao servidor, incluidas as vantagens de canter individual e as relatives a
natureza ou a localidade do trabalho

Art. 3' - Os empregos previstos no Anexo Idesta Resotugao,
constituem o Quadra Pemlanente de servidores da Cimara Municipal de
Jaguaii&na.

$ ]' - Os empregos de que tr8ta este artigo, integram os segumtes
Grupos Funcionais:

a) Grupo Apoio;
b) Grupo Administrative;
c) Grupo de Servigos T6cnicos e Legislattvos;
d) Grupo de Servigos de Navel Superior.
Art. 4' - C) cargo de Diretor Financeiro e o emprego de Diretor

de Secretaria constantes do Anexo Idesta ltesotugao, que constituio Quadra
Suplementar de servidores da Cimara Municipal de Jaguari$na, servo extintos a
medida que vagarem

c,Apfvui.o ll

DA ADMISSAO

Art. 5' - A admissio de pessoal permanente serf autorizada polo
Presidents da Cimara Municipal, mediante sohcitagao do Depallamento

interessado a Mesa Diretora, conforme estabelecido em regulamento especifico
Par6grafo trnico - A admissio referida no kaput destc artigo, s6

ocorreri mediante aprovagio em cancurso pablico de provas ou de proves e
titulos.

Att. 6' - Para o preenchimento dos empregos pablicos, servo
observados os requisitos minimos indicados no Ajtexo 11, sob pena de ser o ato
correspondents nulo de pleno direito, nio gerando obilgagao de esp6cie alguma
para a C6mara Municipal ou qualquer direito para o beneficiario, alum de
acarretar responsabilidade de queen Ihe der causa
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Art. 7' - A defici6ncia lisica e a limitagao sensorial nio
constituirgo impediments ao ingresso no sewigo da Cfmara Municipal, salvo
quando consideradas incompadveis com a natureza das atribuig6es a serem
desempenhadas

g I' - A incompatibilidade a que se refers o kaput dente artigo,
sera declarada par Junta M6dica Especial, constituida de prolissionais
especializados e t6cnicos na area correspondente a defici6ncia ou a limitagao
diagnosticada

$ 2' - Da decisis da Junta M6dica Especial, nio caberf recurse.
1 3' - A Cimara Municipal de Jaguaritlna, estimular4 a criagao e

o desenvolvimento de programas de reabilitagao professional para os serMdores
portadores de deHici6ncia fisica ou ]imitagao sensorial

1 4' - Aos portadores de de$ci&ncia lisica ou de limitagao
sensorial ad(!uiridas posteriomiente ao ingresso no sewigo pablico municipal,
sera assegurado, sem prquizo de seu vencimento, o exercicio de emprego, funQao
ou atividade compatfveis com as saas condig6es e ao wu emprego originfrio

CAPITUI,o lll

DA REMUNERA CAo

Alt. 8' - Os empregos inte④antes do Quadra Pemianente de
servidores da C6mara Municipal estio escalonados por refer8ncia de
remuneragao no Anexo I

Paragrafo UMco - A dada grupo conesponde uma faixa de
vencimento, composta de }0 (dez) padrdes de vencimento designados
alfabeticamente de A a J, constantes do Anexo I

Art. 9' - Ficam assegurados o adicional por tempo de servigo e
promogao de caneira, equivalentes a cinco por canto(5%), a dada cinco ands e a
Sexta parte, ap6s compietos vince e quatro antes e leis moses aos servidores com
efetivo exercicio prestado ao municfpio de Jaguarlana: calculado sabre o
vencimento basics
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An. 10 - A Mesa da Cgmara podera atribuir gratificagao aos
servidores, atravfs de Ato. por tempo detemihado e sempre a tinto presario, at6
o lniximo de duzentos por renta(200%), nio se incorpormdo ao vencimcnto,
para todos os efeitos.

Art. 11- Todd vez que oconef majoragio dos satarios,

vencimentos, praventos e pcnsao n)ensal page peta Prefeitura Municipal, os
servidores da Cfmara fnio jus ao reajuste de suas remunerag6es, em igual
percentual e na mesma data

cxpjrui, (} iv

nOS CaRlOS EM CoWlSSAO

Art. 12 - F'scam criados os Empregos em ComisMo, de line
nomeagao e exoneragao por Ato da Mesa Diretora, chas denominag6es,
quantidades, simbolos e graus enconRanl-se fixados no Anexo I, (tue faz parte
integrate e inseparaveldesta Resolugao

Paragrafo Qnico - Preferencialmente, se nomear6,. servidores da
Cimara Municipal, para o exelcicio de Empregos em Comiss8o

Art. 13 - O pagamento de acr6schno de vencimento decorrente
do exercicio de Emprego en] Cornissao, quando exercido por Sefvidor da Cfimara
Municipal, seri realizado em parcela destacada

$ 1' - O acr6scimo de saldrio ou vencimento percebido polo
wrvidor, para o exercicio de Emprego em Comissao, n5o seri cumulado e nem
computado para a concessio de qualquer vantagem confcrida ao servidor.

CXPiTUI.O V

nAS nlSPOSICOES FiNAlS E TiiXNSiT6KiAS

Art. 14 - Os salirios previstos no Anexo 1, conespondem ao
cumprimento, keio servidor, de jomada semanal de at6 44(quarenta e quatro)
horan e de jomada di&ia de at6 8(tito) horns.



Cfmara Municipalde JaguariOna '
Estado de Sio Paulo

$ i ' - Os servidorcs da Cimara Municipalque vierem a cumprir
jomada inferior a prcvista nests artigo, perceberao vencimento proportional ao
previsto para o grupo conespondente.

$ 2' - Quando a Lei Federal especi6icw jomada de Rabalho
distinta dente artigo, nos castes de pro6lss6es regulamentadas e reconhecidas, a
nomla especifica serf aplicada em todos os sells castes, sem prquizo do
vencimento integralconespondente.

$ 3' - O Presidents da Comma estabelecera, atrav6s de Ponaria, a
jomada de trabalho, carla hargria de coda cargo ou emprego pQblico, em fmgao
da peculiaridade de WTvigo.

Ait. 15 - Para as profiss6es regulamentadas, puja jomada SQja
divers da constance do Artigo 16, serf adinitido, a requerimento do servidor,
havendo interesse por parte da Administragao Publica, o cumprimento de jomada
de at6 44 (quarenta e quatro} horan, fixada na fomia do $ 3' do art. anterior.
mediante o pagamento do pa(kao saladal ploporcionalmente ao previsto na
Tabela do Anexo 1, delta Resolug5o

Parigrafo OMco - A jomada de que !:rata este artigo, nio se
constituirf em horan extras de trabaho, mas sim opgao polo servidor, de
cumprimento de jomada de trabalho em regime de dedicagao exclusiva ao
servigo pablico municipal

Alt. 16 - Os sa]frios previstos no Anexo ], para a pro6issao

regulamentada pda Lei Federal n.' 8.906. de 04 de juJho de 1994, conespondem
ao cumprimento de jomada de 20(vinte) horan semanais de trabalho

Art- 17 - Para os senrigos que requeiram o sistema de escalas de
servigo, a crit6ho da Administragao, atendendo o interesse pablico, os servidores
podergo ser designados para cumprimento de jomadas de trabaho que atendam a
estes necessidades, sends devidas as horns extras, apenas, nos castes em que as
horan efetivamente trabahadas, ultrapassem ajomada de trabaho seminal,
fixadas nesta Resolugao, ou na Portaia a que faz mengao o $ 3' do ad. 14

Art. i8 - Os acr6scimos pecuniarios percebidos por serMdor
p&blico municipal nio serif computados nem acumuladas, para fins de
concessgo de acr6scimos ultedores, sob o mesmo titulo ou id6ndco fundamento

Art. 19 - Sio panes integrantes da presence Resolugao, os
Anexos I, ll, lIlT e IV, assim descritos.
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Art. 20 - Os aposentados terio sous proventos revistos de acordo
com o detemihado pda Lei Organica do Municipio e peta Consdtuigao Federal

Art. 21 - As despesas decorrentes da execugao delta Resolugao,
correrio por costa das verbas pr6prias constantes do orgamento vicente e fumros,
codi6icados sob a rubrica "PessoalCivil", suplementadas se necessfrio

Art. 22 - Etta Resolugao intra em vigor na data de sua
publicagao, revogadas as disposig6es em contrfrio

hesid6ncia da Cfmara Municipal, 03 de margo de 2000

/

/

PO

ALZIRA

.VEGATO NETS
Presidents

quadra de avisos da
e afuado, na mesma data. no
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ANEXOll

''a
⑤
Q.

Q.

0

Quant Denominagao de Cargos Grau de
Escolaridade Forma de Provimento Observagao

 

Servente Continua
Vigia
Auxiliar Admlnistrativo
Oficialde Gabinete
Assessor de Bancada
T6cnico em Contabilidade

T6cnico Leglslativo
Assessor de Imprensa
Diretor de Departamento
Diretor Financeiro
Diretor de Secretaria
Advogado
Assessor Juridico

Alfabetizado
Alfabetizado

2' grau complete
2' grau complete
2' grata complete
2' grau complete
2' grau complete
3o grau complete
3' gray complete
3o grau complete

3' grau complete
3' grau complete
3a arab comoleto

Concurso POblico
Concurso Pdblico
Concurso Ptlbllco
Em Comlss o
Em Comiss6o
Concurso POblico
Concurso POblico
Em Comissio
Em Comissdo
Concu rso P6blico

Concurso POblim
Concurso Ptlblico  
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ANEXO lll

RAMA DA SAMARA MUNICIPAL DE JAGUAR!!!NAORGANOG

PRESID£NCIA

GABINETE

DEPART. JURIDICODEP.ADMINISTRATIVE
E FINANCEIRO

DEPART. LEGISLATIVO
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ANEXOIV

GABINETE

Oficialde Gabinetc;
encarregado da conespondencia da Presid6ncia;

organizer agenda das audi&ncias cam o Presidents;
outras atividades carrelatas e pertinentes aa cargo

Assessor de Imprensa:
encairegado de veiculu mat6rias relativas a Cimara Municipal junta aos melds de
comunicagao social
encarregado de mantel contatos com o 6rg5o oHcial da Canard Municipal para
publicagao de mat6rias e amos otlciais;
elaborar resenhas para pubticagao em jomais e/outros meios de comunicagao;
outras atividades correlatas G peninentes ao cargo

Assessor de Bancada;
digital e imprimir as proposituras dos Vereadores da bancada, protocolando-as junta ao
Departamento Legislative, bem coma tratando da retirada, a pedido do Vereador - tutor
ou dos autores, se for o casa, sempre dentro do puzo legal;
elaborar as proposituras, dentro das normal e dos prazos legais;

organizar o arquiv0 90licitado pda bancada e realizar pesquisas;

agenda os compromissos de coda Vereador, em especial aqueles relatives a
participagao em Cotnissdes, visitas e reunites definidas pda Camera;
preencher as requisig6es de materials e de c6pias, bem homo a de consent de m6veis
e/ou equipamentos em uso pda bancada;
colaborar com os demais servidores quando solicitado peta Presid6ncia e autorizado
REID Lider da Banwda
outras atividades conelatas e pertinentes a fungal
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dos mantimentosmanut sua
colaborar com os demais
outras advidades correlates e Dertinentes a

Assistente Administrative
assist6ncia a unidade de

emitir parweres, bem coma controlar os servigos gerais de escrit6rio, compatibilizando
os com as demais medidas
colaborar com os demais servidores;

correlatas eoutras nentes a Rlngao.

/

!!EPAKTAm.onTO LEGiSLATive

Diretor Legislative:
nazer curnprir o regmento e as resolug6es da Cimara na parte re6erente a es6era de agro
do depanamento legislative, assinando com o Presidente da Cimara as portaias, ordens
de servigos e expedindo avisos e editais:

corresponder-se com as diversas repartig6es p&biicas sabre assuntos atinentes is shag
atribuig6es

!!!!Legg!!!onespond6ncia dirigida a Cimara:
infbrmar os pap6is, que devem subir a Presid6ncia

subscrever as cert daeseque =norem fomecidas pele departamento leglsjativo, conGame

determinar e dirigir a publicagaa da materia legislative da Order do Dia e de tado o
Expediente=

prestar asslst6ncia aa Preside11te, submetenda-Jhe a materia a ser discutida e votada
Eg!!!!!!!!!j!!!!!::911p11j?j!!!!!providenciar a redagao das alas,

garantlr ao Presidents e aos demais Membros da Mesa, o apoio necessirio ao
desemnenh '- dp ulac 6-nnxn.$?empenho de suds fun96es=

s Ordin6rias e Extraordinarias, apes

li:":=1.!:" :'m ' ''g,«uar usess6es solenes e espcciais apes detemiinagao d
unsluieni, oem coma organtzar as
a Presid6ncia, sempre dentro das

ggrmas fegimentais
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supervisionar o protocols de todos os documcntos encaminhados ao Legislative, dandy
o devido encaminhamento aos mesmos, bem coma protocolar as proposituras dos
Vereadores e quando for o cano, suas retiradasl
zelar pda guards dos documentos da Camara, com atengao especialaos hist6ricos;
coordenar o quadra de aflxagao de Alas e Documentos da Camera, zetando pda sua
adequada colocag5o e conservaQ5o, bem coma prazos e demais exig&ncias legais;
zelar pda adequada guarda de todos os documentos da Camaro, executando os
despachos da Presid6ncia e da Primeira Secretada;
mantel cataJogados todos os documentos e demais items do arquivo da Camara;
zelar pda elaboragao dos documentos, dentro dos prazos e das exig6ncias legais, da
Mesa e da Presid6ncia:

T6cnico Legislativo:
dirig5r lada documentagio encaminhada pe]a Presid6ncia e peso Diretor Gera], tratando
de seu adequado arquivo, em computadores, em Htchas e em ]ivros, cuidando de seu
devido encaminhamento, nos prazos legais;

tratar da organizagao dos papers a serem encademados, para adequado arquivo;
gu!!dar toda a documentagao e arquivo da Camara, catalogando-os;
elaborar os termos de 8bertura e de conclusgo dos livros, encaminhando-os para
assinatura e rubrica da Presid6ncia:

preparar as folhas de eompareclmento dos senhores vereadores is sess6es(}ivros
impressos)I

numerⓑ todas as irtdicag6es, requerimentos, projetos de !eis e de resolug6es, bem coma
substitutivos e emenda apresentadas em sessao;

preparar a ordem do dia, de acordo com a minuta, que for apresentada polo Diretor da
Secretaria, registrando-a devidamentel

langer os despachos em today as proposig6es, de acordo com o deliberado peta plenario,
para que o Presidents aponha a sua assinatura;

ter sob sua guards os originals de today as proposig6es, que estiverem na Ordem dos
trabalhos com os documentos, que Ices forem relativosl

master em arquivo as emendas e substitutivos apresentados, procedendo a sua juntada
aos respectivos processes na oportunidade regimental;

=gigl! glpfioio?: memorandos e comunicag6es a serum expedidos;

preoarar os au 6gra6os das leis decretadas pda Cimara para remessa ao Executive;
oroceder a revis8o das leis publicadas, a vista dos respectivos aut6graf osl
transcrever ea] livro proprio as Leis decretadas e promulgadas peta C&mara

oreoarar os nrocessos da Camara, processes intemos e oromulgados; pda Camera:
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. fazer entrega, mediante carbs, aos Presidentes das Comiss6es Permanentes e Espwiats,
dos orocessos. que a dada uma foi encamigbggg

- executor outros servigos, clue Ihc for determinadoJ?!jgDiretor da Secretarta.

Assistente Administrative:
- prestar assist6ncia a unidadc de atuagagl

- emitir pareceres, bem coma controlar os servigos gerais de escrit6rio, compatibilizando
os programas administrativos cam as demai!!BEd das

- colaborar com os demais servidores;

- outras atividadgs correlates ep

DEPARTAMENTO JlJR!!n

Diretor Juridico:
hzer cumprir o regiments e as resolug6es da Cimara na pare ref'Create a esfera de agate
do respective depanamento, assinando com o Presidents da Cimara as portarias, orders
de servigos e editais; ...

corresponded-se com as diversas repartig6es pdblims sabre assuntos attnentes &s subs
atribui96es;
emitir pareceres a respeito da legalidade de proposituras, auxiliando o trabalho das
Comiss6cs
defender a Cimara Municipal, a Mesa Dirctora, ou quaisquer das Comiss6es da Casa
em agnes judiciais=
Emitir parewr juridica a respeito de qualquer procedimento administrative em
andamento na Casa. e sempre que soiicitado po! qU1lSppf )jereador
oriental a Presid6ncia. a Mesa e aos demais Vereadores, com relagao ao cumprimento
do Regiments Intemo e Resolug6es, no desenvolvimento das bess6es: das audi6ncias e
da tribune libre:

ze[ar peso fie[cumprimento das nomlas regimentais e da ]egis]agao vigenl€

Assessor Juridico:
em conyunto oom o Diretor Juddico emitir pareceres a respeito da legalidade de
proposituras, auxiliando o trabalho das Comiss6es,
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a respeito da legalidadc

da Casadasdefender a C6mara Municipal, a Mesa Diretora, ou
ls=

decoas sess6es da Cimara no sentido de oferecer oaco

Advogado:
deem conjunto com o Diretor JuridiQO emitir parweres

bras, auxiliando o trabalho das
da Casadefender a C6mara Municipal, a Mesa Diretora, ou quaisquer das

liciais,em

as sess6es da Cimara no sentido de oferecer o suporte co

Assistente Administrative:
ester assist6ncia a unidade de atua<

bem homo controlar os servigos gerais de escrit6rio, comma
administrativos com as demais medidas;os

colaborar cam os demais servidores:

outr8s atividades correiatas e linentes ao cargo.
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RESOLUCAO N ' 181
(Autoria: Vereador Romilson Nascimento Silva - PV)

DisD6e sobre a substituicio dos Anexos I e IV da
ResoluGio n!.1.03, de 03 de marco de 2000

ROMILSON NASCIMENTO SILVA, Presidente da Cimara
Municipalde Jaguariana, Estado de Sio Paulo. etc.

raga SABER que a C8mara Municipalaprovou e eu promulgo a
seguinte ResoluQao:

Art. lo O Anexo I da Resolugao Ro 103, de 03 de margo de 2000,
alterado pda Lei no 2.423 de 26 de junho de 2017 e pdas Resolug6es Ro 172 de 25 de
junho de 2015; no 164 de 31 de dezembro de 2012; n ' 158 de 16 de fevereiro de 2011; no
154 de 19 de maio de 2010; no 151 de 21 de outubro de 2009; Ro 143 de 04 de junho de

20081 Ro 134 de 19 de setembro de 2007; no 129 de 09 de margo de 2007; no 128 de 15
de dezembro de 2006 e no 126 de 29 de setembro de 2006, fica substituido pelo Anexo
que acompanha esta resolugao, deja fazendo parte integrante

Art. 2o O Anexo IV da Resolugao Ro 103, de 03 de margo de 2000,
alterado pdas Resolug6es Ro 172 de 25 de junho de 2015, Ro 158 de 16 de fevereiro de
2011; no 154 de 19 de maio de 2010; no 151 de 21 de outubro de 20091no 134 de 19 de
setembro de 2007; no 129 de 09 de margo de 2007 e no 126 de 29 de setembro de 2006.
fica substituido peso Anexo IV que acompanha esta resolugao, deja f azendo parte
ntegrante

Art. 3o As despesas oriundas da execugao desta ResoluQao
correrio por conta de dotagao orgamentarias pr6prias, constantes do orQamento deste
exercicio e de exercicios futuros, codificadas sob a rubrica "Pessoale Encargos Socials'
suplementadas se necessirio.
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Art. 4o Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publicagao.

Art. 5o Revogam-se as disposiQ6es em contrfrio

Presid6ncia da Cama11ji'"Municipal, 9 de agosto de 2017

n,POMHGfi?Z%l:PIMENTO SILVA
/ Presidente

data, no Quadro de
Avisos da

Registrado na
Portaria da CAmara MJdnicipal./'

r' ''ALZIRA
/
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ANEXO IV

PE$GKICAO DAS ATRIBUIC6ES INERENTES AQS CARLOS E EIVIPReGOS

DIRETORIA FERAL

DIRETOR GERAL

a)
b)

Organizar, orientar e dirigir a execugao da polftica administrativa da CAmarai
Tragar diretrizes adequadas ds normas legais e regulamentares e ils deliberaQ6es da
Presid6ncia da Camara, indispensaveis e necessirias ao correto e plano exercicio das
funQ6es delegadas aos servidores e/ou aos profissionais envolvidos no funcionamento da

Supervisionar e dirigir a elaboraQao dos projetos e programas de racionalizaQao
modernizagao de todas as atividades operacionais da C8mara;
Estudar e sugerir a implantagao de novos serviQos ou modificag6es existentesl
Avaliar a produQao quer sega no aspecto qualitative quer sega no aspecto quantitative:
considerando a efici6ncia de dada funcion6rio e os recursos materials disponiveis, para

concluir a respeito e determinar novos procedimentos, quando necessgrios
Encaminhar a Presid6ncia da Cfmara a relaQao dos projetos em condig6es de figurarem
na Ordem do Dia ou de serem aprovados por dispositivos regimentais;
Determinar a preparaQao de proposiQ6es, editais, convites, offcios e demais amos
legislativos, controlando, inclusive, o cumprimento dos prazos estabelecidos;
Acompanhar o cumprimento dos prazos dos projetos encaminhados para sanQao do
Executivo Municipals
Promover e acompanhar a execuQao das atividades de refer6ncia legislative, sinopse:

atas, documentaQao e arquivo legislative e hist6rico da CAmaral

Promover e acompanhar as atividades de recebimento. distribuiQao, controle do
andamento e arquivamento dos papers e documentos de teor administrative da CAmaral
Promover e orientar os serviQos de conservagao, interna e externa, do pr6dio, m6vels,
nstalag6es. mdquinas e equipamentos da Camarat
Promover e supervisionar as atividades relativas aos vefculos da Cgmara, bem como
acompanhar os servigos de vigilancia. monitoramento, limpeza, zeladoria, portaria, copa:
reproduQao de papers e documentos, selos postais, fax e telex onia da Camaro;

Promover a articulagao dos diversos 6rgaos com os setores interessados, baseando-se
em informag6es, programas de trabalho, pareceres e reuni6es conjuntas, para integra-1os
e obter o maior rendimento das atividades do Legislative Municipals
Fazer cumprir decis6es tomadas em assuntos de sua compet&ncia legal ou regimental

baixando, conforme o casa, instrug6es de servigo, expedindo ordens e controlando o
cumprimento das mesmas. para possibilitar a plena realizaQao dos objetivos previstos;
Exercer outras atividades correlatas

Cimara
c)

d)

e)

f)

g)

h)

£)

})

k)

rn)

n)

0)

,<



Cfmara Municipal de Jaguariina
Estado de Sio Paulo

ASSESSOR DE IMPRENSA

a)
b)

c)

Veicular mat6rias relativas a Cimara Municipaljunto aos melds de comunicagao social;
Manter contatos com o 6rgao oficialda Cfmara Municipalpara publicagao de mat6rias e
atos oficiais

Elaborar resenhas para publicaQao em jornais e/outros melds de comunicaQaoloutras

atividades correlatas e pertinentes ao cargo.

T£CNICO LEGISLATIVO

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Oferecer consultoria e esclarecimentos a todos os assessores parlamentares em relaQao aos
trfmites adminlstrativos, legislativos e estruturais da C6mara Municipalde Jaguari6na;
Efetuar a interligaQao entre os assessores parlamentares e os departamentos da Cgmara
Municipalde JaguariOna

dirigir toda documentaQao encaminhada pda Presid6ncia e pele Diretor Gerd, tratando de
seu adequado arquivo, em computadores, em fichas e em livros, cuidando de seu devido
encaminhamento, nos prazos legais;
elaborar os termos de abertura e de conclusio dos livros, encaminhando-os para assinatura e
rubrica da Presid6ncial
preparar a ordem do dia, de acordo com a minuta, que for apresentada peso Diretor da
Secretaria. registrando-a devidamente.
lanQar os despachos em todas as proposiQ6es, de acordo com o deliberado peso plenario,

para que o Presidente aponha a sua assinatura; manter em arquivo as emendas e
substitutivos apresentados, procedendo a sua juntada aos respectivos processos na
oportunidade regimentall

preparar os aut6graf os das leis decretadas pda Cfmara para remessa ao Executivol
proceder a revisit das leis publicadas, a vista dos respectivos aut6grafos;

preparer os processos da Camara, processes internos e promulgados pda Cfmara;
fazer entrega, mediante carga, oficios Presidentes das Comiss6es Permanentes e Especiais,
dos processos, que a dada uma foi encaminhado:
prestar assist6ncia ao Presidente, submetendo-the a materia a ser discutida e votadal

garantir ao Presidente e aos demais Membros da Mesa, o apoio necessgrio ao desempenho

de suas fung6esl

supervisionar o protocolo de todos os documentos encaminhados ao Legislative. dandy o
devido encaminhamento aos mesmos, bem coma protocolar as proposituras dos Vereadores
e quando for o faso, suas retiradasl
coordenar o quadro de afixaQao de Atom e Documentos da Camara, zelando pda sua
adequada colocaQao e conservaQao, bem como prazos e demais exig6ncias legais;
executar outros serviQos, que Ihes for determinado pele Diretor da Secretaria

Outras atividades correlatas e pertinentes ao cargo

g)

h)

j)

k)

1)

m}

n)

Q)

P)
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CONTROLADOR DE EXPEDIENTE

a)

b)

responsavel pda revisio de toda a materia que sera objeto das sess6es ordingrias,
extraordin6rias e solenes;

oferecer suporte no atendimento aos Vereadores e demais departamentos da Cgmara
Municipalde Jaguari6na em relagao aos servigos da Secretaria e informag6es da legislaQao
municipals

oferecer consultoria e esclarecimentos a todos os assessores parlamentares em relagao aos
trimites administrativos, legislativos e estruturais da CAmara Municipalde JaguariOna;
efetuar a interligaQao entre os assessores parlamentares e os departamentos da CAmara
Municipal;

elaborar proposituras (Indicag6es, Requerimentos e Mog6es) dos Senhores Vereadores
elaborar of iciosl

elaborar a pauta das Sess6es:

redigir as Atas das Sess6es
auxiliar as Sess6es da Cimara Mirim

elaborar as proposituras dos Vereadores Mirins (Indicag6es, Requerimentos e Mog6es)I

assessorar os Vereadores nas Sess6es Legislativas
organizar os documentos da Secretarial (ResoluQ6es, Portarias, Decretos. Indicag6es,
Requerimentos. Mog6es. Leis);
efetuar registros de protocolos de entrada e maida

receber e despachar correspond6ncias oficiais
organizar as Audi6ncias POblicas (envio de oflcio ao Secretgrio de FinanQaslao Presidents
da Comissio Permanente de OrQamento. Finangas e Contabilidade para convocagao da
referida Audiancia);

elaborar e publicar Editais para a realizagao da Audi6ncia Pi3blica;
elaborar canvites is Autoridades, Secretaries. Presidentes de Associag6es de Bairros
populaQao em gera
outras atividades correlatas e pertinentes ao cargo.

c)

d)

e)

g)

h)

j)

)

m)

n)

0)

P)

q)

r)

s)

ASSESSOR PARLAMENTAR

a)

b)

c)

d)

e)

f)

prestar assessoramento aos respectivos Vereadores em funQ6es de cunho politico,
administratlvo e legislativol
receber e encaminhar a correspond6ncia de cada Vereador, organizando suas agendas;
trabalhar na elaboragao de indicaQ6es, requerimentos, mog6es, proposituras legislativas
e outros atos oficiais solicitados;
observar aos Vereadores sobre o cumprimento dos prazos regimentais:
agendar entrevistas e reunites, atender e encaminhar os municipes e suas
reivindicaQ6es. procurando sempre diligenciar no sentido da resoluQao de todas as

quest6es que Ihe forem apresentadas peso Vereador que assessoral
outras atividades correlatas e pertinentes a funQao. ./;$:
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DEPARTAMENTO ADM{NSTRA TITO E FtNANCEIRO

DIFIETORADWiNISTnATiVQ.E nNANCEiRO

a) desenvolver todas as atividades da contabllidade, encaminhando ao Presidente
documentos devidos, dentro da ordem e da legalidade. sempre de acordo com as normas
legais vigentes, em especialas da contabilidade e as exig6ncias do Tribunalde Contas do
Estado

fornecer dados para a elaboraQao da proposta de Plano Plurianualde Investimentos, de Leis
de Diretrizes, e dos Orgamentos, dentro das prioridades estabelecidas pda samara
controlando suas execug6es e informando as provid6ncias a serem adotadas pda Mesa
Diretora e peta Presid6ncia
manter atualizada a relaQao de bens patrimoniais da C4mara;

tomar as provid6ncias necess6rias para dar o suporte necess4rio para a Comissio
Permanente de Licitagao exercer suds atribuig6es
encaminhar e efetivar todos os procedimentos atinentes aos processor de compras e
pagamentos;
zelar pda correta apresentagao de notas fiscais e demais documentos contfbeis por parte
dos fornecedores de materials e prestadores de serviQos, conferindo-osl
elaborar os empenhos, os balancetes mensais e as prestaQ6es de contas dos exercicios

findos. encaminhando-os a Presid6ncia, ap6s verificaQao de sua ordem e legaiidade e
estando de acordo;

promover os contatos com o Tribunalde Contas do Estado e outros 6rgaos fiscalizadores.
levando os dados e os documentos comprobat6rios exigiveis para encaminhamento, para
adequada prestaQao de contasl
tomar ladas as provid6ncias necess6rias para a contratagao e demissio de pessoal;
manter controle de frequ6ncia dos servidores
manter atualizado os prontu6rios dos servidores, bem homo as correspondentes anotaQ6es
na CAPS de dada um deles

propor a Mesa, programa de capacitaQao profissional, racionalizaQao e organizagao dos
servigosl

elaborar os Contratos eventualmente firmados pda Cimara Municipalde JaguariOna.

b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)

i)

k)

1)

m)

DIRETOR FINANCEIRO

a)

b)

desenvolver todas as atividades da contabilidade, encaminhando ao Presidente os
documentos devidos, dentro da ordem e da legalidade, sempre de acordo corn as normas
legais vigentes. em especialas da contabilidade e as exig6ncias do Tribunalde Contas
do Estado;

fornecer dados para a elaboraQao da proposta de Plano Plurianualde Investimentos, de

Leis de Diretrizes, e dos Orgamentos, dentro das prioridades estabelecidas pda CAmara.
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controlando suas execug6es e informando as provid6ncias a serem adotadas pda Mesa
Diretora e pda Presid6ncia
manter atualizada a relaQao de bens patrimoniais da Cimara;
tamar as provid6ncias necessfrias para dar o suporte necessfrio para a Comiss&o

Permanente de LicitaQao exercer suas atribuiQ6esl
encaminhar e efetivar todos os procedimentos atinentes aos processes de compras e
pagamentos

zelar pda correta apresentagao de notas fiscais e demais documentos contibeis por
parte dos fornecedores de materials e prestadores de serviQos, conferindo-os
elaborar os empenhos, os balancetes mensais e as prestag6es de contas dos exercicios
findos, encaminhando-os a Presid6ncia, ap6s verificagao de sua ordem e legalidade e
estando de acordo:

promover os contatos com o Tribunal de Contas do Estado e outros 6rgaos
fiscalizadores. levando os dados e os documentos comprobat6rios exigiveis para
encaminhamento, para adequada prestagao de contasl
tomar todas as provid6ncias necess6rias para a contratagao e demissio de pessoall
manter controle de frequ6ncia dos servidores;
manter atualizado os prontuarios dos servidores, bem coma as correspondentes
anotag6es na CTPS de cada um delesl
propor a Mesa, programa de capacitaQao professional. racionalizagao e organizagao dos
servlgos

c)
d)

e)

g)

h)

j)

k)

1)

CONTROLXDOR DE PATRIM6N10 E COMPRAS

a)

b)

c)

d)

responsavel peso patrim6nio fisico/estrutural da CAmara Municipal, principalmente, na sua
manutenQao e conservagao
realizar todas as compras necess6rias para o bom andamento da CAmara Municipalde
Jaguaritlna, atrav6s das solicitag6es dos respectivos departamentos, realizando os processos
de licitag6es, quando necessfriosl
auxiliar a Comissio de LicitaQao na elaboraQao de minuta de editale montagem do processo
licitat6rio desde a abertura at6 seu encerramento e pagamento:
responsavel pda realizaQao de orgamentos e aquisiQao dos mesmos, tendo experi6ncia na

realizagao da pesquisa de prego e produto. sabendo dessa forma administrar os gastos

COORDENADOR DO DEPARTAMENTO ADMtNiSTnATiVO.EFINANCEIBQ

a)

b)

c)

auxiliar diretamente o(a) Diretor(a) do Departamento em todas as suas fung6es

especialmente Ihe prestando assessoria e consultoria, atrav6s da emissdo de pareceres;
oriental, acompanhar, fiscalizar e avaliar a gestao orQamentaria, financeira. patrimonial e
operacionalda Camaro Municipal. com vistas a aplicaQao regular e a utilizaQao racionaldos
recursos e bens pOblicos

avaliar o cumprimento das metas previstas no orQamento e sua execuQao; /4;:lg£4:.,'
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d) verificar as contas dos responsaveis peta aplicaQao. utilizaQao ou guarda de bens ou valores
pOblicos, e de todo aquele que por aQao ou omissao, der causa a perda, subtragao ou estrago
de valores, bens ou materiais de propriedade ou responsabilidade da Cimara Municipals
exercer o controle das operaQ6es de cr6dito, bem homo dos direitos e haveres da Cgmara;
tamar as contas dos responsaveis por bens ou valores, ao finalde sua gestao, quando nio
prestadas voluntariamente

supervisionar as atividades da contabilidade, principalmente, em relaQao is exig6ncias do
Tribunalde Contas do Estado;
emitir relat6rios peri6dicos e por ocasiio do encerramento do exercicio, sabre a fiscalizaQao
das contas e do balanQO geralda Cimara Municipal, e nos castes de inserQ6es, verificaQao e
tomada de contas;

Supervisionar as medidas adotadas para o retorno da despesa totalcom pessoalao
respectivo limite, casa necessario, nos termos dos artigos 22 e 23 da L.C. 101/2000;
zelar pda organizaQao e manutengao atualizada dos cadastros dos responsaveis por
dinheiros, valores e bens p6blicos, e, fiscalizar o controle de estoque, almoxarifada, controle
de patrim6nio, controls de abastecimento e manutenQao de veiculos e obras;
controlar os limites para a insergao de despesas em restos a pagarl

efetuar o controle da destinaQao dos recursos repassadosl
zelar peta correta apresentagao ao Diretor do Departamento de notas fiscais e demais
documentos cont6beis por parte dos fornecedores de materiais e prestadores de serviQosl
verificar os empenhos, os balancetes mensais e as prestag6es de contas dos exercfclos
findos, encaminhando-os a Diretoria

verificar a regularidade e legalidade de contrataQao e demissio de pessoall

assessorar a confecQao do prontuarios dos servidores, bem como as correspondentes
anotaQ6es na CTPS de cada um deles

supervisionar o funcionamento e a efetividade dos serviQos prestados pelos funcionarios,
fiscalizando a assiduidade e o bom comportamento, atrav6s de informaQ6es prestadas peso
Chefe de Departamento Pessoale fiscalizagao do cartgo de pontos.

e)
f)

g)

h)

i)

j)

k)

1)

m)

n)

P)

q)

TECNiCO EM CONTABILiDane

a) executa e organiza trabalhos inerentes a contabilidade
b) realiza tarefas pertinentes, para apurar os elementos necessArias ao controie

apresentagao da situaQao patrimonial. econ6mica e financeira da organizaQao municipal

TicNico CM INFonuATicA

a) instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os usugrios nas especificaQ6es
comandos necess6rios para sua utilizagao;

b) organizar e controlar os materials necess6rios para execugao das taref as de operaQao. orde

de servigo, resultados dos processamentos. suprimentos, bibliografias, etc.

e

m

,g
:z
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c)

d)

e)

g)

h)

i)

operar equipamentos de processamento automatizados de dados, mantendo ativa toda a
malha de dispositivos conectadosl
interpretar as mensagens exibidas no monitor, adotando as medidas necess6rias:
notificar e informar aos usu6rios do sistema ou ao analista de inform6tica, sobre qualquer
falha ocorridal

executar e controlar os serviQos de processamento de dados nos equipamentos que opera;
executar o suporte t6cnico necessgrio para garantir o bom funcionamento dos equipamentos,
com substituigao, configuraQao e instalagao de m6dulos, panes e componentes;
administrar c6pias de seguranQa, impressao e seguranQa dos equipamentos em sua area de
atuaQaol

executar o controle de fluxos de atividades. preparando o acompanhamento da base de
processamento de redes de computadores;
participar de programa de treinamento. quando convocadol
controlar e zelar pda correta utilizagao dos equipamentosl

auxiliar na execugao de pianos de manutengao, dos equipamentos, dos programas, das
redes de computadores e dos sistemas operacionais;
executar outras taref as compatfveis com as exig6ncias para o exercicio da funQao.

j)
k)
1)

m)

VIGILANTE PATRIMONIAL

a)
b)

c)

zelar pda conservagao e seguranQa do pr6dio da C6mara Municipals
zelar pda seguranga dos m6veis e equipamentos da CAmara Municipal;
executar a ronda nas depend6ncias da Cfmara Municipal. verificando se as portal. janelas,
port6es e outras vias de acesso estio fechadas corretamente, adotando as provid6ncias
necessgrias no sentido de evitar inc6ndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e a
ocorr6ncia de outras anormalidadesl
observar a entrada e saida de pessoas, para evitar que estranhos ou

autorizados/identificados possam causar transtornos e tumultos

atender pessoas e fornecer informag6es, facilitando o acesso de qualquer cidadio is
sess6es plengrias.
colaborar com os demais servidores;

outras atividades correlatas e pertinentes a funQao.

d)

e)

f)

g)

SERVENTE CONTIN

a)

b)

:)

cuidar da estrutura fisica no que diz respeito a limpeza, hygiene e bem estar da C6mara
Municipal de Jaguari6na, mantendo todos os ambientes em perfetto estado de
funcionamento;

f azer a limpeza das depend6ncias da Cgmara, inclusive m6veis e utensilios, zelando pelts
equipamentos dos quaid utiliza e por todd o patrim6nio aos seus cuidados;

cuidar da manutengao e asseio da cozinha e da despensa. bem como zelar pda manutengao

dos mantimentos e equipamentos sob sua guardal ,,J$i:-o
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d)
e)

g)

colaborar com os demais servidores

realizar atividades rotineiras envolvendo a execugao de trabalho e supervisao, relacionados
com a conservaQao, zell e seguranQa dos pr6dios p6blicos e patrim6nio publica municipals

preparar cafe e outros para os Vereadores, Presidents, diretores e funcion6riosl
efetuar servigos gerais de limpeza nas depend6ncias da C6mara Municipalde Jaguari6na e
banheiros e pesos de todas as depend6ncias e outros locals fora dos pr6diosl
solicitar materiais de consumo para ser desenvolvido os deus trabalhosl
verificar se os banheiros possuem papelhigi6nico e porta sabonetesl
limpar portas e vidros, soleiras de portas e janelas;
verificar se janelas e portas estgo devidamente fechadas no finaldo expediente dos setores
master o controle de estoque dos produtos de limpeza e hygiene.
outras atividades correlatas e pertinentes a fungal.

h)

)

j)
k)
1)

m)

RECEPCIONISTA

a)

b)

c)

d)

e)

atender o cidadao, identificando e averiguando suas pretens6es, para prestar-the informaQ6es
e providenciar o seu encaminhamentol
atender chamadas telef6nicas, manipulando telef ones, para prestar inf ormag6es e anotar
recados

registrar os atendimentos, anotando os dados pessoais e comerciais do cidadio para
possibilitar o controle dos atendimentos didrios;

receber a correspond6ncia endereQada a Cgmara Municipale aos empregados, registrando-
os. para possibilitar sua correta distribuigao
executar outras tarefas correlatas determinadas peso superior imediato

MOTORISTA

a)

b)

c)

d)

e)

g)

dirigir o autom6vel da C6mara Municipal, verificando diariamente as condig6es de
funcionamento do veiculo, antes de sua utilizaQao
transportar pessoas, quando autorizado. zelando pda seguranQa dos passageiros, verificando
o fechamento de portas e o uso de centos de seguranQa
observer os periodos de revis6o e manutengao preventiva do veiculo, bem como f azer
pequenos reparos de urg6ncia

manter o vefculo limps, interna e externamente, e em condig6es de uso, levando-o a
manutengao, sempre que necess6riol
anotar a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas transportadas,
ltineririos e outras ocorr6ncias;
recolher o veiculo a garagem da Cfmara ap6s o serviQO, deixando-o corretamente
estacionado e fechado
executar outras taref as afins.
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ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

a)

b)

c)

d)

prestar assist6ncia a unidade de atuagao
controlar os serviQos gerais de escrit6rio, compatibilizando os programas administrativos com

as demais medidas;
colaborar com os demais servidoresl

outras atividades correlatas e pertinentes ao cargo

OePARTAUENTO iunioico

DIRETOR JURID

a) Fazed cumprir o regimento e as resolug6es da CAmara na parte diferente a esfera de aQao do
respectivo departamento, assinando com o Presidente da C6mara as portarias, ordens de
servigos e editaisl

Corresponded-se com as diversas repartiQ6es p6blicas sabre assuntos atinentes As suas
atribuig6es
Emitir pareceres a respeito da legalidade de proposituras. auxiliando o trabalho das
Comiss6es:

Defender a C6mara Municipal, a Mesa da Diretoria. ou qualquer das Comiss6es da Casa em
aQ6es judiciais

Emitir parecer juridico a respeito de qualquer procedimento administrativo em andamento na
Casa, e sempre que solicitado por qualquer vereadorl
Oriental a Presid6ncia, d Mesa e aos demais vereadores, com relaQao ao cumprimento do
Regimento Interno e ResoluQao. no desenvolvimento das sess6es. das audi6ncias e da
tribuna livre

Zelar peso fielcumprimento das normas regimentais e da legislagao vigente.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

ADVOGADO

a)

b)

c)

em conjunto com o Diretor Jurfdico emitir pareceres a respeito da legalidade de proposituras,
auxiliando o trabalho das Comiss6es

defender a C6mara Municipal, a Mesa Diretora, ou quaisquer das Comiss6es da Casa em
aQ6es judiciats:
acompanhar as sess6es da Cimara no sentido de oferecer o suporte jurfdlco necessdrio.



C8lnara Municipalde Jaguariana
Estado de S3o Paulo

KC$QLUC.AO N ' 'i89
iAlilona. l\.le=$a Direion+ (la Canard MLinlclpal Bi&nio 2017-2016}

Disp6e sabre a subs]itutcAo dQ$..Ai].Q.xog.

ResoluQao n'' 103. de 03 dg marco cle 2090

ROh4tLSON NASCIMENTO SILVA, Presidents da Cimara fvILll"ilciliai do
JaguariOna, Estado de Sio Paulo: etc.

raga SABER que a Cimara Municipalaprovou e eu piomulgo a s;eLluittle

Res (')it.t (:io

Art. lu O anexo 11, da ResoluQao n" 103. de C)3 de margo de 2000, allerac
Delis Resolu96es n '' 176. de 22 de junho de 2016: n:' 172, cle 25 de junllo de 20f5: rl'' 16-4

:ie 31 de clozembro de 20121 n" 151. de 21 de oi.!tubro de 20091 n" 134. do 19 de $Qifll"nl:i

de 2007: n '; 128. de 15 de dezembro de 2006: Rc' 126. de 29 de setQnltnro de 2r006. rica
st.ibslituiclo polo Anexo llclue acompanha etta resoluQao, deja fazendo parte integiaitle

Art. 2'" C) Anexo IV da ResoluQao Ro 103. clc, 03 cle n"iargc) cie 200(}, dill: {.a{.lli

pdas Resolug6es n" 181, cle 09 de agosto de 2017; Ro 172, de 25 de iunho de 2015; n '' 15{3.
de 16 de fevereiro de 2011; n" 154, de 19 de mano cle 2010: 11'' 151. de 21 de outliblo de :?{)Ol9.

il:' 1:3fl, de 19 de seternbi'o cle 20071 n" 129. de 09 de mfl!'QO (Je 2007 e n ' 12B. cle .21:} cl.:.:

$Qtc:Rlbri de 2006, flea substituido polo Anexo IV que .accnmpanlla este resoiuQao. dell
:azendo })arte Integrante.

.a.rt. 3:' Excel)clonalmente e at6 cl final (Ja legislat:ura 20'i F,2020. quid

ad!'rlitido cor;lc requisite i)ara nomeagao do cargo i' enlpiego em crOIH}S$ o. (]enorrtl11a{

assessor parlamentar. ester, comprovadamenle, cursando nivelsuperior.
Art. 4'' asta Resolugao extra em vigor na data da sua publtcaQ.ac

Art. 5o Revogam-se as disposiQ6es ern conirdrlo.

Presicldncia da Camera Municipals'f3 cle dez9mbrct de 2017

VEREADOR ROMA'LSON NASCIMENTO SILVA
Presidents

Registrado na Sgcr6tarta e afilaclo ha }'nq'sm@. data. no Ouadro de A
cla C&i-nora lx/lunlcipal

)'l' j

Pclrl.&ti

ALZiRA ELEANi"OeCAWP.os..SOUZA VENTURING
Diretora Gerd
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Cfmara Municioalde Jaguaritina
Estit(]o de Siio Paulo

ANEXO IV

DESCKiCAO DAS ATKinuic6ES iNERENTES AOS CARGOS E EMPREGOS

DIRETORIA GERAL
DIRETOR GERAL

a)

b)

Organizar, orlentar e dirigir a execugao da politico administrativa da Camaral
TraQar diretrizes adequadas is normal legais e regulamentares e is delibera96es da
Presid6ncia da Camara, indispensaveis e necessdrias ao correto e pleno exercicio das
funQ6es delegadas aos servidores e/ou aos profissionais envolvidos no funclonamento da
Cdmarai

Supervisionar e dirigir a elaboragao dos projetos e programas de racionatizagao e
modernizaQao de today as atividades operacionais da Camaral

Estudar e sugerir a implantagao de novos serviQos ou modifica96es existentesl

Avaliar a produgao quer seja no aspecto qualitativci quer deja no aspecto quantitative:
considerando a efici6ncia de cada funcionirio e os recursos materiais disponiveis, para
concluir a respeito e determinar novos procedimentos, quando necessgrlos;

Encaminhar a Presid6ncia da Cimara a relagao dos projetos em condig6es de figurarem

na Ordem do Dia ou de serem aprovados por dispositivos regimentais:
Determinar a preparagao de proposiQ6es, editais, convites, oficios e demais atom

legislativos, controlando, inclusive, o cumprimento dos prazos estabelecidosl

Acompanhar o cumprimento dos prazos dos projetos encaminhados para sanQao do
Executivo Municipal;

Promover e acompanhar a execugao das atividades de refer6ncia legislative, sinopse:

atas, documentagao e arquivo legislative e hist6rico da Cimara:

Promover e acompanhar as atividades de recebimento, distribuigao, controle do
andamento e arquivamento dos papeis e documentos de thor administrative da Cgmara;

Promover e orientar os serviQos de conservaQao, interna e externa. do pr6dio, m6vels:
nstalag6es, maquinas e equipamentos da CAmara

Promover e supervisionar as atividades relativas aos veiculos da Cgmara, bem como
acompanhar os serviQos de vigllancla. monitoramento* limpeza, zeladoria, portaria, copa,

reprodugao de papeis e documentos, selos postais, fax e telefonia da Cimara;
Promover a articulaQao dos diversos 6rgaos com os setores interessados, baseando-se
em informaQ6es, programas de trabalho, pareceres e reuni6es conjuntas, para integra-los
e obter o maier rendimento das atividades do Legislativo Municipal
Fazer cumprir decis6es tomadas em assuntos de sua compet6ncia legalou regirTlental

baixando, conforme o cano, instruQ6es de serviQO. expedindo ordens e controlando o

)umprimento das mesmas, para possibilitar a plerla realizagao dos objetivos previstos:
Exercer outras atividades correlatas

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

1)

m)

n)

0)



Cfmara Municipal de JaguaritlnB
Est.ado de Sio Paul(

ASSESSOR DE tMPRENSA

a)
b)

c)

Veicular mat6rias relativas a Cgmara Municipaljunto aos meios de comunicagao social

Manter contatos com o 6rgao oficialda C6mara Municipalpara publicaQao de mat6rias e
Bios oficiais

Elaborar resenhas para publicaQao em jornais e/outros melds de comunlcaQao;outras
atividades correlates e pertinentes ao cargo.

TiCNICO LEGISLal:lIZa

b)

c)

Oferecer consultoria e esclarecimentos a todos os assessores parlamentares em relaQao aos

tr6mites admlnistrativos. legislativos e estruturais da Cgmara Municipalde Jaguariana:

Efetuar a interligagao entre os assessores parlamentares e os departamentos da C6mara
Municipalde Jaguari6na

dirigir toda documentagao encaminhada pda Presid6ncia e peso Diretor Gerd. tratando de
$eu adequado arquivo. em computadores, em fichas e em livros, cuidando de seu devido
encaminhamento, nos prazos legais

elaborar os termos de abertura e de conclusio dos livros, encaminhando-os para assinatura e
rubrica da Presic16ncia

preparar a ordem do dia. de acordo com a minuta, que for apresentada pelo Diretor da
Secretaria, registrando-a devidamente.

lanQar os despachos em todas as proposig6es. de acorclo com o deliberado pele plenario.
para que o Presidente aponha a sua assinatura; manter em arquivo as emendas e
substitutivos apresentados, procedendo a sua juntada aos respectivos processor na
oportunidade regimentall

preparar os aut6grafos das leis decretadas pda CAmara para remessa ao Executive;
proceder a revisio das leis publicadas, a vista dos respectivos aut6graf os;

preparar os processos da CAmara, processes internos e protnulgados pda Carrara

fazer entrega, nlediante carga, oficios Presidentes das Comiss6es Permanentes e Especials,

dos processor. que a cada uma foi encaminhadol
prestar assist6ncia ao Presidents, submetendo-the a materia a ser discutida e votada

garantir ao Presidente e aos demais Membros da Mesa, o apoio necessirio ao desempenho
de suas funQ6es

supervisionar o protocolo de todos os documentos encamlnhados ao Legislative, dando o
devido encaminhamento aos mesmos, bem homo protocolar as proposituras dos Vereadores
e quando) for o casa, suas retiradas

coordenar o quadra de afixaQao de Alas e Documentos da Camaro. zelando pda sua
adequada colocaQao e conservaQao, bem coma prazos e demais exig6ncias legais;

executar outros serviQos, que shes for determinado palo Diretor da Secretaria

Outras atividades correlatas e pertinentes ao cargo

d)

e)

f)

i)

k)
1)

'n)

n)

0)

P)
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CONTROLADOR DE EXPEDIENTE

a) responsavel peta revisio de toda a materia que sera objeto das sess6es ordingrias
extraordindrias e solenesl

oferecer suporte no atendimento aos Vereadores e demais departamentos da Cgmara
Municipalde JaguariOna em relaQao aos serviQos da Secretaria e informaQ6es da legislaQao
muntcipa
oferecer consultoria e esclarecimentos a todos os assessores parlamentares em relaQao aos
trAmites administrativos, legislativos e estruturais da Camaro Municipalde JaguariOna;
efetuar a interligagao entre os assessores parlamentares e os departamentos da Camera
Municipal
elaborar proposituras (IndicaQ6es, Requerimentos e MoQ6es) dos Senhores Vereadores;
elaborar oficios

eiaborar a pauta das Sess6esl
redigir as Atas das Sess6esl
auxiliar as Sess6es da Camera Mirim

elaborar as proposituras dos Vereadores Mirins (Indicag6es, Requerimentos e Mog6es)

a$$essorar os Vereadores nas Sess6es Legislativas
organizer os documentos da Secretaria; (ResoluQ6es. Portarias, Decretos, Indicag6es.
Requerimentos, Mog6es, Leis);

efetuar registros de protocolos de entrada e maida;
receber e despachar correspond6ncias oficiais

organizar as Audi6ncias P6blicas (envio de oficio ao Secretdrio de FinanQasl ao Presidente

da Comissio Permanente de OrQamento, Finangas e Contabilidade para corlvocagao da
referida Audi6ncia) ;
elaborar e publicar Editais para a realizagao da Audi6ncia P6biical

elaborar convites is Autoridades, Secretarios, Presidentes de Associag6es de Bairros, e a
populaQao em gerd
outras atividades correlatas e pertinentes ao cargo

c)

d)

e)

f)
g)

h)

i)

j)

m)

n)

P>

r)

s)

ASSESSOR PARLAMENTAR

a) assessorar o vereador no glnbito das comiss6es e das sess6es plenarias

b) elaborar proposig6es, proletos e oficios
c) realizar pesquisas e estudos, preparar monografias. relat6rios e demais expedlentes

relacionados a atividade legislativa

d) coligir legislaQao e documentos de interesse da atividade parlamentar

e) preparar mat6rias referentes a pronunciamentos e proposiQ6es do vereadorl

f) registrar e controlar as audi6ncias, visitas e reunites de que deva participar ou tenha
ntPrPssn o vnrprnrlnrvpr
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g) acompanhar e informar ao vereador sabre prazos e provid6ncias das proposiQ6es
tramitagao no Legislativol

h) incumbir-se da correspond6ncia recebida e expedida pele parlamentarl

1) preparar regularrnente sinopse das mat6rias de interesse da atividade parlamentar
publicadas nos principals 6rgaos de imprensa

f) exercer outras atividades correlatas.

PARTAMENTO ADMINS TRA TtVO E FtNANCEtRO

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

a) desenvolver todas as atividades da contabilidade, encaminhando ao Presidente
documentos devidos, dentro da ordem e da legalidade. sempre de acordo com as normal
legais vigentes, em especialas da contabilldade e as exig6ncias do Tribunalde Contas do
Estado:

fornecer dados para a elaboraQao da proposta de Plano Plurianualde Investimentos, de Leis

de Diretrizes, e dos OrQamentos, dentro das prioridades estabelecidas pda Cfmara
controlando subs execug6es e informando as provid6ncias a sereill adotadas pda Mesa

Dlretora e pda Presid6ncial

master atuallzada a relagao de bens patrimoniais da Camaral

tamar as provid6ncias necessirias para dar o suporte necessgrio para a Comissio
Permanente de LicitaQao exercer suas atribui96esl

encaminhar e efetivar todos os procedimentos atinentes aos processos de compras e
pagamentos

zelar pda correta apresentaQao de notas fiscais e demais documentos contdbeis por parte
dos fornecedores de materials e prestadores de servigos, conferindo-os
elaborar os empenhos, os balancetes mensais e as prestaQ6es de contas dos exel'cicios

findos. encaminhando-os a Presid6ncia, ap6s verificagao de sua ordem e legalidade e
estando de acordo

promover os contatos com o Tribunalde Contas do Estado e outros 6rgaos fiscolizcadores;

levando os dados e os documentos comprobat6rios exigiveis para encarninhamento, para

adequada prestaQao de contas

tomar todas as provid6ncias necess6rias para a contrataQao e demissio de pessoal

banter controle de frequ6ncia dos servidores;
manter atualizado os prontuarios dos servidores, bem coma as correspondentes anotaQ6es
na CTPS de cada um deles

propor a Mesa, programa de capacitaQao professional. racionalizaQao e oiganizagao dos

servtgos

elaborar os Contratos eventualmente firmados peta CAmara Municipalde Jaguaritlna, (grifos

nossos)

c)

d)

e)

g)

})

j)

k)

m)
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DIRETOR FINANCEIRO

a)

b)

desenvolver todas as atividades da contabilidade, encaminhando ao Presidente os

documentos devidos, dentro da ordem e da legalidade, sempre de acordo com as normal
legais vigentes. em especialas da contabilldade e as exig6ncias do Tribunalde Contas
do Estado

fornecer dados para a elaboraQao da proposta de Plano Plurianualde Investimentos. de

Leis de Diretrizes, e dos OrQamentos, derltro das prioridades estabelecidas pda Cdmara,

controlando suas execuQ6es e informando as provid6ncias a serem adotadas pda Mesa
Diretora e pda Presid6ncia

mantel atualizada a relaQao de bens patrimoniais da Carrara;

tomar as provid6ncias necess6rias para dar o suporte necessirio para a Comissgo
Permanente de LicitaQao exercer subs atribuig6es

encamint)ar e efetivar todos os procedimentos atinentes aos processes de compras e
pagamentos;

zelar pda correta apresentaQao de notas fiscais e demais documentos contibeis por
parte dos fornecedores de materiais e prestadores de serviQos, conferindo-osl
elaborar os empenl"tos, os balancetes mensais e as prestaQ6es de contas dos exercicios
findos. encaminhando-os a Presid6ncia, ap6s verificaQao de sua ordem e legalidade e
estando de acordo

promover os contatos com o Tribunal de Contas do Estado e outros 6rgaos
fiscalizadores, levando os dados e os documentos comprobat6rios exigiveis para
encaminhamento, para adequada prestaQao de contasl

tamar sodas as provid6ncias necessdrias para a contrataQao e demissdo de pessoal

manger controle de frequ6ncia dos servldores:

manter atualizado os prontu6rios dos servidores. bem homo as correspondentes

anotaQ6es na CTPS de cada um deles;
propor a Mesa, programs de capacitagao professional, racionalizagao e organizagao dos
servlgos

c)

d)

e)

g)

h)

i)

k)

1)

CONTROLADOR DE PATntU6UTO E COMPRAS

a)

c)

responsavel pelo patrim6nio fisico/estrutural da Cgmara Municipal, principalmente, na sua

manutenQao e conservaQao;
realizar todas as compras necessdrias para o bom andamento da samara Municipalde
Jaguariana, atrav6s das solicitaQ6es dos respectivos depcartamentos. realizando os processes
de licitaQ6es, quando necessgrios;

auxi[iar a Comissio de LicitaQao na e]aboraQao de minute de edita] e montagem do processo

licitat6rio desde a abertura at6 seu encerramento e pagamento;
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d) re
re

lg

sponsavel pda realizaQao de orQamentos e aquisigao dos mesmos. tendo experi6ncia na

alizaQao da pesquisa de prego e produto. sabendo dessa forma adirlinistrar os gastosl
rifos nossos)

a) auxiliar diretamente o(a) Diretor(a) do Departamento em todas as suas funQ6es
especialmente Ihe prestando assessoria e consultoria, atrav6s da emissio de pareceresi

b) orientar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a gestao orgamentfria. financeira, patrimonial e
operacionalda C6mara Municipal, com vistas a aplicaQao regular e a utilizaQao raclonaldos
recursos e bens p6blicos

c) avaliar o cumprimento das metas previstas no orgamento e sua execuQao;

d) verificar as contas dos responsaveis pda aplicagao, utilizaGao ou guards de bens ou valores

p6blicos, e de dodo aquele que por aQao ou omissao, der causa a perda, subtragao ou estrago
de valores, bens ou materiais de propriedade ou responsabiildade da Cimara Munlcipall

e) exercer o controle das operas;6es de cr6dito, bem como dos direitos e haveres da Cimaral

f) tamar as contas dos responsaveis por bens ou valores, ao finalde sua gestao. quando nio
prestadas voiuntariamente;

g} supervisionar as atividades da contabilidade. principalmerlte, em relagao as exig6ncias do
Tribunalde Costas do Estado:

h) emitir relat6rios peri6dicos e por ocasiio do encerramento do exercicio, sot)re a fiscalizagao

das contas e do balanQO geralda Camaro Municipal. e flds cason de inserg6es. verificagao e
tomada de contas;

i) Supervisionar as medidas adotadas para o retorno da despesa totalcom pessoalao

respectivo limits, cano necessario. nos termos dos artigos 22 e 23 da L.C. IO1/20001

1) zelar peta organizaQao e manutenQao atualizada dos cadastros dos respons6veis por
dinheiros, valores e bens pabiicos, e. fiscallzar o controie de estoque, almoxarifado. controle
de patrim6nio, controls de abastecimento e manutengao de veiculos e obras;

k) controlar os limites para a insergao de despesas em reston a pagan

1} efetuar o controls da destinaQao dos recursos repassadosl
i) zelar pda correta apresentagao ao Diretor do Departamento de notas fiscais e demais

documentos contgbeis por parte dos fornecedores de materials e prestadores de servigos

n} verificar os empenhos, os balancetes mensais e as prestag6es de contas dos exercicios
findos. encarnlnhando-os a Diretorial

o) verificar a regularidade e legalidade de contrataQao e clenlissio de pessoal=
p) assessorar a confecQao do prontuarios dos servidores, bem homo as correspondences

anotaQ6es na CTPS de dada um delesl
q} supervislonar o funcionarnento e a efetividade dos servQos prestados polos funcion6rias

fiscalizando a assiduidade e o bom comportamento, atrav6s de informaQ6es prestadas polo

Chefe de Departamento Pessoale fiscalizagao do cardio de pontos.

\.
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TECNICO EM CONTABILIDADE

ea
a) executa e organiza trabalhos inerentes a contabilidade

b) realiza tarefas pertinentes. para apurar os elementos necessgrios ao controle

apresentaQao da situagao patrimonial. econ6mica e financeira da organizaQiio municipa

!ECU.ICO EM INFQRMATICA

a)

b)

c)

instalar e configurar softwares e hardwares. orientando os usudrlos nas especificaQ6es e
comandos necessgrios para sua utilizaQao;

organizar e controlar os materiais necessirios para exact.iQao das tarefas de operagao. ordem
de servigo. resultados dos processamentos, suprimentos, bibliografias, etc.

operar equipamentos de processamento automatizados de dados, mantendo ativa toda a
malha de dispositivos conectados

interpretar as mensagens exibidas no monitor, adotando as medidas necess6rias;

notificar e informar aos usugrios do sistema ou ao anallsta de informdtica. sabre qualquer
falha ocorrida

executar e controlar os servigos de processamento de dados nos equipamentos que opera

executar o suporte t6cnico necessirio para garantir o bom funcionamento dos equipamentos,
com substituiQao, configuraQao e instalaQao de m6dulos. panes e componentes:
administrar c6pias de seguranQa, impressao e seguranga dos equipamentos em sua area de
atuacio

executar o controle de fluxos de atividades, preparando o acompanhamento da ftse de
processamento de redes de computadores;
participar de programa de treinamento, quando convocado

controlar e zelar pda correta utillzagao dos equipamentosl

auxiliar na execuQao de pianos de rrlanutenQao, dos equipamentos, dos programas, das
redes de computadores e dos sistemas operacionais:
executar outras tarefas compatrveis com as exig6nclas para o exercfcio da funQao.

d)

e)

f)

g)

\.. j)

k)

1)

m)

VIGILANTE PATRIMONIAL

a>

b)

c)

zelar pda conservagao e seguranQa do pr6dio da Cfmara Municipal
zelar pda seguranga dos m6veis e equipamentos da CAmara Municipal

executar a ronda nas depend6ncias da CAmara Municipal, verificando se as portal, janeias
port6es e outras viag de acesso estio fechadas corretamente, adotando as provid8ncias
necess6rias no sentido de evitar incdndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e a
ocorr6ncia de outras anormalidades

observar a entrada e saida de pessoas, para evitar que estranhos ou nio
autorizados/identificados possam causar transtornos e tumultosl

d)



Cfmara Municipal de JaguarianQ:
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e) atender pessoas e fornecer informag6es, facilitando o acesso de qualquer cidadgo
sess6es plenarias

f) colaborar com os demais servidores
g) outras atividades correlatas e pertinentes a funQao.

SERVENTE CONTINUA

cuidar da estrutura fisica no que diz respeito a llmpeza, hygiene e bem estar da CAmara
Municipal de Jaguari6na. mantendo todos os ambientes em perfeito estado de
funcionamento

fazer a limpeza das depend6ncias da Cimara. inclusive m6veis e utensilios, zelando pecos
equipamentos dos quaid utiliza e por todd o patrim6nio aos deus cuidados

cuidar da manutengao e asseio da cozinha e da despensa, bem homo zelar pda mailutenQao
dos mantimentos e equipamentos sob sua guardal
colaborar com os demais servidores

realizar atividades rotineiras envolvendo a execugao de trabalho e supervisao, relacionados

com a conservagao. zell e seguranga dos pr6dios pOblicos e patrim6nio publico municipal
preparar cafe e outros para os Vereadores, Presidente. diretores e funcion6rios

efetuar serviQos gerais de limpeza nas depend6ncias da C&mara Municipalde Jaguaridna e
banheiros e pesos de sodas as dependencias e outros locals fora dos pr6diosl

solicitar materiais de consumo para ser desenvolvido os deus trabalhos:
verificar se os banheiros possuem papelhigi6nico e porta sabonetes
limpar portal e vidros, soleiras de portas ejanetasi
verificar se janeias e portal estio devidamente fechadas no finaldo expecliente dos setores

manter o controle de estoque dos produtos de limpeza e hygiene.
outras atividades correlatas e pertinentes a funQao

;)

)

)

>

k)

1)

)

RECEPCIONISTA

a)

b)

c)

d)

e)

atender o cidadao, identificando e averiguando suas pretens6es. para prestar-the inforrnaQ6es
e providenciar o seu encaminhamento

atender chamadas telef6nicas. manipulando telef ones, para prestar inf orma96es e anotar

recadosl

registrar os atendimentos, anotando os dados pessoais e comerciais do cidadio para

possibilitar o controle dos atendimentos diArios

receber a correspond6ncia enclereQada a CAmara Municipale aos empregados, registrando.
os, para possibilitar sua correta distribuiQao
executar outras tarefas correlatas determinadas peso superior imediato.
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M OTORISTA

a) dirigir o autom6vel da C6mara Municipal, verificando diariamente as condig6es de
funcionamento do veiculo, antes de sua utilizagao;

transportar pessoas, quando autorizado. zelando peta seguranQa dos passageiros. verificando
o fechamento de portas e o uso de centos de seguranga
observar os perTodos de revisit e manutenQao preventiva do veiculo. bem coma fazed

pequenos reparos de urg6ncia
mantel o veiculo limps, interna e externamente, e em condiQ6es de uso, levando-o a
manutenQao, sempre que necessdrio

anotar a quilometragem rodada, viagens realizadas. objetos e pessoas transportadas.
itineraries e outras ocorr6ncias

recolher o veiculo a garagem da Cimara apes o serviQO. deixando-o corretamente
estacionado e fechado:

oxecutar outras taref as afins.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

ASSISTENTE ADMINISTRATfVO

a)

b}

c)

d)

prestar assist6ncia a unidade de atuagao;

controlar os serviQos gerais de escrit6rio, compatibilizando os programas administrativos com
as demais medidas
colaborar com os demais servidoresl

outras atividades correlatas e pertinentes ao cargo.

DEPARTAMENTO JUPiOtCO

DIRETOR JURIDICO

a)

c)

e)

Fazed cumprir o regiments e as resoluQ6es da CAmara na parte diferente a esfera de aWaD do

respective departamento, assinando com o Presidents cla Cimara as poRarias: ordens cle
serviQos e editais

Corresponder-se com as diversas repartiQ6es p6blicas sobre assuntos atinerttes is suas

atribuig6es

Emitir pareceres a respeito da legalidade de proposituras, auxiliando o trabalho das
Comiss6es;
Defender a CAmara Municipal, a Mesa da Diretoria, ou qualquer das Comiss6es da Casa em

aQ6es judiciais;

Emitir parecer juridico a respeito de qualquer procedimento administrativo em andamento na

Casa, e sempre que solicitado por qualquer vereadorl



⑤ Cfmara Municioalde Jaguari6n3
Estado de Silo Paulo

f) Orientar a Presid6ncia, a Mesa e aos demais vereadores. com relaQao ao cumprimento do
Regiments Interno e ResoluQao. no desenvolvimento das sess6es, das audi6ncias e da
tribuna livre

g} Zelar pelo fielcumprimento das normas regimentais e da legislaQao vigente

ADVOGADO

a> em conjunto com o Diretor Juridico emitir pareceres a respeito da legalidade de proposituras
auxiliando o trabalho das Comiss6es

b> defender a CAmara Municipal, a Mesa Diretora. ou quaisquer das Comiss6es da Casa em
aQ6es judiciais

c) acompanhar as sess6es da Cfmara no sentido de oferecer o suporte juridico necess6rio.



Cfmara Municipalde Jagyari6na
Estado de Sio Paulo⑤

JaguariOna, 7 de fevereiro de 2018

Of ido n.o 053/2018.-PRE

Senhor Presidente

Passamos is maas de Vossa Exce16ncia para parecer dessa
digna Comissio o Projeto de Resolugao n ' 001/2018, da Mesa da Cimara
Municipal, que disp6e sobre a substituigao dos Anexos I, ll, llle IV da Resolugao n '
103, de 03 de margo de 2000, lido em Sessio Ordinaria, realizada aos 6 de fevereiro

do corrente, por esta Casa de Leis.

Limitados ao exposto, apresentamos a Vossa Exce16ncia os
nossos reais protestos de elevada estima e distintissima consideragao

VEREADOR iMILSON NASCIMENTO SILVA
Presidente

Ao Senhor

Vereador Walter Luis Tozzi de Camargo
Presidente da Comissio Permanente de

Constituigao, Justiga e Redagao
JaauariOna -- S.P.

Rua Alfredo Buena, 1189 -- Centro -- Telclbnes (19) 3847-4336
www.camarajaguariuna.s12.gov.for



Cfmara Municipalde Jaguari6n4
Estado de Sio Paulo⑤

Oficio n.o 101/2018.- PRE

JaguariOna, 21 de fevereiro de 2018

A Senhora

Sandra Regina Cavalcanti Ned
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro
Jaauaridna - SP

Prezada Senhora

Passamos is mios de Vossa Senhoria a solicitagao da

Comissio de Constituigao, Justiga e Redagao, protocolada nesta Casa, sob n '
207/2018, solicitando informag6es sobre o Projeto de ResoluQao n ' 001/2018, que

disp6e sobre a substituigao dos Anexos I, ll, llle IV da Resolugao n ' 103, de 03 de
margo de 2000.

Anexo a Carta da Comissio Permanente de Constituigao,

Justiga e Redagao.

Atenciosamente,

VEREADOR ROMJe$ON NASCIMENTO SILVA
Presidente

Rua Alfredo Bueno, 1189 -- Centro -- Telefones (19) 3847-4336
www.camaraiaauariun a. SD. aov.for



Estado de Sio Paulo ''i€..1.../
Cfmara Municit)al de Jaguarj0lw: C

KXCKLENTiSSiMO SENIOR PRESIDENTE DA cAMARA
MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP.

Projeto de Resolugao n ' 001/2018

DiQae sabre a sllbstitlligao doi .4ncxos ], ll, lite IV, da Resaliif o n' 103, de 03 de
nzargo de 2000.

WALTER LUIS TOzZI DE CAMARGO, CASSiA
MURER MONTAGNER e ALFREDO CHIAVEGATO VETO,
Nlcmbros da Comissio dc Constituigao, Justin;a c Redag:io, vcm

rcspcitosamentc a presenga dc V. lixcc16ncia, soUcitar quc o Departamento

Financeiro delta Camilla Municipal envie Impacto Orgamcntatio e previsao

orgltmentaria para a criagfio do novo Departamcnto de Compras, Ltcitag6cs e

Patrim6nio

Nesses tennis,

Pede deferimcnto

Cimara l\municipal dc Jaguari6na, 16 de fevereiro de 2018



Cfmara Municipal de Jaeuari6na
Estado de Sio Paulo

JaguariOna, 12 de margo de 2018

Oficio n.o 162/2018-PRE

Senhor Presidente

Passamos, ds maas de Vossa Exce16ncia para anexar ao Projeto de

Resolucio D ' 001/2018. da Mesa da Camala Murlicip41, que disp6e sobre a substituigao dos
Anexos I, ll, llle IV da Resolugao n ' 103, de 03 de margo de 2000, a manifestagao da Diretora do
Departamento Administrativo e Financeiro desta Casa de Leis, protocolado sob n ' 374/2018, nesta

Limitados ao exposto, apresentamos a Vossa Exce16ncia os nossos reais

Drotestos de elevada estima e distintissima consideraga

data

VEREADOR ROMJLSON NASCIMENTO SILVA
Presidente

Ao Senhor

Vereador Walter Luis Tozzi de Camargo
Presidente da Comissio Permanente de

Constituigao, Justiga e Redagao
JaauariOna -- S.P.



Cfmara Municipal de JaeuariQna
Estado de Sio Paulo

EXCELENTiSSiMO SENIOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE
JAGUARIUNA

Venho atrav6s delta, entregar a V.Ex ' o Parecer T6cnico do Impacto

Orgajnentario reference ao PROJETO DE RESOLUGAO n ' 001/2018 em

resposta a solicitag5o da Comissio Permanente de Constituig5o, Justiga e

Redagio protocolado na secretaria desta Casa de Leis no dia 21/02/2018.

Jaguariana, 12 de margo de 2018

SANDRA REk;TNA CAVALCANTINERI
Diretora Administrativo Financeiro

;la NO -QE Livro Ne

.Llm . 89 -- Centro -- Tcle6ones (19) 3847-4336
EMAIL -- sandrancri. cmi(glhotmail.com.for

/



Cfmara Municipal de JaauariOna
Estado de S5o Paulo

D}RETORIA FINANCEljtA
PARECER TECNICO N' OO1/2$18

PROJETO DE RESOLUgAO N ' OO1/2018

De autoria do PRESIDENTE desta Cimara Municipalde Jaguari6na,

o presents Projeto de Resolugao disp6e da criagao de uln novo Departamento de

Compras, Licitag6es e Patrim6nio

A Diretoria Financeira, 6rgao t6cnico que tcm a compet6ncia exclusiva

de se pronunciar sobre mat6rias de cunho contgbil e flnanceiro do Legislativo, informa

atrav6s deste Parecer que o acr6scimo decorrente da criagao do novo departamento de

Compras, Licitag6es e Patrim6nio serf no montante de RS 100.163,87 (cem mil, cento e

sessenta e tr6s reais e oitenta e sete centavos), referente a criagao do cargo em Fungal

de Conhianga de Diretor de Compras, Licitag6es e Patrim6nio, imprescindivel para

efici6ncia dos trabalhos no Departamento em quest5o. A equipe que aUudara este novo

departamento ja faze parte do quadro efetivo de pessoal desta Casa de Leis evitando

mais despesas na criagao do departamento

O impacto orgamentario com a criagao do novo Departamento de

Compras, Licitag6es e Patrim6nio nio atinge os indices de 70% do art.29' $1' CF e dos

6% da LRF conforme constam na planilha em anexo, por6m ultrapassa o valor previsto

na LOA para o Exercicio de 2018 nos gastos com pessoal.

Serf necessArio o remanejamento entre dotag6es para suprir as despesas

com a criagao do novo departamento e reajuste salarial; existe dotag:io orgamentaria

para remanejamento na Riche (4) Outros Servigos P.Jurigica

/
E o Parecer.

SANDRA REdTtWXCXgALCANTINEm
Diretora Administrativo e Financeiro

Rua Alfredo liucno, 1189 -- Centro -- Teletbncs (19) 3847-4336 -- 3847-4322
EMAIL -- Sandrancri.cmj(@hotmail.com



ESTIMATIVA DE IMPACT0 0R(AMENTAR10 E FINANCEIRO
(Artigo 16, 1, da Lei Complementar n'lOI, de 04 de maid de 2000)

SITUA AO ATUAL- DESPESA COM PESSOAL Nits DE REFERENCIA: JANEIRO/2018
SERViDORES

QTn C.\RGO GRUPO KKMUNEKACAO A.T.$. GRATTFICAG#©

  DIRETOR GERAL K 6.713.70 6.601.82 0.00 1.065.25 2.929.42
0] ASSESSOR DE IMPRENSA G+ 4.294.25 0,00 0,00 343.54 944,74
01 TECNICO LEGISLATIVO H 4.700.22 1 3.525.18 1 0.00

32.687.98 1 0.00 1 0.00

7.850,32 1 2.355,]o I o.oo

658.04

2.615.04 13 ASSESSOR PARLAMENTAR E+

02 CONF'ROLADOR DE EXPEDIENCE F 816.44

01 DIRETOR ADM.FINANCEIRO .1 5.638,01 1.127.60

2.175,80   541,25 1.488.44

[ .675.37  COORD.,\DM.FnqANCEiRO

VIGILANTE PATRIMONIAI   5.439.49

8.513.60

609.23

638.52 7.794,22 1.355.71 3.728.20

02 SERVENTE CONTINUO C 4.400.00 1.100.00 7S0.00 500,00 1.375.00

02 RECEPCIONISTA B 1 4.400.00 880.00 b 1.200.00 1 518.40 1.425.60

OI ICONTKOL.PATKiMONIO E COMPRAS F 1 3.925,16

B 1 4.400,00

1.570,06 o,o0 1 439,62

683,20 1 441,86

1.208.95

02 I MOTORISTA 440,00 1.215,1]

o 1 DIRETOR JURIDICO I J+ 5 .638,0 1 0,00 0,00 451.04 1.240,37

  DIRETOR FINANCEIRO(RELOTADO) IJ++
ADVOGADO I G

5.638,0] 9.592.33 0.00 o,o0 1 3.350,68

343,54 1 944,744.294.25 0.00 0,00

02 I TECNICO DE INFORMATICA ! D

COMA

4.635.60 o.oo

30.006,41

250.00

l0.677,42

390.85 1.o74.84

33.847,61113.] 68.60 11.089.81



DESPESA ANUAL (SONIA x

SOBA
(*) CARGO EM COMISSAO
(*i) CARGO SERA EXTINTO AP6S VACANCIA

1.546.562,09 410.067,60

01

12

PRESIDENTE
VEREADOR

SOMA
DESPESA ANUAL noWA * iD

CARGO
VEREADORES

VALORVALOR
6.140,686.140,06

61.592.165.132,68

1.3S0,95

13.550,28

67.732,84

812.794;08

14.901.23

RESUMO ANUAL R$
FOLHA DE PAGAMENTO 2.915;34il40
OBRIGAC6ES PATRONAIS

SOMA 3.708.270,95



SITUA(Ao PROPOSTA

PREVISA

CARGO

DIRETOR DE COMPRAS, LICiTAGOKS
E PATRIMONIO

SOMA
DESPESA ANUAL 60)tA *13,66

SOMA

SERVIDORES
A.T.S.GRUPO i $KEwunKKAg.XO

5.638,0 0.00
QTO.

01

aKATiricxcAO
451.040,00

0,00S.638,01

0,0077.049,05

77.049,05

1.240,37451.040,00

16.950,906.163,920,00
11 23.114,82

SiTUACAO ATU:Al::.PE$PE$:4 TQT:+b $14}M:
SOMA

DESPESA ANUAL 60\tA x t3.66Q

COMA

PESSOAL M£S REFER: IA .JANEIRO/201
l0.677,4230.006,41113.168,60

1.546.562,09 1410.067,60 145.917,63

2.102.547J2

11.089,81

151.553,35
614.11

33.847,61

462.561,44

SiTUACAO A NCAA JANEIRO/2018
VEREADORES

QTD.CARGOVAIORCARGO
PRESIDENTE
VEREADOR

VALOR {x)Qm.
6.140.686.140,06

61.592,165.132,68

67.732,84

INSS (zz! )
1.350,95

13.550,28

4.901,23SOMA
DESPESA ANUAL 60\iA -iD 812.794,08 l 14,76



SITUACAO ANUAL DA PROPOSE'A

RESUME ANUAL COMA CRiACAO DA rUNCXO EM CONFiANCA

RESUMO ANUAL R$
FOLHA DE PAGAMENTO
OBRIGACOES PATRONAIS

SOMA

2.992.390,45
816.044.36

3.808.434,81

Valor Previsto na LOA para o Exercicio de 2018 R$ 3.740.000.00 (tr6s milh6es. setecentos e quarenta milreais)



'q

Obs: Previsgo da Receita Corrente Liquida Exercicio 2018 R$ 375.712.000,00

X'

-':'T : :i;l: :l:gll1lligll⑧lal&:l$⑥ DESCRIC   Zulu    
  h.{)41).{){JL).L)U 0.04+.UUU.UU f . J UO .qUU .UU

b) Total da previ?ao nar& manutengao desk
5.84U.UUU.UU o.+z+.uuu.uu  

c) Dotagao de pe!?
Z.94U.UUU.UU j.Zj+.UUU.UU I J.J.) /.'tUU,UV

d) Dotagao de obrigag6es patronais b(JL).UUU.UU 66U.UUU.UU yUO.VUU,VV

ej Dotagao para P$ 3.74U.UUO.I)U + . 114 .UUU.UU £1.3£3.£lUIJ9UU

f) D( tag5o para as dem
Data o ae pessoale ooEigaq6es patronais em 201q e 20

 
 

1) Totalda folha de p! Z .9 1) .j41.4U Z.y / j .Oq6.ZJ J .VIJ . l£ I,£V

2) Totaldas obriga /yz.yzy.)) 6U6. / 66. 1) I O£'+.yUJ,7£

 
L)cspcsa com pessoald= 2019 e 20; tj--sn --
ii;;i;;;i;i;iai 6;isoaiem reiaWao ! yy.1)'70    
rlbta da folha de pagamento em relagao ao total da nrevisao das despesas ( I/a) - Lim te 7L)'%h      
Despesa totalcom pessonley I u vavo I

 
l;f E:ⓖgl⑤l$!Bg$i%j:iglli@ SITUA  
1) Totalda folha de pag 2.992.5yU.4) ).IJ)Z.ZJ6.)y J.llJ.£OJ.JU

2) Totaldas obrjgq blb.{J4q.JO    
3) Despesa totajgg 4J!!!LJ
I)espesa com pcssoald meld de inn
Despesa tatalcom pessoalen relaga      

I 'lotalda tb ha de pagamento em relaga      
Despcsa total com pessoalem re acao a receita correntc liquida
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Cfmara Municipalde J39uariOna
Estado de S:io Paulo

JaguariOna, 13 de margo de 2018

Resposta: OEicio n ' 163/2018 - PRE
Projeto de Resolugao 001/2018

DIRETORIA FINANCEIRA
PARECER TECNICO N' QQ2/2018

De autoria do PRESIDENTE delta Cfmara Municipalde Jaguari6na,

o presente Projeto de Resolugao disp6e da criagao de um novo Departamento de
Compras, Licitag6es e Patrim6nio.

A Diretoria Financeira, 6rgao t6cnico que tem a compet6ncia exclusiva

de se pronunciar sobre mat6rias de cunho contfbil e financeiro do Legislative. informa

atrav6s deste Parecer que o acr6scimo decorrente da criagao do novo departamento de

Compras. Licitag6es e Patrim6nio seri no montante de R$ 42.601.97 (quarenta e dais

mil. seiscentos e um reais e noventa e sese centavos), reference a criagao do cargo em

Fungao de Confianga de Diretor de Compras, Licitag6es e Patrim6nio, imprescindfvel

para eHici6ncia dos trabalhos no Departamento em questao. A equipe que ajudara este

novo departamento ja faz parte do quadro efetivo de pessoaldesta Casa de Leis evitando

mais despesas na criagao do departamento.

O impacts orgamentario com a criagao do novo Departamento de

Compras. Licitag6es e Patrim6nio nio atinge os indices de 70% do art.29' $1' CF e dos

6% da LRF conforme constam na planilha em anexo, por6m ultrapassa o valor previsto

na LOA para o Exercicio de 2018 nos gastos com pessoalno montante de R$ 10.872.92

(dez mil. oitocentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos)

Seri necess6rio o remand)amento entry dotag6es para suprir as despesas

com a criagao do novo departamento e reajBste salarial; existe dotagfio orgamentdria

para remanejamento na Hicha (4) Outro\SeiAKos P.Juridica
E o Parecer.

SANDRA KE(:Ilya CXVALCANTI NERI

Diretora Administrativo e Financeiro

Rua A[fredo Bueno, ] 189 -- Centro -- Telefones (19) 3847-4336 -- 3847-4322
EMAIL -- Sandrancri otmail.com



ESTIMATIVA DE IMPACT0 0R(AMENTAR10 E FINANCEIRO
(Artigo 16, 1, da Lei ComplemenEar no101, de 04 de maio de 2000)

SI'l'UA A{J ATUAL- DESPESA COM PESSOAL Janeiro/2U18
SERVIDORES

Qvo CARGO GRUPO REMUNERA(iO A.T.S. GRATIFICA(Ao
c)I DIRETOR GERAL K 6.713.70 6.601.82 0,00 1.065.25 2.929.42

01 ASSESSOR DE IMPRENSA G# 4.294.25 0,00 0.00 343.54 944.74

01 TECNICO LEGISLATIVO
ASSESSOR PARI.AMENTAR

H 4.700.22 1 3.525.18

;2.687.98 1 0.00
0.00 658.04 1.809,59

7.191,3613 E+ 0.00 2.615,04

02 CONTROLADOR DE EXPEDIENTE   7.850.32 1 2.355.10 0.00 816,44 2.245,20

01 DIRETOR ADM.FINANCEIRO
COORD.ADM.FINANCEIRO

J S.638.01 1.127.60

2.175.80

0,00 451,04 1.488.44

1.675.37    5.439.49 0.00 609,23

()2 VIGILANTE PATRIMONIA]   8.513.60 638,52 7.794,22 1.355.71 3.728.20

02 SERVENTE CONTINUO C 4.400.00 [ .100.00 750.00 soo.oo 1.375.00

02 RECEPCIONISTA B 4.400.00 880,00 1.200.00 518.40 1.425,60

01 CONTROLPATRIMONIO E COMPRAS F 3.925.]6 1.570.06 0,00 439,62 1.208.95

02 MOTORISTA B 4.400,00 1 440.00 683,20 441,86 1.215,11

()] DIRETOR JURIDICO J+ 5.638.01 0.00 0.00 451.04 ] .240,37

()] DIRETOR FINANCEIRO(RELOTADO) J#+ 5.638,01 9.592,33 0,00 0.00 3.350.68

01 ADVOGADO G 4.294,25 0.00 0.00 343.54 944.74

0] TECNICO DE INFORMATICA D 4.635,60 0.001 250.001 390.851 1.074.84

SoMA 113.168.60 30.006,4il i0.677,41L ll.089,811 33847,61



DESPESA AN UAL (so [.4 1.546.562,09 410.067,60 1.44145.917.63 151.553,353,666

SOMA 614-114,79 1
(+) CARGO EM COMISSAO
(:

') CARGO SERA EXTINTO APOS VACANCIA

VEREADORES
QTD. CAR(;o VALOR     N$    

()1 PRESIDENTE 6.14o.06 6.14o.68 1.35o.95

12 VEREADoR S.132,68 61.592.16 13.550.28

SOMA
DESPESA ANUAL (COMA * iZ)

67.732.84 14.901.23

    '8.8 },' 

RESUMO ANUAL - RS
i'oi,nA DE PAGAMENTO llg:i$g&: 2.9t5341.4QI
OBRIGAGOES E4jIIONAIS HM792.929,55

SOMA 1 3.708.270.95



goes.

SITUACAO PROPOSTA

PREVISAO DE DESPESA COM PESSOAL -- com a criagio da Fungio em Confianga de Diretor de Compras, Patrim6nio e Licita
SERVIDORES

Qrn. CARGO GRIJPO  
0] DIRETOR GERAI K 6.713,70 6.601.82 0.00 1.065.25 2.929.42

  ASSESSOR DE IMPRENSA
TECNICO LEGISLATIVO   4.294,25

3.525,18

0,00 343.54

658.04

944.74
1.809.594.700,22 0.00

13 ASSESSOR PARLAMENTAR E+ 32.687.98 0,00 0,00 2.615,04 1 7.191.36
02 CONTROLADOR DE EXPEDIENTE   7.850,32 2.355,10 0,00 816,44 2.245,20
01 DIRETOR ADM.FINANCEIRO J S.638.01 1.127.60 0.00 451.04 1.488.44
01 COORD.ADM.FINANCEIRO l S.439.49 2.i75.80 0,00 609,23 1.675,37
02 VIGILANTE PATRIMONIAL C 8.513.60 638.52 7.794.22 1.355.7] 3.728,20
02 I SERVENTE CONTINUO C 4.400.00 [ 1.100.00 750.00 1 500.00 1.375,00
02 I RECEPCIONISTA B 4.400,00 880,00 [.200,00 518,40 1.425,60
OI ICON'rKOLPATKIMONio E COMPRAS F 0,00

4.400,00

0,00 o,oo I o,oo
683,20 441,86 1.215.1102 I MOTORISTA B 440.00

OI IDiKtTOK JURIDICO   5.638,01 0,00 0.00 J 451.04 [ .240.37

01 DIRETOR FINANCEIRO(RELOTADO )   S.638-01 9.592,33 0.00 0.00 3.350.68

01 ADVo(DADO G 4.294.25 0,00 0.00 343.54 944.74

01 TECNICO DE INFORMATICA D 4.635.60 0.00 250.00 390.85 1.074,84



r'

5.638,0;1 1 2.255#20 631,45 '~:C=:=,Kt.736,SO01: DIRETOR COMPRAS, LiCiTAG6ES
PATRIMoNIOj

E

SOMA
DESPESA ANIJAL 6mi,

COMA
(+) CARGO EM COMISSAO
(++) CARGO SERA EXTINTO APES VACANCiA

114.88] ,45 30.691,55 l0.677,42 11.281,64 34.375,16
1.569.969,90 419.430,72 145.917,62 154.174,90 469.770,94

2 135:3i8p4 623.945,84

01

CARGO
PRESIDENTS
VEREADOR

SOM
DESPESA ANU.

Valor Previsto na LOA para o Exercicio de 2018 (Gaston com Pessoal) R$ 3.740.000.00 (tr6s milh6es, setecentos e quarenta mil regis)

VEREADORES
VALOR      

  6.140,06

S.132,68

6.140,68 1 1.3s0.95

61.s92,16 1 13.550,28 
  67.732.84 14.901,23

L (sohi4 l12)     i78.&l  

RESUMO ANUAL - R$
FOLHA DE PAGAMENTO  
OBRIGA(0ES PATRONAIS

COMA 3.750.872,92



COMPARATIVO ENTRE A SiTUACAO ATUAL E A SiTUACAQ PROPOSTA COM 0 0RCAMENT0 DO LE(}!S!:XiiVO

Obs: Previsgo da Receita Corrente Liquida para 2018 R$ 375.712.000,00

DESCRIC O / ANO 2018 2019 2020

a) Totalda previsao das despesas correntes e capital 6.040.000.00 6.644.000.00 7.308.400.00

b) Total da previsao para manutengao despesas cotrentes 5.840.oo1).oo 6.424.000.00 7.066.400.0o
c) Dotagao de pessoal 2.940.000.00 3.234.000,00 3.557.400.00
d) Dotagao de obrigag6es patronais 800.000,00 880.000,00 968.000.00

e) Dotagao para Despesa com Pessoal(c+d) 3.740.0o1).oo 4.114.000.00 4.525.400.00
tl Dotagao para as demais despesas 2.100.ooo.oo 2.310.000.00 2.541.000.00
iiiifii ai ncssoaii abrigauaes patrontiis cm 2018 e 2019 proporcionais a 2017, cm rclaWao ao tolaldit rtrcxisia das despesas corrcntcs e capital 61.939u e 34.77% rcspcctivamcnte

SiTUACAO ATU.4L
1) Total da folha de pagamento 2.915.341.40 2.973.648.23 3.033.121.20
2) Totaldas obrigagdes patronais 792.929.55 808.788.15 824.963.92
3) Despesa total com pessoal (i + z) 3.7o8.27o.95 3.782.436.38 3.858.085.12
Despesa com pcs50alde 2019 e 2020 acrEscida de 2%% conlhrme meta dc innaV o no B--sil

Despesa totalcom pessoalem relagao a dotagao para despesa com pessoal{3/c) 99,15'% 91,94% 85.25%)
Total da folha de pagamento em relawao ao total da previsao das despesas ( I/a) - [.imi]c 7(}% 48.26% 44,75% 41.50

Despesa totnlcom pessoalem relagao i receita corrente llquida (3/RCL) Limits 6% 0.98%    
SITUA   O PROPOSTA-Criacio do Cargo Diretor de Compras, Patrimanio e Lic   es

1) Totalda folha de pagamento 2.948.112.32 3.007.074.57 3.067.216.07

2) Totaldas obrigag6es patronais 802.760.60 818.815.82 835.192.14

3) Despesa total com pessoal(t+ 2) 3.750.872.92 3.825.890,39 3.9o2.4o8.21
DesDesa com Dcssoalde 20 1q e 2020 ncrcscida de 2'-6 conforms meta {lc inilacio no Brash

Despesn totalcom pessoalem relngio idotagio para despesn com pessoal(3/e) 100.29(H" 92,99'b 86.23%
Totalda folha de pagamento em relagio ao totalda previsao d:is despesas (I'a) - Limits 70% 48.80% 45,26% 41,96%
Despesa totalcom pessoalem relagio a rcceita corrente liquids (3/RCL) - Limits 6% I,oo%    



Cfmara Municioal de JaguariQna
Estado de Sio Paulo

Projeto de Resolugao Bo 001/2018

ootZ20t8.

q.utopia: MESA DA CAMARA

ltelatores= ILUSTRISSIMA VEREADORA CASSIA MURER
MONTAGNER E VEREADOR AFONSO LOPES DA SILVA

Parecer: PAVORAVEL

De iniciativa da Mesa Diretora da Camera N£unicipal, o Projeto de

ltesolugio n ' 001/2018 quc Disp6c sobrc a substituigao dos Anexos I, IT, 111 c

IV, da Rt:sojugio n ' 103, dt ' 03 de margo dc 2000, quc pretende reestruturar os

Departamcntos do Podcr Legislative, alterando se a cstrutura do I'largo dc

Classihcttgio de Empregos e Cargos da Cimara Municipal de Jaguariana

(Resojugio n ' 103, de 03 dc tnarGO dc 2000)

Na justinicadva, aprescntada pda Egr6gia Nfesa Diretora, o presenrc

Projeto foi pr')pasta para que nAo hair divides sobre de quem 6/a

rcsponsabihdade de certas atribuig(5cs e para que o J-egisladvo aprimore Vsua/

'\r ' o



① Cfmara Municipalde Jaguari6na
Estado de S5o Paulo

Prdeto de Resolug:io n ' 001/2018

estrutura funcional 6 quc faz se necessfrio crier um departamcnto cspcci6icn que

6icarf com today as atribuig6es inerentes as compras, patrim8nio c licitag6cs

&ssim, com asta proposiEura, foi proposta a criagao do

Dcpartalncnto dc Compras, Licitagacs e Pattim6nio, e para ocupar o cargo de

ditctot prctende-se nomear servidor constants do quadro permanente do

Legislative, c que teri as atribuig6es constantes no Ancxo IV quc acompanha

este ])rojeto dc Rcsolugao, z era/I.

CON[PRAS. L]CITACOES ] PAI'RINIONIO

a) planejar, supcn'isionar, confeccionar e realizar o prepare da licitagao, os

processes licitat6rios e as compras diretas;

b) dar suportc a I'resid6ncia no planejamento anual das compras,

contratag6cs e orgamentos, claborando projeto com as cspccificag6cs do

objeto, condigdes de fornecimento e orientag6cs rclauvas a prazos!

proccdimentos e estrat6gias a serem adotadas;

c) rcahzat a con fecgao, a elaboragao dos conttatos administrativos, gercTtciar ,,

c manger o conErole dos conuatos, bem coma atentar para os sous p5p;a#

dc vencimento, elaborando aditamcntos, revis6cs ou rca)ustes;

d) nricntar os prepostos na administragio dos ser\rigor conuatados;



C5,mara Municioalde JaguariQna
Estado de Sio Paulo

Projeto de Resoluggo n ' 001/2018

e) confeccionar e publican o$ editais de hcitagio;rcsponsiivel por today as

compras necessfrias para o bom andamento do Poder Legislativo, atrav6s

das solicitag(5cs dos respcctivos departamentos, realizanclo e
confeccionan(to o memorial descritivo, c os processor de licitag6cs e

orgamentos, e de dispcnsa ou inexigibilidadc de hcitagao, quando for o

cano;

claborar e confeccionflr os contratos, aditamcntos, minute dc cdital c

montagem do processo licitat6rio desde a abcrtura at6 seu encerramcnto c

pagamento, fornecctado o suportc t6cnico necessfrio a Comissio de

ll.icitagio;

rcsponsivel polo plttrim6nio ffsico/csrtumral da Cimara Municipal,

ptincipalmcntc, na sua manutenq:i.o c conscrvaq:ao;

responsavelpelo controls do materialde expcdiente c cscrit6rio;

fiscalizar o controls dc cstoque, almoxarifado, controle de pauim6nio,

controle dc abastecijncnto c manutengao de \ eiculos e obras;

outras aUibuig6es corlclatas ao cargo

h)

i)

j)

k.

Por 6im ressaltou, que 6 imprescindi\el a mudanga na descrigao das

atribuig6es inerentes aos ca] gos e empregos, c a constituigao do Departamcnto

de Compras, Licirag6es e Patrim8nio do Poder Legislati\-o. A rcadequagao,/

constitui medida essencial para o aprimoramento da Ecstao da Cimara f\lu2io$al

d.Jagu«,lana

3



Cfmara Municit)al de Jaguari6na
Estado de Sio Paulo①

Projeto de Resolugao Ro 001/2018

Com este relat6rio. compete a cssas comiss6es, reunidas em

conjunto, na forma prevista pelo arc. 97 do Regimento Inferno, exarar parecer

sobre a legalidade, conveni8ncia e oportunidade do projeto de lei em epigrafe.

\rerifica se que a presente proposta veio acompanhada de

todos os requisites necessirios para sua discussiio e dclibcragao, sobretudo com a

Estimativa de Impacts Orgamcntflio e Financeiro.

Ressalta se que o irnpacto orgamcntfrio com a criagao do novo

departamento de Compras, Licitag6es e Patrim6nio nio adnge os indices de 70%

do art.29 $ 1' da Constituigao Federal e dos 6nHQ da Lei de
Responsabilidade Fiscal, conforme consta na planilha do relat6rio anexo.

lsto porto, ante a patents legalidade, oportunidade

conveni&ncia do Projeto de ltesolugio n ' 001/2018 que Disp6e sobre a

substitldgao dos Anexos I, ll, llle IV, da Resolugao n ' 103, de 03 de margo de

2000. f avorive16 o parecer, salvo outdo entendimento\.

gala das Scss6es "Vereador Rel-najdo Cbtavegaro", 12 de margo de 201Q

Pda Comissio Permanente de

WALTE10'LI

lga e Redagao

'0; E CAMARGO

4
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C9mara Municipalde Jagyari6na
Estado de Sio Paulo

nESOLUQAO NO 190
(Autoria: Mesa da Cimara Municipal

Diso6e sabre a substituicio dos Anexos I.IL ll!..e
IV. da Resolucio n ' 103. de 03 de marco de 2000.

ROMILSON NASCIMENTO SILVA, Presidente da Cimara Municipalde
Jaguaritlna, Estado de S80 Paulo, etc.

FASO SABER que a Cimara Municipalaprovou e eu promulgo a
seguinte Resolugao:

Art. I' O anexo Ida Resolugao n ' 103, de 03 de margo de 2000,
alterado pdas ResoluQ6es n ' 181 de 09 de agosto de 20171 n ' 172 de 25 de junho de
20151 n ' 164 de 31 de dezembro de 20121 n ' 158 de 16 de fevereiro de 2011; n ' 154 de
19 de mano de 20101n ' 151 de 21 de outubro de 2009; n ' 143 de 04 de junho de 2008; n '

134 de 19 de setembro de 20071 Ro 129 de 09 de margo de 20071 Ro 128 de 15 de
dezembro de 2006 e n ' 126 de 29 de setembro de 2006, fica substituido pelo Anexo lque

acompanha esta resolugao, dela fazendo parte integrante.

Art. 2' O anexo 11, da Resolugao Ro 103, de 03 de margo de 2000.

alterado pdas Resolug6es n ' 189 de 13 de dezembro de 2017; Ro 176, de 22 de junho de

20161 no 172, de 25 de junho de 20151 n ' 164, de 31 de dezembro de 20121 no 151, de
21 de outubro de 20091 n ' 134, de 19 de setembro de 20071 no 128, de 15 de dezembro
de 20061 n ' 126, de 29 de setembro de 2006, fica substituido peso Anexo ll que
acompanha esta resolugao, deja fazendo parte integrante.

Ar. 3' O Anexo 111, da Resolugao n ' 103, de 03 de margo de 2000, fica

substituido pele Anexo lllque acompanha etta resolugao, dela fazendo parte integrante

Art. 4' O Anexo IV da Resolugao n ' 103, de 03 de margo de 2000,
alterado pdas Resolug6es n o 189 de 13 de dezembro de 20171n ' 181, de 09 de agosto
de 20171n ' 172, de 25 de junho de 20151n ' 158, de 16 de fevereiro de 20111 n ' 154, de
19 de maio de 20101 Ro 151, de 21 de outubro de 20091 n ' 134, de 19 de setembro de
20071 n ' 129, de 09 de margo de 2007 e Ro 126, de 29 de setembro de 2006, fica
substituido pelo Anexo IV que acompanha esta resoluQao, dela fazendo parte integrante

⑤



Cimara Municipalde JaguaritjnQ
Estado de Sio Paulo

RCSOLUCAO N ' 190

⑤
Art. 5' Esta Resolugao entra em vigor na data da sua publicagao.
Art. 6' Revogam-se as disposig6eg em contrdrio

Presid6ncia da Cimara Munbjli61, 14 de margo de 2018

GILSON NASCIMENTO SILVA

Presidente

Registrado na Secreta£!g...9...dixado na mesma data, no Quadro de..,.-''''l'-K

Avisos da Portaria da Cam::3jPJi6icipal. .A.n 17 ;)>qq:-"\~

ALZIRA E[EANtDEiCn49Q$ S)UZX VENTU Rlil
,,/ DiretoZa Gerd

ⓕVEREADOR Ri



⑤ Cfmara Municit)aide JaeuariOna
Estado de Sio Paulo

ANEXOI
gyADBQ PERMANENTE DE EMPREGOS E CARGOS POBLICOS

GRUPO QUANTIDADE

11

l

FUNCAO
DIRETORIA GERAL

Diretor Gerd

Assessor de Imprensa I IV
T6cnico Legislativo ll

13 Assessor Parlamentar IV

I JControladordeExpegjente ll
DEEABIAMENTO ADMINISTRATIVE E FINANCEIRO

I IDiretor Administrativo e Financeiro I
2 IT6cnico em Contabilidade ll
2 IT6cnico em Informitica ll

I ICoordenador Administrativo. e ll
Financeiro

f Vigilante Patrimonial

2 IRecepcionista
2 IMotorista
I IAssistente Administrativo

DEPARTAMENTO JURJDICO
Diretor Juridico
Diretor Financeiro Relotado

CLASSE SALARIO

6.713,70

4.294,25
4.700,22
2.514,46
3.924,49

5.638,01

2.317,80
2.317,80

5.439,49

11

11

11

2.128,40
2.200,00

2.200,00

1.799,70

lv
111

5.638,01
5.638.01

4.294.25
NIO

Diretor de Compras, Licita96es e
Patrim6nio

Z IControlador Patrim6nio e Compras
2 IServente Continuo

QUADRO SUPLEMENTAR DE SERVIDORES
glIAl!!!QAQEt FUNQA0 ICLASSE

Diretor de Secretaria (*)lll

l

Advoaado

5.638,01

3.925.18
2.200,00C

GRUPO SALARIO
6.713,70

Diretor Financeiro

Diretor de Secretaria
(*) Cargos que servo extintos ap6s a vacfncia.

lnatlvo

   
(*) ll  

 

   
 

D  
D  

   



Cfmara Municipal de Jaguariina
Estado de Sio Paulo

OUADRO SUPLEMENTAR DE GRATIFICACOES
GRUPO QUANTIDADE FUNCAO CLASSE SALARIO

  l Preaoeiro 1.800.00

  l Presidente da Comissgo de Licitacio   500.00

  2 Membros da Comissio de Licitacio   250.00

  l Controlador Interno   1.200.00



Cfmara Municit)al de JaguariQna
Estado de Sio Paulo

ANEXO ll

los PiblicosDenominacio de Em
Servente Continua
Vigilante Patrimonial
Motorista

onista
Assistente Administrative

Grau de Escolaridade
Ensino M6dio ComDleto
Ensino M6dio ComDleto
Ensinn M6dio Co .eto
Ensino M6dio Co eto
Ensino M6dio Complete

Forma de Provimento
Concurso P6blico
Concurso PQblico
Concurso PQblico
Concurso PQblico
Concurso PQblico

Observagfio

Assessor Parlamentar Superior Completo Em Comissio
Excepcionalmente at6 o
final da legislatura
2017/2020, serf admitido
o requisito para nomeagao
cursando navel superior

T6cnico em Contabilidade
T6cnico em Informftica
T6cnico Legislativo
Controlador de Expediente

Curso T6cnico de ContabilidadeFhoiii;;so PQblico
Curso T6cnico em Informftica I Concurso Piblico
Cursando nigel superior I Concurso PQblico
Cursando nigel superior I Concurso P6blico

Registro no CRC/SP

Administragao e
Secretariado

Registro no CRC/SPCoordenador Adm. e Financeiro Cursando navel superior Em conHlanga -- servidor
efetivo
Concurso P$blicoControlador de Patrim6nio e Compras Cursando navel superior Administmgao/Direito/Ci6

ncias Contfbeis/Economia
Jomalismo e Registro no

MTB
I IAssessor delmprensa Superior Completo Em comissio

Diretor Financeiro'k
Diretor de Secretarial
Diretor Juridico
Advoeado

# Carlos que servo extintos ap6s a vac&ncia.

Superior Completo
Superior Completo
Superior Completo
Suoerior Completo

Em Comiss5o
Concurso Piblico 1 - Registry na oalB

Resolugao Ro 190



ⓔ C8nilalia:.bdl!!!!iehal de JaeuariOna
Estado de Sio Paulo

]i UNCLES EM CONFIANCA

!

Resolugao n ' 190

④
'«H'£-

Quantidade Noms da Fungio

  Diretor Gerd Superior Completo Em confianga -- servidor
concursado

- Graduagao

  DireTor Administrativo e
Financeiro

Superior completo Em conflanga servidor
concursado

- Ci6ncias Contfbeis e registro nor'pr/qp

  Superior Complete Em confianga servidor
concursado

Administragao/Direito/Ciencias
Contabeis/Economia/Gestio
Publica



C8lll⑩a MunicipaldQ Jagya!.Nrla
Estado de S3o Paulo①

ANEXO lll
ORGANOGRAMA FUNCIONAL DA

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA

ADMINTSm;lWOE
CONTA81LIOAOEF#!aNCEIRO COMPRA5

#CNICO EM
FINANCEIRC

ASSESSORPEaRnQR GEAAI

\.

Resolugao Ro 190



Cfmara Municipal delaguai.illlillB:
Estado de S5o Paulo

ANEXO IV

DCSCKICAO DAS ATRinuiC6ES INERENTES AOS CARGOS E EMPREGOS

DIRETORIA GERAL

DIRETOR GERAL

a)

b)

Organizar, orientar e dirigir a execugao da politica administrativa da Cimaral
Tragar diretrizes adequadas As normas legais e regulamentares e ds deliberaQ6es da
Presid6ncia da Camara. indispensaveis e necess6rias ao correto e pleno exercicio das
fung6es delegadas aos servidores e/ou aos profissionais envolvidos no funcionamento da
Cimara

Supervisionar e dirigir a elaboragao dos projetos e programas de racionalizaQao e

modernizagao de todas as atividades operacionais da Cimaral

Estudar e sugerir a implantagao de novos servigos ou modificag6es existentesl
Avaliar a produgao quer seja no aspecto qualitativo quer sega no aspecto quantitative:

considerando a efici6ncia de cada funciongrio e os recursos materials disponiveis. para

concluir a respeito e determinar novos procedimentos. quando necessdrios

Encaminhar a Presid6ncia da Cdmara a relagao dos projetos em condig6es de figurarem

na Ordem do Dia ou de serem aprovados por dispositivos regimentaisl

Determinar a preparagao de proposig6es. editais, convites, oficios e demais atos
legislativos, controlando, inclusive, o cumprimento dos prazos estabelecidosl

Acompanhar o cumprimento dos prazos dos projetos encaminhados para sangao do
Executivo Municipals

Promover e acompanhar a execuQao das atividades de refer6ncia legislativa, sinopse.
atas, documentagao e arquivo legislativo e hist6rico da Camaral

Promover e acompanhar as atividades de recebimento. distribuigao, controle do
andamento e arquivamento dos papeis e documentos de teor administrativo da Camaral

Promover e orientar os serviQos de conservagao, interna e externa, do pr6dio, m6veis,

instalag6es. maquinas e equipamentos da Camaral
Promover e supervisionar as atividades relativas aos veiculos da Camara, bem como

acompanhar os servigos de vigilancia, monitoramento, limpeza, zeladoria, portaria, copa,

reprodugao de papeis e documentos. selos postais, fax e telefonia da Camaral

Promover a articulaQao dos diversos 6rgaos com os setores interessados, baseando-se

em informaQ6es. programas de trabalho, pareceres e reunites conjuntas. para intecyrg(i9i!::ii:i
e obter o maier rendimento das atividades do Leglslativo Municipals li ril!!b4 :

c)

d)

e)

f)

g)

h)

)

j)

k)

1)

m)



ⓔ Cfimara Municipalde JaguariOna
Estado de Sio Paulo '/

n) Fazed cumprir decis6es tomadas em assuntos de sua compet6ncia legalou regimenta

baixando, conforme o casa, instrug6es de servigo. expedindo ordens e controlando o
cumprimento das mesmas, para possibilitar a plena realizagao dos objetivos previstosl

o) Exercer outras atividades correlatas.

ASSESSOR DE IMPRENSA

a)

b)

c)

Veicular mat6rias relativas a Cimara Municipaljunto aos meios de comunicagao soda

Manter contatos com o 6rgao oficialda Cimara Municipalpara publicagao de mat6rias e
atos oficiais:

Elaborar resenhas para publicagao em jornais e/outros meios de comunicagaoloutras

atividades correlatas e pertinentes ao cargo.

TECNiCO LEGISLATIVO

a)

b)

c)

d)

e)

Oferecer consultoria e esclarecimentos a todos os assessores parlamentares em relaQao aos

trimites administrativos, legislativos e estruturais da Cimara Municipalde JaguariOna

Efetuar a interligagao entre os assessores parlamentares e os departamentos da Cimara

Municipalde JaguariOna

dirigir toda documentagao encaminhada pda Presid6ncia e pelo Diretor Gerd, tratando de

seu adequado arquivo, em computadores, em fichas e em livros, cuidando de seu devido
encaminhamento, nos prazos legaisl

elaborar os termos de abertura e de conclusio dos livros. encaminhando-os para assinatura e
rubrica da Presid6ncia

preparar a ordem do dia, de acordo com a minuta. que for apresentada peso Diretor da
Secretaria, registrando-a devidamente.

langar os despachos em todas as proposig6es, de acordo com o deliberado pelo plenario,

para que o Presidente aponha a sua assinatural manter em arquivo as emendas e
substitutivos apresentados, procedendo a sua juntada aos respectivos processos na
oportunidade regimentall

preparar os aut6grafos das leis decretadas pda Cimara para remessa ao Executivo

proceder a revisio das leis publicadas, a vista dos respectivos aut6grafosl

preparar os processos da Camara, processos internos e promulgados pda Cgmara

fazer entrega, mediante carga, oficios Presidentes das Comiss6es Permanentes e Especiais,

dos processos, que a cada uma foi encaminhadol

prestar assist6ncia ao Presidente, submetendo-the a mat6rla a ser discutida e votadal

garantir ao Presidente e aos demais Membros da Mesa, o apoio necessgrio ao desempentlg

de suns funQaesl Resoiuwalljjjjjll

g)

h)

j)

k)

1)



Cfmara Municii)al de JaguariQna
Estado de S5o Paulo

m)

n)

0)

P)

supervisionar o protocolo de todos os documentos encaminhados ao Legislative, dando o
devido encaminhamento aos mesmos, bem como protocolar as proposituras dos Vereadores
e quando for o casa, suas retiradasl

coordenar o quadro de afixagao de Atom e Documentos da Camara, zelando pda sua
adequada colocaQao e conservagao. bem como prazos e demais exig6ncias legaisl

executar outros servigos, que shes for determinado pelo Diretor da Secretaria

Outras atividades correlatas e pertinentes ao cargo.

CONTROLADOR DE EXPEDIENTE

a)

b)

responsavel pda revisio de toda a materia que sera obleto das sess6es ordin6rias

extraordin6rias e solenesl

oferecer suporte no atendimento aos Vereadores e demais departamentos da Cimara

Municipalde JaguariOna em relagao aos sewigos da Secretaria e Informa96es da legislagao
municipal;
oferecer consultoria e esclareclmentos a todos os assessores parlamentares em relaQao aos

trimites administrativos, legislativos e estruturais da Cdmara Municipalde JaguariOna;

efetuar a interligagao entre os assessores parlamentares e os departamentos da Cimara
Municipal

elaborar proposituras (Indicag6es, Requerimentos e Mo96es) das Senhores Vereadoresl
elaborar oficios:

elaborar a pauta das Sess6esl

redigir as Atas das Sess6es
auxiliar as Sess6es da Cimara Mirim

elaborar as proposituras dos Vereadores Mirins (Indicag6es. Requerimentos e Mog6es)

assessorar os Vereadores nas Sess6es Legislativasl
organizar os documentos da Secretarial (Resolug6es. Portarias. Decretos, Indicag6es
Requerlmentos, Mog6es, Leis)

efetuar registros de protocolos de entrada e sandal

receber e despachar correspond6ncias oficiais

organizar as Audi6ncias POblicas (envio de oficio ao Secretirio de Finangasl ao Presidente

da Comissio Permanente de Orgamento. FinanQas e Contabilidade para convocagao da
referida Audi6ncia

elaborar e publicar Editais para a realizagao da Audi6ncia POblical

elaborar convites is Autoridades. Secretarios, Presidentes de Associag6es de Bairros, e a

populagao em gerd

outras atividades correlatas e pertinentes ao cargo

c)

d)

e)

g)
h)

i)

j)

1)

m)
\.

n)

0)

P)

q)
r)

s)
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ASSESSOR PARLAMENTAR

a) assessorar o vereador no imbita das comiss6es e das sess6es plenarias
b) elaborar proposig6es, projetos e oficios
G) reallzar pesquisas e estudos. preparar monografias. relat6rios e demais expedientes

relacionados a atividade legislativa

d) coligirlegislagao e documentos de interesse da atividade parlamentar

e) preparar mat6rias referentes a pronunciamentos e proposig6es do vereador

f) registrar e controlar as audi6ncias, visitas e reunites de que deva participar ou tenha
nteresse o vereador

g) acompanhar e informar ao vereador sobre prazos e provid6ncias das proposig6es em
tramitagao no Legislativo

h) incumbir-se da correspondencia recebida e expedida peso parlamentar
i) preparar regularmente sinopse das mat6rias de interesse da atividade parlamentar.

publicadas nos principais 6rgaos de imprensa
f) exercer outras atividades correlatas

DEPARTAMENTO ADMfNISTRA TIVO E FINANCEIRO

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

a) desenvolver todas as atividades da contabilidade, encaminhando ao Presidente os

documentos devidos, dentro da ordem e da legalidade, sempre de acordo com as normas
legais vigentes. em especialas da contabilidade e as exig6ncias do Tribunalde Contas do
Estado;

fornecer dados para a elaboragao da proposta de Plano Plurianualde Investimentos, de Leis

de Diretrizes, e dos Orgamentos. dentro das prioridades estabelecidas pda Camara,

controlando suas execug6es e informando as provid6ncias a serem adotadas pda Mesa
Diretora e pda Presid6ncia

manter atualizada a relagao financeira de bens patrimoniais da Camara. bem como sua

depreciagao

zelar pda correta apresentagao de notas fiscais e demais documentos contdbeis por parte

dos fornecedores de materiais e prestadores de servigos, conferindo-osl

elaborar os empenhos, os balancetes mensais e as prestaQ6es de contas dos exercicios
findos. encaminhando-os a Presid6ncia, ap6s verificagao de sua ordem e legalidade e
estando de acordo:

promover os contatos com o Tribunalde Contas do Estado e outros 6rgaos fiscalizadores,
levando os dados e os documentos comprobat6rios exigiveis para encaminhamento, para

\.
b)

c)

d)

e)

f)

adequada prestagao de contasl

nesoluwaillllllli
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g)
h)

i)

j)

tomar todas as provid6ncias necessdrias para a contratagao e demissio de pessoall

manter controle de frequ6ncia dos servidores:

rnanter atualizado as prontuarios dos servidores, bem coma as correspondentes anotag6es
na CTPS de cada um deles

propor a Mesa. programa de capacitaQao professional, racionalizagao e organizagao dos
servigos

DIRETOR FINANCEIRO

a)

b)

desenvolver today as atividades da contabilidade, encaminhando ao Presidente os

documentos devidos. dentro da ordem e da legalidade, sempre de acordo com as normas

legais vigentes. em especialas da contabilidade e as exig6ncias do Tribunalde Contas
do Estadol

fornecer dados para a elaboragao da proposta de Plano Plurianualde Investimentos, de

Leis de Diretrizes, e dos Orgamentos, dentro das prioridades estabelecidas pda Camara,
controlando suas execug6es e informando as providencias a serem adotadas pda Mesa
Diretora e pda Presid6ncial

manter atualizada a relaQao de bens patrimoniais da Cimara
tomar as provid6ncias necessdrias para dar o suporte necess6rio para a Comissgo
Permanente de LicitaQao exercer suas atribuig6es
encaminhar e efetivar todos os procedimentos atinentes aos processos de compras e

pagamentos

zelar peta correta apresentagao de notas fiscais e demais documentos cont6beis por

parte dos fornecedores de materials e prestadores de servigos, conferindo-osl

elaborar os empenhos, os balancetes mensais e as prestag6es de contas dos exercicios

findos, encaminhando-os a Presid6ncia, ap6s verificaQao de sua ordem e legalidade e
estando de acordol

promover os contatos com o Tribunal de Contas do Estado e outros 6rgaos
fiscalizadores, levando os dados e os documentos comprobat6rios exigiveis para

encaminhamento, para adequada prestagao de contasl

tomar today as provid6ncias necessdrias para a contratagao e demissio de pessoall

mantel controle de frequ6ncia dos servidoresl

manter atualizado os prontuarios dos servidores, bem homo as correspondentes
anotag6es na CTPS de dada um deles

propor a Mesa, programa de capacitagao professional, racionalizagao e organizaQao dos
servlgos

c)

d)

e)

g)

h)

i)

j)

k)

1)

ⓔResolugao n '
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COORDENADOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

a)

b)

auxiliar diretamente o(a} Diretor(a) do Departamento em today as suas funQ6es

especialmente Ihe prestando assessoria e consultoria, atrav6s da emissio de pareceresl

orientar. acompanhar, fiscalizar e avaliar a gestao orQamentaria, financeira, patrimonial e
operacionalda Cimara Municipal. com vistas a aplicagao regular e a utilizagao racionaldos
recursos e bens pOblicosl

avaliar o cumprimento das metas previstas no orgamento e sua execugaol
verificar as contas dos responsaveis pda aplicagao, utilizagao ou guarda de bens ou valores
pOblicos. e de todo aquele que por agro ou omissao, der causa a perda, subtragao ou estrago

de valores. bens ou materiais de propriedade ou responsabilidade da Cimara Municipa
exercer o controle das operag6es de cr6dito. bem como dos direitos e haveres da Cimara
tomar as contas dos responsaveis por bens ou valores. ao finalde sua gestao, quando ndo
prestadas voluntariamentel

supervisionar as atividades da contabilidade, principalmente, em relagao As exig6ncias do
Tribunalde Contas do Estadol
emitir relat6rios peri6dicos e por ocasiio do encerramento do exercicio. sobre a fiscalizagao

das contas e do balanQO geralda Cimara Municipal, e nos casos de inserg6es, verificagao e
tomada de contas

Supervisionar as medidas adotadas para o retorno da despesa totalcom pessoalao
respectivo limite. caso necessario, nos termos dos artigos 22 e 23 da L.C. IO1/20001

zelar pda organizaQao e manutengao atualizada dos cadastros dos responsaveis por
dinheiros, valores e bens pOblicos

controlar os limites para a insergao de despesas em restos a pagar;

efetuar o controle da destinaQao dos recursos repassados
zelar peta correta apresentaQao ao Diretor do Departamento de notas fiscais e demais
documentos contdbeis por parte dos fornecedores de materiais e prestadores de servigos

verificar os empenhos, os balancetes mensais e as prestaQ6es de contas dos exercFcios
findos, encaminhando-os a Diretorial

verificar a regularidade e legalidade de contratagao e demissio de pessoa

assessorar a confecQao do prontuarios dos servidores, bem coma as correspondentes

anotag6es na CTPS de cada um delesl

supervisionar o funcionamento e a efetividade dos servigos prestados pecos funcionarios,
fiscalizando a assiduidade e o bom comportamento. atrav6s de informag6es prestadas pelo

Chefe de Departamento Pessoale fiscalizagao do cartio de pontos.

c)

d)

e)
f)

g)

h)

i)

j)

k)
!)

m)

n)

P)

q)
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TEcNiCO EM CONTABILIDADE

a) executa e organiza trabalhos inerentes a contabilidade

b) realiza tarefas pertinentes. para apurar os elementos necess6rios ao controle e a
apresentagao da situagao patrimonial, econ6mica e financeira da organizagao municipal

TECNiCO EM INFORMATiCA

a)

b)

instalar e configurar softwares e hardwares. orientando os usuirios nas especifica96es e
comandos necess6rios para sua utilizagaol

organizar e controlar os materials necessirios para execuQao das tarefas de operagao. ordem

de serviQO, resultados dos processamentos, suprimentos, bibliografias. etc.

operar equipamentos de processamento automatizados de dados. mantendo ativa toda a
malha de dispositivos conectadosl

interpretar as mensagens exibidas no monitor, adotando as medidas necess6riasl
notificar e informar aos usudrios do sistema ou ao analista de inform6tica, sobre qualquer
falha ocorrida

executar e controlar os servigos de processamento de dados nos equipamentos que opera

executar o suporte t6cnico necessdrio para garantir o bom funcionamento dos equipamentos.

com substituigao, configuragao e instalagao de m6dulos. panes e componentes

administrar c6pias de seguranga, impressao e seguranga dos equipamentos em sua area de
atuagaol

executar o controle de fluxos de atividades, preparando o acompanhamento da fase de
processamento de redes de computadoresl

participar de programa de treinamento, quando convocadol

controlar e zelar pda correta utilizagao dos equipamentos

auxiliar na execugao de pianos de manutengao, dos equipamentos. dos programas, das
redes de computadores e dos sistemas operacionaisl

executar outras tarefas compativeis com as exigencias para o exercicio da fungal.

c)

d)

e)

g)

h)

j)
k)

1)

m)

VIGILANTE PATRIMONIAL

a)

b)

c)

zelar pda conservagao e seguranga do pr6dio da Cimara Municipals

zelar peta seguranga dos m6veis e equipamentos da Cimara Municipals

executar a ronda nas depend6ncias da Cimara Municipal, verificando se as portas, janelas:
port6es e outras vias de acesso estio fechadas corretamente, adotando as provid6ncias

necess6rias no sentido de evitar inc6ndios, roubos, entrada de pessoas estranhasX'plZ

ocorr6ncia de outras anormalidades; Resoiuclll lililliResoluwlb$11ig6::$j
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d)

e)

g)

observar a entrada e saida de pessoas. para evitar que estranhos ou nio
autorizados/identificados possam causar transtornos e tumultos:
atender pessoas e fornecer informag6es, facilitando o acesso de qualquer cidadio is

sess6es plenarias
colaborar com os demais servidoresl

outras atividades correlatas e pertinentes a fungao.

SERVENTE CONTiNUO

a) cuidar da estrutura fisica no que diz respeito a limpeza, higiene e bem estar da Cdmara
Municipal de JaguariOna, mantendo todos os ambientes em perfeito estado de
funcionamento

fazer a limpeza das depend6ncias da Camara, inclusive m6veis e utensilios. zelando pelos

equipamentos dos quads utiliza e por todo o patrim6nio aos seus cuidadosl

cuidar da manutengao e asseio da cozinha e da despensa, bem como zelar pda manutengao
dos mantimentos e equipamentos sob sua guarda

colaborar com os demais servidoresl

realizar atividades rotineiras envolvendo a execugao de trabalho e supervisao, relacionados

com a conservagao, zelo e seguranga dos predios pOblicos e patrim6nio publico municipals
preparar cafe e outros para os Vereadores. Presidente, diretores e funciondrios;

efetuar servigos gerais de limpeza nas depend6ncias da Cimara Municipalde JaguariOna e
banheiros e pesos de todas as depend6ncias e outros locals fora dos pr6dios

solicitar materiais de consumo para ser desenvolvido os seus trabalhosl

verificar se os banheiros possuem papelhigi6nico e porta sabonetesl
limpar portas e vidros, soleiras de portas e janelas

verificar se janelas e portas estio devidamente fechadas no finaldo expediente dos setoresl
manter o controle de estoque dos produtos de limpeza e hygiene

outras atividades correlatas e pertinentes a fungao

b)

c)

d)

e)

g)

h)

)

j)

k)

1)

m)

RECEPCIONISTA

a)

c)

d)

atender o cidadao. identificando e averiguando suas pretens6es, para prestar-the informag6es
e providenciar o seu encaminhamento

atender chamadas telef6nicas. manipulando telefones. para prestar informag6es e anotar
recadosl
registrar os atendimentos. anotando os dados pessoais e comerciais do cidadio para
possibilitar o controle dos atendimentos diirios

receber a correspond6ncia enderegada a Cimara Municipale aos empregados, registrando;

os, para possibllitar sua correta distribuigaol nil:;$b!
Resolugao nl\!#t;;gl:;7e'J
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e) executar outras tarefas correlatas determinadas peso superior imediato

MOTORISTA

a)

b)

dlrigir a autom6vel da Cimara Municipal, veriflcando diariamente as condig6es de
funcionamento do veiculo, antes de sua utilizagaol

transportar pessoas, quando autorizado, zelando pda seguranga dos passageiros, verificando

o fechamento de portas e o uso de cintos de seguranga;

observar os periodos de revisio e manutengao preventiva do veiculo, bem como fazer
pequenos reparos de urg6ncia
manter o veiculo limpo, interna e externamente, e em condlg6es de uso, levando-o a
manutengao. sempre que necessariol

anotar a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas transportadas:
itinergrios e outras ocorr6ncias:

recolher o veiculo a garagem da Cimara ap6s o servigo, deixando-o corretamente
estacionado e fechado

executar outras tarefas afins

c)

d)

e)

g)

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

a)
b)

c)

d)

prestar assist6ncia a unidade de atuagao

controlar os servigos gerais de escrit6rio, compatibilizando os programas administrativos com

as demais medidasl
colaborar com os demais servidores:

outras atividades correlatas e pertinentes ao cargo.
\.

DEPARTAMENTO JURIDICO

DIRETOR JURIDICO

a)

b)

c)

Fazer cumprir o regimento e as resolug6es da Cimara na parte diferente a esfera de agro do
respectivo departamento. assinando com o Presidente da Cimara as portarias. ordens de

servigos e editais
Corresponder-se com as diversas repartig6es pOblicas sabre assuntos atinentes ds suas
atribuiQ6es:

Emitir pareceres a respeito da legalidade de proposituras, auxiliando o trabalho das
Comiss6es: .,...

nesorufaonoijjjjjjj$...{0
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d)

e)

f)

g)

Defender a Cimara Municipal. a Mesa da Diretoria, ou qualquer das Comiss6es da Casa em

aQ6es judiciais
Emitir parecer juridico a respeito de qualquer procedimento administrativo em andamento na
Casa, e sempre que solicitado por qualquer vereadorl

Orientar a Presid6ncla. a Mesa e aas demais vereadores. com relaQao ao cumprimento do

Regimento Interno e Resolugao, no desenvolvimento das sess6es. das audi6ncias e da
tribuna livrel

Zelar pelo fielcumprimento das normas regimentais e da legislagao vigente.

ADVOGADO

a)

c)

em conjunto com o Diretor Juridico emitir pareceres a respeito da legalidade de proposituras
auxiliando o trabalho das Comiss6es

defender a Cimara Municipal, a Mesa Diretora, ou quaisquer das Comiss6es da Casa em
agnes judiciais:

acompanhar as sess6es da Cimara no sentido de oferecer o suporte juridico necess6rio.

DEPARTAMENTO DE COMPRA s, LtctTAc6es E PA Tniu6Nto

DIRETOR DE COMPRAS. LICITAC6ES E PATRimONlQ

a)

b)

c)

d)

e)

f)

planejar, supewlsionar, confeccionar e realizar a prepare da licitagao. os processes licitat6rios

e as compras diretas
dar suporte a Presid6ncia no planejamento anualdas compras, contrata96es e orgamentos.
elaboranda projeto com as especificag6es do objeto, condig6es de fornecimento e

orientag6es relativas a prazos, procedimentos e estrat6gias a serem adotadas

realizar a confecgao, a elaboragao dos contratos administrativos. gerenciar e manter o
controle dos contratos, bem como atentar para os seus prazos de vencimento, elaborando
aditamentos, revis6es ou reajustes;

orientar os prepostos na administragao dos servigos contratadosl
confeccionar e publicar os editais de licitagaol

responsavelpor todas as compras necess6rias para o bom andamento do Poder Legislative,
atrav6s das solicitaQ6es dos respectivos departamentos, realizando e confeccionando o

memorial descritivo, e os processos de licitag6es e orgamentos. e de dispensa ou
inexigibilidade de licitagao, quando for o cason ./.

ff/'''' <op
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g)

h)

)

i)

elaborar e confeccionar os contratos. aditamentos, minuta de editale montagem do processo
licitat6rio desde a abertura at6 seu encerramento. fornecendo o suporte t6cnico necessdrio a

Comissio de Licitagao

responsavel pelo patrim6nio fisico/estrutural da Cdmara Municipal. principalmente, na sua

manutengao e conservaQao;

respons6velpelo controle do materialde expediente e escrit6riol
fiscalizar o controle de estoque, almoxarifado, controle de patrim6nio, controle de
abastecimento e manutengao de veiculos e obras

k) outras atribuig6es correlatas ao cargo

CONTROLADOR DE PATRiMONiO E COMPRAS

a)

b)

c)

d)

responsavel pelo patrim6nio fisico/estrutural da Cdmara Municipal, principalmente. na sua

manutengao e conservagao

realizar todas as compras necessdrias para o bom andamento da Cimara Municipal de
JaguariOna. atrav6s das solicita96es das respectivos departamentos, realizando os processes

de licitag6es, quando necessgrios:

auxiliar a Comissio de Licitagao na elaboragao de minuta de editale montagem do processo
licitat6rio desde a abertura at6 seu encerramento e pagamentol

responsavel peta realizagao de orgamentos e aquisigao dos mesmos, tendo experi6ncia na

realizagao da pesquisa de prego e produto. sabendo dessa forma administrar os gastosl

\.

Resolulllllilll
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3. Da Sra. Cdssia Murer lilontagner di
congratulag6es e louvor a Prefeitura de
JaguariCna e a Delegacia de Policia de
JaguariOna pda cedm6nia de adesivagao da
Viatura da Patrulha Maria da Penha. ocorrido

Dia Internacionalda Mulher. 08 de marco

JaguariOna, e di oulras provid6ncias

WWW.JAGUARIUNA.SP.60V.BR

Municipal suprimir alguns carlos em coma

sejam criada a Secretaria Municipal de
Mobilidade e Acesslbilidade. para trabalha
melhoria da qualidade de vida dos mats di
.300 portadores de defici6nda e cerca d(

9.500 pessoas com maid de 60 ands do
faunlcipio;

tice para qt

Patina dos Trabalhos da 5a Sess6o Ordinirla
de 13/03/2018

ncsoLUGAO w 190
(Autoria: Mesa da Cdr
2017-2018)

Municipal-- Bi6nio

Expediente 4. Do Sr. Angelo Roberto Torres -
Neguita Torres de congratula③es e louvor a
Secretaria de Desenvolvirnento Econ6mico e
Soclalna pessoa do Diretor Sr. valdlr de
Oliveira. pda inauguragao do Portal"TrazNe-
g6cios'. realizado no dia 7 de margo corrente.
no HoteIMatiz. em JaguariOna;

Disp6e sabre a sub:
IV, da Resolugao

2000

igio dos An
103. de 03 di

ll. lll
rgo de

nas Senhores Vereadores:

Em Unica Discussio:

2. Do Sr. David Hilirio Neto solicitando
ao Executive Municipalque ao denomi
ou proprio municipal. lembrar-se da pessoa do
Sr. Antonio h/lured;

Requerirnentos 3. Do Sr. Angelo Roberto Torres -
Neguita Torres solicitando ao Execulivo
Municipalcorte de mata e limpeza das
calgadas do bairro Floriandpolis e em especii

rua Atilio Sisti;

ROMILSON NASCIMENTO SILVA. Presidente
Cimara Municipalde Jaguaritlna, Eslado de

Sio Paul
FACE SABER que a Cimara Municipal

dn

el

seguinte Resolugaoomulgi
I da RIDo Sr. Angelo Roberto Torres -

Neguita Torres solicltando ao Deputado
EstaduaIEdnllr Chedid liberaQao de verbs.

travis de uma emenda padamentar. destina-
Munlcipio de Jaguariana para construQao

de Unt.L Escola Estaduall

5. Do Sr. Angelo Roberto Torres --
Neguita Torres de cesar peta passamento do
Sr. Mois6s Mariano Franco falecido no dia 8 de
margo. do corrente. aos 55 antes de idade;

iprovou e eu pi
O anexo

de margo de 2000. alter
n' t81 de 09 de agosto de 2017:

)lugar n ' 103. de
do pdas ResolucC

Ad

4. Do Sr. Angelo Roberto Torres-
Neguita Torres solicilando ao Executive
Municipal. limpeza e manutengao do Parque
R/lada Stena Bianco ToiTes. do bairro Roseira de
C

6. Do Sr. Ange)o Roberto Torres --
Neguita Torres de congratulag6es e louvor a
Secretaria h/lunicipalde Educagao e ao Sr.
Prefeito Municipalpelo I' Aniversirio da
Escola Amiga. comemorado em 10 de margo.

de 2012: n ' 158 de 16 de fevereiro de 2011: n'
9 de male de 2010; Ro 151 de 21 de
de 2009;

154 de
)ulubrc 43 de 04 de ho d

ZO07; n" 128 de
12fi de 29 tNn se

dn 2nf)fi fi(n suhs
dezembro de 200e

2. \-. Do Sr. Angelo Roberto Torres --
Neguita Torres solicitando ao Deputado
EstaduaIEdmir Chedid liberagio de verba.
travis de uma emenda parlamentar. destina-

da ao Municipio de Jaguaritlna para construgao
d h

2008: oo 134 de 19 de setembro de 2007; n '
129 de 09 de margo de 2007; no 128

5. Do Sr. Angelo Roberto Torres -
Neguita Torres solidtando ao Executive
htunicipalpoda de irvores ao largo da Avenlda
Nlarginalem especialnas redondezas do SOS
Cidadao;

ORDEla DO DIA
2006. rica substituido pele Anexo lque

acompanha etta resolugio. deli tazendo parte

Art. 2' O anexo 11, da Resolugao rj ' I
de 2000, allerado pel

3 de dezembro de 2017; n '
22 de junho de 20161 n ' 172. de 25 de junho

de dezembro de 2012

Intel
' 103, de 03
Resohic6esde margo c

Ra 18g de '
olu96es
l17fi rlp

3. Do Sr. David Hildrio Nero solicitandc
lxecutivo Municipalinformag6es sabre a

possibilldade de proibir ou estabelecer algumi

EO bolsio clo Parque Luiz Barbosa. apes ds
22t\00, em dias que nio hieventos no Bairrol

tori que estacionam o ca

6. Do Sr. Angelo Roberto Torres --
Neguita Torres solicitando ao Executive
Municipaltrocar a cagamba que esb localrzad:

rua Pitangueira defronte ao nOmero 135. no
bairro Roseira de Cdma;

Processo CM no 016/2018. do
Executive Municipal. Veto lotaloposto ao
Projeto de Loi n ' 051/2017. do Sr. Romilson
Nascimento Silva, que disp6e sabre a
divulgagao das listagens dos pacientes que
gtiardam por consults com especlalistas.

Municipio de Jaguaritlna, e da outras provide
das .(rejeitado )

rde pOb dorurgra

19 de setembro de 2007;etembro de 20071 Ro 128, de 15 de
hra dp 2nf)fi ' no 126 dn 9g rln sptpmhrnnnFde

4. Do Sr. Angela Roberto Torres -
bleguita Torres solicitando ao Depulado
EstaduaIEdmir Chedid envio de verbs para a
Secretaria de Saude para cornpra de ambulit

para auxilio de outras necessidades do
S

7. Do Sr. Jose Muniz solidtanda ao
Executive Munidpalconstrugio de um pon
cle 6nibus na Avenida Rinaldi. defronte ao B
Netto Supermercadost

de 2006. flea substituido pel

' Tz8, cle I

2. Processo CM Ro 017/2018. do
Executive Municipal. Veto oposto ao Projelo
de Lei n ' 020/2017. dos Srs. Angelo Roberto
Torres e Alfredo Chiavegato Nero. que da nov:
redagao a dispositivos que especifica da Lei
Complemenlar Ro 097. de 20 de dezembro de
2004. que disp6e sobre o parcelamento e o
)rdenamento do uso e da ocupaQao do solo d

Municipio de Jaguariana. e da outras provider
das.(acatado)

Ar. 3' O Anexo 111. da Resp
de margo de 2000. Ocl

ie acompanha esl

teqrante

ibstituido peso Ar
111 q

Anexo llque

igao n ' 103. de 03

5. Do Sr. Afonso Lopes da Silva - Silv
solicitando ao Execulivo Municipalinrorma96i
sabre projeto de qualificagao da mio de okra

lxnunicipio. com os devidos prazos das
realizag6es dos curses para o ano de 2018;

8. Do Sr. Jose Muniz solicitando ao
Executivo Municipalconstrugao de lombad:

rua Pedro Lana. o Bairro Vila Jorge
Zarnboml

lazendo pari
Art. 4' O Anexo IV da Resolugao n 'rtp mari'n dp 2nnf) altprada rinlae F

Integrante.
resofuQao, deja

103. de 03
margo de 2000, allerado pdas Resolug6
189 de 13 de dezembro de 2017; n' 181. de

6. Do Sr. Angelo Roberto Torres -
Nep Torres solicitando ao Executivo
h/luH.. .! Inforina96es qualo motive de nio teib P F BPVFFBBWYrwuw qjWuf v BBBwsTvw vv ll

idi3o o pedido da Indicagao 295/2018
pedindo para que faqs uma faixa de pedestre
defronte ao HoteIHappy-l

9. Do Sr. Jose Munoz solicitando ao
Executivo Municipalpoda das 6rvores e
conservagao na Avenida dos apes, no bairro
R de b 3. Projeto de Decreto Legisla:ivo n '

002/2018. do Sr. Romilson Nascimento Sil\
que disp6e sobre a concessio de tilulo de
Cidadi Jaguariunense" a Sra. Juliana Bel

Menardo=

Putubro de 2009; Ho 134. de 19 de selembro
2007; n ' 12g. de 09 de margo de 2007

e 2006. f
mpanha

10. Da Sra. Inalda Ltlcio de Barron
Santana solicitando ao Executive Municipal
colocagao de veneno nos p6s de coqueiros di
Praia Umbelina Bueno. no c©ntro de Jaguarit

o Teatro Municipale Centro Culturalentr
outros locals para exterminar lagartas

ndruvi

resolugao, deja fazendo parte in

Ar
grants

4. Projeto de Resolugao n' 001/2018.
da Mesa da Cimara h/luniclpal. que disp6e
sabre a substituigao dos Anexos I. ll. elle IV d
Resolugao n ' 103. de 03 de margo de 2000.

Art. 5' Esta Resolugao entla em vigor na data
da sua publicagao.
Ar1. 6' Revogam-se as dlsposig6es em

Presid6ncia da Cimara Munidpal, 14 de margo
de 2018

contririo

RESOLUQAO N ' 190

7. Do Sr. Angelo Roberto larres -
Neguita Torres solicitando ao Execulivo
blunictpaltnforrTlag6es do motive de nio ter
feith ainda a colocagao da plata de denomi
gao da praia Maria Stela Bianco Torres. do
Bairro Rosetra de amal

Do Sr. Afonso Lopes da Silva -
SILVA de congratulaQ6es e louvor a Administra-
gao Municipal. atrav6s da Secretaria de Sadde
pda inauguragao do Centro de AtenQao a
Mulder, acontecida no dia 8 de margo do
corrente;

Mog6es:

Aprovado em Primeira Discussio na 2' Sessi(
Extraordindria e em Segundo Discussio na 3'
Sessio Extraordiniria. realizadas. respectiva-
mente. em 13/03/2018:

8. Do Sr. Angelo Roberto Torres --
Negulta Torres solicitando ao Executive
Municipalinformag6es se exists projeto para

irada do trinsito de caminh6es que vio p
mpresas no bairro Roseira de ama.

Projeto de Lei Complementar n '
001/2018, do Executive Municipal. que amps
sagas e substitui os Anexos le XV, da Lei
Complementar Municipals' 209/2012. que
disp6e sabre o regime juridico Onlco estatut4

plano de cargos. carreiras e vencimentos do:
servidores pOblicos inlegrantes do quadra

icionalda Admimstragao POblica Diret
Aularquica e Fundacionaldo Municipio de

ri de p degtme prop soc

VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA

Registrado na Secretaria e afixado na mesma
data. no Quadro de Avisos da Portaria da
Cimara Municipal

P JEDI

2. Da Sra. C6ssia Murer Montagner d€
congratula96es e louvor a Prefeitura de
JaguariOna. na pessoa do Sr. Prefeito
Municipal- Gustavo leis, pda confralerniza-
qao especialem comemoragao ao 'Dia

ternacionalda Mueller'. ocorrido no dia 8 de
rrentrgo1. Dos Srs. David Hilirio Nel

Carlos de Campos solicilando ao E)
Luiz

itivo

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA
VENTURINI
Diretora Gerd
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centro das prioridades estabelecidas pda
Camera. controlando subs execug6es e
informando as providdncias a serem adotadas
pda Mesa Diretora e peta Presid6ncia;
c) mantel atualizada a relagao
Hinanceira de bens patrimoniais da Cimara.
bem coma sua depreciagaol
d) zelar pda correta apresentagao de
iotas Hlscais e demais documentos contibeis
por parte dos fornecedores de materiai

les mensais e as prestag6es de contas dos
!rcicios findos. encaminhando-os a

Presid6ncia. apes verificagao de sua ordem e
legalidade e estando de acordo

Tribunalde Costas do Estado e outros 6rgaos

documentos comprobat6rtos exigiveis para
lcaminhamento. para adequada presta980 de

prestadores de servlgos. conferindo-os
nX Plahnrar os emnenhas os h;

CC
hnr per nce

P cnn

scalizad dn rlados

onl

WWW.JAGUARIUNA.S[60V.BR

Oferecer consultorla e esclarecimen.
tos a todos os assessores parlamentares em
relagio aos trimites administrativos. legislal
vos e estmturais da Cimara Municipalde

b) Efetuar a inlerligagao entre os
ssessores parlamentares e os departamentos

da Cimara Municipal de Jaguaritlna.
dlrigir lada documentagao encami-

nhada peta Presid6ncia e pele Diretor Gerd,
tandy de seu adequado arquivo, em

computadores. em fichas e em livros. cuidando
cle seu devido encaminhanlento. nos prazos

Jaguari

legai
d) de abort d

sessores parlamentar
da Cimara Municipal
!) elaborar proposituras(IndlcaQ6es.

Recluerimentos e Mo96es) dos Senhores
Vereadores;
f) elaborar oficios=
g) elaborar a paula das Sessdesl
h) redigir as Atas das Sess6es;

liar as Sess6es da Cimara

e os departamentos

notag6es na CTPS de coda um del
1) proper a Mesa. programa de
capacitagao profissional. racionalizag8o e
organizaQao dos servigos.

k) ment(
servidores. berr

3do os prontuarios dos
; correspondentes

Mirim

COORDENADOR DO DEPARTAMENTO
ADMiNiSTRAriVO E FiNANCEiRO

j) elaborar as proposituras das
Vereadores Mirins(Indicag6es, Requerimentos

Mog6esl

daorg cunlen

)

1) assessorar os Vereadores nas
Sess6es Legislativas;

Secretarial(Resolug6es. Portarias. Decretos.
Indicag6es. Requerimentos, Mog6es, Leis)

}fetuar registros de protocolos de

diretamente o(a) Diretor(a) do
Departamento em todas as suds fun96es
:specialmente Ihe prestando assessoria e

consultoria. atrav6s da emissio de pareceres;
b) oriental. acornpanhar, fiscalizar e

patrimonial e operaclonalda Cimara Munich
pal. com vistas a aplicagao regul
utilizaQao racionaldos recursos e bens
pablicos
c) avaliar o cumprimento das metal
previstas no orQamento e sua execugaol
d) verilicar as contas dos responsaveis
pda aplicagao. utilizagio ou guarda de bens ou
ralores pabllcos, e de todd aquele que por
lgic ou omissao, der causa a perda. subtragio

drago de valores. bens ou materials de
propriedade ou responsabilidade da Cimara

e) exercer o controle das opera96es de
cr6dito. bem coma dos direltos e havefes da
C8mara
f) tamar as contas dos responsaveis
por bens ou valores. ao finalde sua gestao
quando nio prestadas voluntariament
g) supemisionar as atividades da
:ontabilidade. principalmente. em relagao is
!xig6ncias do Tribunalde Contas do Estado;
h) emitir relat6rios peti6dicos e por
)casino do encerramento do exercicio, sabre a

fiscalizagao das costas e do balango geralda
Cimara Hlunicipal, e nos castes de inserg6es.
verificagao e tomada de contas:

Supervisionar as medidas adotadas
para o retorno da despesa totalcom pessoal

dos artigos 22 e 23 da L.C. 101/2000;
zelar pda organizagao e manutengao

atualizada dos cadastros dos responsiveis pol
dinheiros. valores e bens pdbl+cosl
k) controlar os llmites para a inserQio

fetuar o controle da deslinagao dos

zelar pda correta apresentagao ao
Diretor do Deparlamento de notes fiscals e
demals documentos conldbeis por parte dos
fornecedores de materiais e presladores de

verificar os empenhos. os balancetes

:icios findos, encaminhando-os a Diret
o) veriflcar a regularidade e legalidade
de contratagao e demissio de pessoal
p} assessorar a confecgao do prontua-
rios dos sewidores, bettlcomo as correspon
denies anota96es na CTPS de coda um deles;

}fetlvidade dos serviQos prestados pelts
funclonarios. flscalizando a assiduidade e o
bom compartamento. atrav6s de informaQ6es
prestadas pelo Chefe de Departamento
Pessoale hscalizaQao do cardio de pong

qestao orca

opal;M

cess2espectivo

j)

de despesa
1) e

sto paqar

adosecursos ref

;ervin(

tag6es d dP

funcionq pe

nclusio cios livros. encaminhando-os para
assinatura e rubHca da Presid6ncia;

com a minute. que for apresentada pele Diretor
da Sanretaria. registrando-a devidamente.
r) { langer os despachos em ladas as
pro'pwoig6es. de acordo com o deliberado pele
plenario, para que o Presidenle aponha a sua

.$inatura; mantel em arquivo as emendas e
bstitutivos apresentados, procedendo a su8
it8da aos respectivos processos na

g) preparar os aut6grafos das
decretadas pda Cimara para remessa ao
Executive;

nrdem do acordnpreps

oportunidad 1:g

receber e despachar correspond6i

p) organlzar as Audi6ncias POblicas
(envio de alicia ao Secretirio de Finangas:
Presidente da Comissio Permanente de
OrQamento. Finangas e Contabilidade para
convocagio da referlda Audi6ncia);
q) elaborar e publican Editais para a

ig8o da Audi6ncia POblical
r) elaborar convites ds Autoridades.
Secretaries. Presidentes de Associa96es de
Bairros, e a populagao em gerald
}) outras atividades correl
pertlnente go

g) tamar sodas as provid6ncias
!cessirias para a contratagio e demissio de

alP

servidores. bem coma as correspondences
anotag6es na CTPS de carla um deles;

proper a Mesa. programa de
capacitagao professional. racionalizagao e
organizagio dos servigos.

nl lualizado tuirios dP

manley control
rvidore

publicadas. a vista dos respectivos aut6gral
preparer os processes da Camara.

processes internos e promulgados pda

i) fazed entrega. mediante cargo.
ofictos Presidentes das Comiss6es Permanen.

Especiais, dos processes, que a coda

k) prestar assist6ncia ao Presidente
bmetendo-the a materia a ser dlscutida e

d revis5n dP ?ls

L;imac

dado

d

ASSESSOR PARLAMENTAR

assessorar o vereador no imbito da:
comiss6es e das sess6es pten6riasl

:) reallzar pesquisas e estudos
preparer monografias. rela16rtos e demais

(pedientes relacionados a atividade legislati

elaborar proDosiG6es. Droletos

1) desenvolver ladas as alividades da
conlabilidade. encaminhando ao Presided
documentos devidos. dentro da ordem e da
}galidade, sempre de acordo com as normas

legais vigentes, em especialas da contabilida-
de e as exig6ncias do Tribunalde Contas do
Estado=
b) fornecer dados para a elaboragao da
proposta de Plano Plurianualde Investimenl
de Leis de Diretrizes. e dos Orgamentos,
dentro das piloridades estabelecidas pda
Camaro, conlrolando suas execug6es e
iformando as providencias a serem adotadas

peta Mesa Diretora e pda Presid6ncia
c) manger atuatlzada a relaQao de bens
patrimoniais da Carrara;

para dar o suporte necessdrio para a Comissio
Permanente de Licilagao exercer subs

e) encaminhar e efetivar todos os
procedimentos atinentes aos processes de
compras e pagamentasl

zelar pda correta apresentagao

por parte dos fomecedores de materials e

g) elaborar os empenhos. os balancetes
mensais e as prestag6es de contas dos

Presid6ncia, apes veriricagao de sua ordem e

promover os contatos com o Tribunal
de Contas do Estado e outros 6rgios fiscaliza-
dores. levando os dados e os documentos

para adequada presta$ao de contasl
i) tomar todas as provid6nci
necessirias para a contrataQao e demissio de

1) master controle de frequencia dos

d) provid6nciastamar

lribuiQaes

ri dn tab

dA rindpre Qos

findos. ence hondo-osmerc

tegalidaa
h)

ndn dn rd

improbat6rio hg para enca e

pe

servido

1} garantir ao Presidente e aos demai
Membros da Nlesa, o apoio necess6rio ao
desempenho de subs fun96es;
m) supervisionar o protocols de todos os
docurnentos erlcaminhados ao Legislativo.
dandy o devido encaminhamento aos mesmos
bem '"'mo protocolar as proposituras dos

retire.us.
Ve quando for S

d) coligir legislagao e documentos de
interesse da atividade parlamentarl

1) registrar e controlar as audi6ncias.
itas e reunites de que deva particlpar ou

g) acompanhar e infomlar ao vereadoi
sobre prazos e provld6ncias das proposig6es
em tramitagao no Legislative:
h) incumbir-se da correspond6ncia
:cebida e expedida pele parlamentar;

i) preparer regularmente sinopse das
lt6rias de interesse da atividade partament

publicadas nos principals 6rgaos de imprensa
f) exercer outras atividades correlatas.

preparer mat6rias refere
imentos e proposi96es dl reader

lenha vereado
coordenar o quadra de anixagao de

Atos e Documentos da Camara. zelando pel
idequada colocagao e conservagao. bem

coma prazos e demais exig6ncias legaisl
:ecutar oulros sewigos. que Ihes

for determlnado polo Dlntor da Secretaria
p) Outras atividades correlates e

tesP rga

a) responsavelpela revisdo de coda a
materia que seri objeto das sess6es ordini-

b) oferecer suporte no atendimento aos
Vereadores e demais departamentos da
Cimara Municipalde Jaguariana em relagao
aos servigos da Secretaria e informagdes da
legislagao municipal
c) oferecer consuJtoria e esclarecimen-

todos os assessores parlamentares em
relagao aos trimites administrativos. legislati-

struturais da Cimara hlunicipal de

d) efetuar a interllgagao enlre os

xtraord S nes

Jaguaria

DEPARTAMENTO ADMiNiSTRArivo E
FINANCEIRO

i) desenvolver sodas as atividades da
conlabilidade, encaminhando ao Presidente os



ⓒ
17 DE MARGO DE 2018 Q:} IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIIjNA

P00ER LEUSUTWO - WBUCXGOES 0FICIXS

23

lgao preventiva do veiculo. bem col
)zer pequenos reparos de urg6ncia;

d) mantel o veiculo limps. intema e

levando-o a manutengao. sempre que

liens realizadas, objetos e pessoas
Iransportadas. itlnergrios e oulras ocorr6ncl
r} recolher o veiculo a garagem da
Carrara apes o sewigo, deixando-o correta-
mente estacionado e fechadol
g) executor outras tarefas afins.

period dc) nb

dig6es dexte men

anotal dade q ge

DIRETOR DE COMPRAS. LiCiTXQ6ES E
PArRihiONiO

WWW.JAGUARIUNA.SP.60V.BR

ierenles a contabilidade.
b) realize tarefas pertinentes. para
!purar os elementos necess6rios ao controle

presentagao da situagao patrimonial.
!con6mica e financeira da organizagao
municipal.

g)
pert

outras atividades correlatas e
fungao.

1) planejar, supervlsionar. confecclonai
czar o prepare da licitagao. os processes

licitat6rios e as compras direl
b) dar suporte a Presid6ncia no
planejamento anualdas compras. contratag6e:

especificag6es do objeta. condig6es de
irr\ecimento e orientag6es relatives a prazos.

procedimentos e estrat6gias a serum adota-

:) realizar a confecgao. a elaboragao
dos contratos adminis:rativos, gerenci
master o controle dos contratos, berTlcomo
itentar para os seus prazos de vencimen

d) ohentar os prepostos na adminislra-
gao dos sewigos contratadosl
1) confeccionar e publicar os editais de

f) responsavelpor today as compras
necessgrias para o bom andamento do Poder
-egislativo, atr3v6s das solicita96es dos

respeclivos departamenlos. realizando e
confeccionando o memorialdescrllivo. e os
processes de licitaQ6es e orgamenlos. e de
dispense ou inexigibilidade de licitagao.

g) elaborar e confeccionar os contratos.
iditamentos. minuta de editale montagem do

processo licitat6rto desde a abertura at6 seu
encerramento. fornecendo o suporte t6cnico
lecessirio a Camissio de Licllagao:

fisico/estruturalda Cimara Municipal
principalmenle. na sua manutengao e

i) responsavelpelo controle do
materialde expedience e escrit6rio
j) fiscalizar o controle de estoque.

Imoxarifado. controle de patrim6nio, control
de abastecimento e manutengao de veiculos e

borando prajelramen

ando ad >juste

quando f C

h respons6velpelo pal

T£CNICO EM INFORMAnCA
Cimara Municipal de Jaguariana. maRI

)dos os ambientes em perfeilo estado de

fazed a limpeza das dependencias da
samara. inclusive m6veis e utensil
pelts equipamentos dos quaid uttliza e por
todd o patrim6nio aos deus cuidados;

£.

menlo
b)

S

:uidar da estrutura fisica no que diz
pesto a hig bemP

) instalar e configurar softwares e
hardwares. orientando os usuirios nas
especificag6es e comandos necessirlos para

b) organizer e controlar os mat
ieccssifios para execugao das tarefas de

operagao. ordem de servi9o. resultados dos
processamentos. suprimentos, bibliografias.

ments automatizados de daclos. mantendo
ati ;la a malta de dispositivos conectadosl
d) '\u. inte@retar as mensagens exibidas

monitor. adotando as medidas necessarias;
Polificar e informer aos usudriQS do

temp ou ao analista de informatics. sabre
qualquer falha ocorrida;
f) execular e controlar os serviQos de
processamento de dadQS nos equipament

g) executar o suporte Idcnico necess6
rio para garantir o bom funcionamento dos
equipamentos. cam substituigao. configuragao

;talagao de m6dulos. panes e componen-
tes;
h) admlnistrar c6pias de seguranga.
mpressao e seguranga dos equipamentos em

su8 area de atuagao;
executar o controle de fluxes de

lividades. preparando o acompanhamento da
lose de processamento de redes de computa-

1) participar de programa de treinamen-

k) controlar e zelar pda correta
utllizaQao dos equipamentosl
1) auxiliar na execugao de pianos de
manutenQao. dos equipamentos. dos progra-
mas. das redes de computadores e dos

m) \'-- executar outras tarefas compativeis
com as exig6ncias para o exercicio da fungal.

et

de pP qulpa

que oder

d

vocadoq

operacronals

cuidar da manutengao e asseio da

manutengao dos mantimenl

}nvolvendo a execugao de trabalho e supervi-
;ao, relacionados com a consewagao, zell e

c)
coztnh da deep ) zelar pe\a

quipamentos

mn

) rc

ASSISTENTE ADlaINISTRATIVO

DIRETOR JuniDico

prestar assist6ncf a a unldade de

b) controlar os servigos gerais de
;crit6rio, compatibilizando os programas

administrativos com as demais medidas:
colaborar com os demais semid-

d) outras atividades correlatas e
pertinentes ao cargo.

Cao

}guranga dos predios pablicos e patrim6nio
publico municipal;

preparar cafe e outros para os
Vereadores. PresiderttB. diretores e funcioni-

dependencias da Cimara Municipal de

dependencias e outros locais fora dos predios;
solicitor materials de consume pi

;er desenvolvido os seus trabalho$:
!rificar se os banheiros possuem

papelhlgi6nico e porta saboneles;
limpar portal e videos, soleiras de

relific3f se janelas e portas estio
devidamente fechadas no finaldo expedience

nos;
fptuar gerais de limp

Jaqu b de tod

h)

port:
k)

esolug6es da Cimara na parte dlferente a
;feta de agate do respeclivo departamento.

assinando com o Presldente da Cdmara as
porlarias. orders de sewiQos e editais;
b) Corresponder-se com as diversas
repartig6es pabllcas sabre assuntos atinenles
is suas alribuig6esl
:) Emitir pareceres a respeito da
}galidade de proposituras. auxitiando o

Irabalho das Comiss6es:
d) Defender a Cimara Municipal, a
Mesa da Direloria, ou qualquer das Comiss6e!
da Casa em aQ6es judiciais;

Emitir parecer juridico a respeito de
qualquer procedimento administralivo ein

idamento na Casa, e sempre que solicitado

f) Orientar a Presid6ncia. a Mesa e ao

ments do Regiments Inferno e Resolugio. no
desenvolvimento das sess6es. das audi6ncias

g) Zelar pele ftelcumprtmento das
)rmas regimentais e da legislagao vigente.

F P g

rereadpor q q

d gaode com

da Iribuna

produtos de limpeza e hygiene.
:" ter Q con d daq

pertinentes a fungal.

i) atender o cidadao, identificando e
iveriguando subs pretens6es. para prestarlhe
)formag6es e providenciar o seu encaminha

b) alender chamadas telef6nicas.
nanipulando lelefones. para prestar Informa-

c) registrar os atendimentos. anotando
os dados pessoais e comerciais do cidadio
para possibllltar o controls dos atendimentos
diaries;
d) receber a correspond6ncia

lderegada a Cimara Municipal
}mpregados. registrando-os. para possibllitar
sua correta distribuigaol

executar outras tarefas correlatas
determinadas peso superior imediato.

0

go

k)
cara

outras atribuig6es correlates ao

pda consewagao e seguranQa
do pr6dio da Cimara Municipals
b) zelar peta seguranga dos m6vei
equipamentos da Cgmara Municipal

ecutar a ronda nas depend6ncias
da Cimara Municipal. verlficando se as portal.
janelas, ponies e outras viag de acesso estio

:chadas corretament8. adotando as providen-
cias necessirlas no sentido de evitar
incdndios. roubos, estrada de pessoas
estranhas e a acorr6ncia de outras anormalida.

d) observer a entrada e maida de
pessoas, para evitar que eslranhos ou nio

itorizada$/identificados possam causal

lender pessoas e fornecer
lormag6es. facilitando o acesso de qualquer

idadio is sess6es plenarias.
f) colaborar com os demais servidores

d

ta

VIGILANTE PATRIMONIAL CONTROLADOil DE PATntM6NiO E
COMPRAS

a) responsavelpelo patrtm6nio
fisico/estruturalda Cimara Mtmicipal.
prtncipalmente. na sua manutengao e

para o bom andamento da Cdmara
Municipalde Jaguaridna. atrav6s das solicita
gees dos respectivos departamentos. realizan
do os processes de licitaQdes, quando

das P r)ecessa-a) em conjunto com o Diretor Juridico
emitiF pareceres a respeito da legalidade de
proposituras, auxiliando o trabalho das
Comiss6es:
b) defender a Cimara Municipal, a
Mesa Diretora. ou quaisquer das Comiss6es
da Casa em agnes judicial

acompanhar as sess6es da Cimari
no sentido de oferecer o suporte juridlco
iecessano.

1> dirigir o autom6velda Cimara
Municipal, verificando diariamenle as
condi96es de funcionamento do veicul

b) transportar pessoas, quando
aularizado. zelando pda seguranga dos
passageiros. verificando o fechamento d

de sua za@o

d de sequ ca

auxiliar a Comissio de Licitagao na
lboragao de minuta de editale montagem d

processo licitat6rio desde a abertura a16 seu

d) responsavelpela realizagao de
orgamentos e aquisigao dos mesmos, tends
experidncia na realizagao da pesquisa de
prego e produto. sabendo dessa forma

to e pag tcence

administra gas

DEPARTAMENTO DE COMPRAS. LICITA.
GOES E PArRIM6NIO
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ORGANOGjiA&IA FtJNCIONAL DA
(:AMARA NIUNiCIPAL DE .IAGtJARltJNA

I.JAGUARIUI .SP.GOV.BR

DECRETO LEGISLATIVO NO 279

(Autoria: Vereadores Romilson
Nascimento Silva - PV, Alonso Lopes
da Silva - PPS. Alfredo Chiavegato
Neto - PTB, Angelo Roberto Torres -
PTB, Cissia Murer Montagner - PR.
Cristiano Jose Cecon - PV. David
Hi16rio Nets- PTB. Inalda LOcio de
Barros Santana - PMDB. Jose Muniz
PTB, Luiz Carlos de Campos - PTB.

Rodrigo da Silva Blanco - PMDB, Tats
Camellini Esteves - PPS e vValter
Luis Tozzi de Camargo -- PMDB)

mengao este Decreto Legislativo.
seri entregue a estimada Senhora
Juliana Belinatti Menardo, em sessio
solene ou em data festiva a ser
oportunamente convocada pda
Presid6ncia
Art. 3' - As despesas decorrentes
com a execuQao deste Decreto
Legislativo onerar6o dotag6es
orgamentarias especificas consigna
das a Cimara Municipal.
Art. 4' - Este Decreto Legislative
entrarg em vigor na data de sua
publicagao, revogadas as disposig6es

Presid6ncia da Cimara Municipalde
JaguariOna, 14 de margo de 2018

Disp6e sabre concessio de tltulo di
"Cidadi Jaguariunense', a Sra.
Julia.la Belinatti Menardo

VEREADOR ROMILSON NASCl-
MENTO SILK/A. Presidente da
Cimara Municipalde JaguariOna,
Estado de Sio Paulo. etc.
FASO SABER que a Cdmara Munici-
palaprovou e eu promulgo o seguinte
Decreto Legislative:
Art. I ' - E conferido a llustrissima
Senhora Juliana Belinatti Menardo. o
titulo de "Cidadi Jaguariunense"
Art. 2' -A honraria de que faz

VEREADOR ROMILSON NASCl-
MENTO Sll.VA
Presidente
Registrado na Secretaria e afixado,
na mesma data. no Quadra de Avisos
da Portaria da C&mara Municipa

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS
SOUZA VENTURINI
Diretora Gerd

ASSIST£NCI

Mais perto da sua familial
Mais perto de voc61

Servigos diversos
e atividades

margo Das 14h &s18h

Condominio Jaguariana I
Um dia dd lazere de ser$igos fundamentals
para os moradores, tudo de fomla gratuity.


