
Cfmara Municipal de Jaguarian
SECRETARIA

Processo NO & .zo\ Exercicio de n ,-~ \ q

ASSUN

Name .\

AUTUACAO

Aos diasdom6s de20 , nestacidadedeJaguaritlna
na Secretaria da Cimara Municipal, autuo o processo acima referido como adiante se v6
Do que para constar, faso este terms.
Eu, , Secretario, a subscrev



Cimara Municipalde Jaguari6na
Estado de S5o Paulo

PR01ET0 DE RESOLUCAO N ' all. /2019

Disp6e sobre a substituigao dos Anexos I,
ll, llle IV, da Resolugao n ' 103, de 03 de
margo de 2000.

f\. C6,mara Municipalaprova a seguinte Resolugao

\rt. I' O Anexo Ida Resolugao n ' 103, dc 03 de margo de 2000,
alterado pdas Resolug6es rl ' 203 de 17 dc abd dc 2019; n ' 190 dc 14 de margo
de 2018; n ' 181 de 09 de agosEO de 2017; n ' 172 de 25 de junho de 2015; n ' 164
de 31 de dczcmbto dc 2012; n ' 158 de 16 de fc\-creiro dc 2011; n" 154 de 19 de
maid de 2010; n" 151 dc 21 dc outubro dc 2009; n ' 143 dc 04 de junho dc 2008;
n' 134 dc 19 de sctembro de 2007; n ' 129 de 09 de margo de 2007; n ' 128 de 15
dezembro dc 2006 e n ' 126 de 29 de setembro de 2006, 6lca substituido pele
,Inexo lque acompanha este Resolugao, deja fazendo parte integrante.

Art. 2' O ancxo TI. da Rcsolugfio n ' 103, de 03 de margo de 2000
alterado pdas liesolug6es n ' 190 de 14 de margo de 2018; n ' 189 de 13 de
dezcmbro 2017; n ' 176 dc 22 de junho de 2016; n ' 172 dc 25 de junho de 2015;
n' 164 de 31 de dezembro dc 2012; n ' 151 de 21 de outubro dc 2009; n ' 134 dc
19 dc setembro de 2007; n ' 128 de 15 dc dezembro de 2006; n ' 126 de 29 de
sctembro de 2006; Rca subsdtufdo pelo Anexo ll que acompanha este Resolugiio,
ucla fazendo parte intcgrantc

\rt. 3' O anexo 111, da Resolug:io n ' 103 dc margo de 2000,

alrerado pdas Resolug6es n ' 203 de 17 de abrilde 2019 e n ' 190 dc 14 de margo
de 2018, mica substirufdo polo .Inexo Tll quc acompanh£i este Rcsolugao, deli
fazendo parte inccgrante



ⓔ CimB[4 Municjpallle J39yari6Da
Estado de S3o Paulo

\rt. 4' O anexo I'tr, da ltesolugao n" 103 dc margo de 2000, alterado
pdas Rcsolug6cs n ' 190 dc 14 dc margo de 2018; n ' 189 de 13 dc dezembro de
2017; n ' 181 de 09 de agosto de 2017; n ' 172 dc 25 de junho de 2015; n ' 158 de
16 fe\-erciro de 2011; n ' 154 de 19 de mano de 2010; n ' 151 de 21 de outubro de
2009; n ' 134 de 19 de sctembro dc 2007; n ' 129 de 09 dc margo de 2007 e n ' 126

de 29 dc setembro de 2006; Rica substituido peso Anexo l\r quc acompanha este
Resolugao, deja fazcndo parte integrante.

\rt. 5' Etta ltesolugio intra em vigor na data de sua publicagao

4.rt. 6' Revogam se as disposig6es em contririo

Cam

VEREADOR W

VEREADOR
ice-Preside

VEREADOR AF 'so
/'n,#
:OllES DA SILVA

Fuvor6v'eis .....:LLPROTOCOLO
NO de Ordem ':g-O-\\.)

Fls.N '
/'



Cimara Mpi.!icipaJ deJ gyari6na
Estado de Sio Paulo⑤

.l9

JUSTIFICATIVA

O intuito dcsta propositura 6 crier a Coordcnadoria de Tccnologia

da Informagao, it)formitica c Sonoplasda no imbito da Cimara Nlunicipal de

Jaguafi6na a Eim exercer fung6es imprescindivcis para o bom funcionamento dos

erabalhos do Podcr Lcgislativo.

;\ criagio da nova coordcnadoria 6 nccessfiria em raziio do aumento

do trabalho na area dccorrente da modernizagao do Plenfdo da C:imara.

Destarte, solicits dos nobres panes o apoio a aprovagio desta

proposltura

Cfmara brun 05 dedeJagp

VEREADOR WALT: dzzl DE CAME

lgosto de 2019

RGO

VEREADORA C, ASIA MORER MONTAGNER

LVA

c: N
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① Cfmara Municipalde JaguariOna
Estado de Sio Paulo

Diretor Financeiro
Diretor de Secretaria

111 5.966,42
5.966,42

Resolugao n ' 190

t*) cargos que servo exttntos spas a vacAncla
OUADRO SUPLEMENTAR DE GRATIFICACOES

GRUPO QUANTIDADE FUNCAO CLASSE SALARIO
  l Preaoeiro   1.867.50

  l Presidente da Comissdo de LicitaQao  518.75

  2 Membros da Comissio de Licitacio   259.37

  l Controlador Interno   1.245,00

  l Ouvidor   622.50



Cfmara Municipalde Jaauari6na
Estado de Sio Paulo

ANEXO ll

Quantidade I)enominagao de Empregos PQblicos
Servente Continuo
Vigilante Patrimonial
Motorista
Recepcionista
Assistente Adnlinistrativo

Grau de Escolaridade
Ensino M6dio Complete
Ensino M6dio Completo
Ensino M64b Completo
Ensino M6dio Completo
Ensino M6dio Completo

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

Observagao

] 3 Assessor Parlamentar Superior Completo Em Colniss5o
Excepcionalmente at6 o
Hind da legislatura
2017/2020, serf admitido
o requisito para nomeagao
cursando navel superior

T6cnico em Contabilidade
T6cnico em Inborn)utica
T6cnico Legislativo
Controlador de Expediente

Curso T6c
Curso T6cnico em Informftica
Cursando nivelsuoerior

Concurso Piblico
Concurso P6blico
Concurso PQblico
Concurso PQblico

Registro no CRC/SP

Administragao e
Secretariado
Administragfio/Direito/Ci6
ncias Contfbeis/Economic
Jornalismo e Registro no

MTB

2

l

Controlador de Patriln6nio e Compras Cursando nfvelsuperior Concurso PQblico

Assessor de Imprensa Superior Completo Em comiss5o

Diretor Financeiro#
Diretor de Secretarial

I IDiretor Juridico
2 IAdvogado
# Carlos que servo extintos ap6s a vacfncia.

Superior Completo
Superior Completo
Sppg+l+f?{ Completo
Superior Completo

Em Comiss8o
Concurso PQblico

:intro na OAB/SP
bistro na OAB/SP

FPNgQE$1M CQNFIANCA

Resolugao Ro 190



Cfmara Municioalde JaguariQna
Estado de Sio Paulo ⑤

Quantidatle
l

Noms da Fungao
Diretor Gerd

Grau Escolaridade

Superior Completo

Forma de Provimento
Em confianga -- servidor
concursado

Em confianga -- servidor
concursado
Em confianga -- servidor
concursado

Observagio
Graduagao

Diretor Administrativo e
Financeiro
Diretor de Compras, Licitag6es e
Patrim6nio

Superior complete Ci6ncias Contfbeis e registro no
CRC/SP
Administrag 5o/Direito/C i&nc ias
Contgbeis/Economia/Gestio I
Publica

Registro no CRC/SP

Superior Completo

l

l

Coordenador Adm. e
Financeiro
Coordenador de Tecnologia da
Informagao, Informitica e
Audiovisual

Cursando navel superior Em confianga -- servidor
efetivo
Em confianga -- servidor
efetivo

Curso T6cnico em
Informgtica

Resolugao Ro 190
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① Cfmara MuniciDalde JaguariOna
Estado de Sio Paulo ④

ANEXO IV

DESCRICAQ.DAS ATRIBUIC6ESINERENTES AOS CARGOS E EMPREGOS

DIRETORfA GERAL

DIRETOR GERAL

a)
b)

Organizer. orientar e dirigir a execugao da politica administrativa da Cimara

TraQar diretrizes adequadas is 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
Cimara

Supervisionar e dirigir a elaboragao dos projetos e programas de racionalizagao e
modernizagao de todas as atividades operacionais da Cimara

Estudar e sugerir a implantaQao de novos servigos ou modificaQ6es existentes
Avaliar a produgao quer seja no aspecto qualitativo quer sega no aspecto quantitativo

considerando a efici6ncia de cada funciondrio e os recursos materiais disponiveis, para
concluir a respeito e determinar novos procedimentos, quando necessirios

Encaminhar a Presid6ncia da Cimara a relagao dos projetos em condig6es 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 estabelecidosl

Acompanhar o cumprimento dos prazos dos projetos encaminhados para sangao do

Executivo Municipals

Promover e acompanhar a execugao das atividades de refer6ncia legislativa, sinopse.

atas, documentagao e arquivo legislativo e hist6rico da Cimaral

Promover e acompanhar as atividades de recebimento, distribuigao, controle do
andamento e arquivamento dos papers e documentos de teor administrativo da Cimara

Promover e orientar os servigos de conservaQao. 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 papers e documentos, selos postais, fax e telefonia da Camaral

Promover a articulagao dos diversos 6rgaos com os setores interessados. baseando-se

em informag6es. programas de trabalho, pareceres e reunites conjuntas, para integra-1os

e oster o maier rendimento das atividades do Legislativo Municipal

c)

d)

e)

f)

g)

h)

)

j)

k)

1)

m)

Resolugao oo 190
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⑤ ③Cfmara Municit)aide Jaguari6na
Estado de S5o Paulo

n) Fazer cumprlr decis6es tomadas em assuntos de sua competencia legalou regimenta

baixando, conforme o caso. instru96es 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 CAmara Municipaljunto aos meios de comunicaQao socials
Manter contatos com o 6rgao oficialda Cdmara 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 LEGISLATIV O

a)

b)

c)

Oferecer consultoria e esclarecimentos a todos as assessores parlamentares em relagao aos
trdmites 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 legais

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 plen6rio,

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 Cdmara para remessa ao Executivol
proceder a revisgo das leis publicadas, a vista dos respectivos aut6grafosl

preparar os processos da Camara. processos internos e promulgados pda Cdmaral
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 materia a ser discutida e votada:

garantir ao Presidente e aos demais Membros da Mesa, o apoio necess6rio ao desempenho

de suas fung6esl

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

Resolugao n ' 190



<lgBi Cfmara Municioalde Jaguari6na (l$1i$i
rn) supervisionar o pratocalo de todos os documentos encaminhados ao Legislative, dandy o

devido encaminhamento aos mesmos, bem como protocolar as proposituras dos Vereadores

e quando for o casa, suas retiradas
n) coordenar o quadro de afixagao de Atos e Documentos da Camara, zelando pda sua

adequada calocaQao e conservagao. bem coma prazos e demais exigencias legais
o) executar outros servigos. que Ihes for determinado pele Diretor da Secretaria

p) Outras atividades correlatas e pertinentes ao cargo.

CONTROLADOR DE EXPEDIENTE

a)

b)

responsavel pda revisio de toda a materia que sera objeto das sess6es ordin6rias
extraordindrias e solenes

oferecer suporte no atendimento aos Vereadores e demais departamentos da CAmara

Municipalde JaguariOna em relagao aos servigos da Secretaria e informag6es da legislaQao

municipal

oferecer consultoria e esclarecimentos a todos os assessores parlamentares em relagao aos
trimites administrativos, legislativos e estruturais da Cdmara Municipalde JaguariOnal
efetuar a interligagao entre os assessores parlamentares e os departamentos da Cimara
Municipals

elaborar proposituras (IndicaQ6es. Requerimentos e Mog6es) dos Senhores Vereadoresl

elaborar oficiosl

elaborar a pauta das Sess6es

redigir as Atas das Sess6esl
auxiliar as Sess6es da CAmara Mirim:

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

assessorar os Vereadores nas Sess6es Legislativas

organlzar os dacumentos da Secretarial (Resolu96es, Portarias. Decretos. IndicaQ6es
Requerimentos. Mog6es. Leis)

efetuar registros de protocolos de entrada e sandal

receber e despachar correspond6ncias oficiaisl

organizar as Audi6ncias POblicas (envio de oficio ao Secret6rio de FinanQasl ao Presidente
da Comissio Permanente de Orgamento. Finangas e Contabilidade para convocagao da

referida Audiencia)

elaborar e publicar Editais para a realizagao da Audi6ncia POblical

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

populaQao em gerald
outras atividades correlatas e pertinentes ao cargo.

c)

d)

e)
f)
g)

j)

1)

m)

n)

P)

q)

r)

s)

Resolugao no 190



Cfmara Municipalde JaguariOna
Estado de S5o Paulo

ASSESSOR PARLAMENTAR

a) assessorar o vereador no imbito das comiss6es e das sess6es plenarias;
b) elabarar proposig6es, projetos e oficios
c) realizar pesquisas e estudos, preparar monografias, relat6rios e demais expedientes

relacionados a atividade legislatival

d) coligir legislagao e documentos de interesse da atividade parlamentar:

e) preparar mat6rias referentes a pronunciamentos e proposiQ6es da vereadar
f) registrar e controlar as audiencias, visitas e reunites de que deva participar ou tenha

nteresse o vereador

g) acompanhar e informar ao vereador sabre prazos e provid6ncias das proposig6es em
tramitaQao no Legislativol

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

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

f) exercer outras atividades correlatas

DEPARTAMENTO ADMINISTRA TITO E FINANCEtRO

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 providencias a serem adotadas pda Mesa

Diretora e pda Presid6ncia

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

depreciaQaol

zelar pda correta apresentaQao 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 prestag6es 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 Tribunalde Contas do Estado e outros 6rgaos fiscalizadores.

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

adequada prestagao de contasl

Resolugao Ro 190

c)

e)

f)
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Estado de S5o Paulo

g)
h)

j)

tomar todas as provid6ncias necess6rias para a contratagao e demissio de pessoal
manter controle de frequ6ncia dos servidoresl

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

propor a Mesa, programa de capacitagao profissional, racionalizagao e organizagao dos
servlgos.

DIRETOR 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 peta Cimara

controlando suas execu96es e informando as providencias a serem adotadas pda Mesa

Diretora e pda Presid6ncia

manter atualizada a relagao de bens patrimoniais da Cimara

tomar as provid6ncias necessdrias para dar o suporte necess6rio para a Comissio
Permanente de Licitagao exercer suas atribuig6esl

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

pagamentosl
zelar peta correta apresentagio de notas fiscais e demais documentos contdbeis 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 verificagao 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 prestaQao de contas

tomar todas as provid6ncias necessdrias para a contratagao 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 professional, racionalizaQaa e organizaQao dos

servigos

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

)

j)

k)

1)

ResoluQao n' 190



⑤ @Cfmara MuniciDalde Jaguari6na

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 pareceres

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

avaliar o cumprimento das metas previstas no orgamento e sua execugaol

verificar as contas dos responsaveis pda aplicagao. utilizaQao ou guards de bens ou valores
pOblicos, e de todo aquele que por aQao ou omissio, der causa a perda, subtragao ou estrago

de valores. bens ou materiais de propriedade ou responsabilidade da Cimara Municipal
exercer o controle das opera96es de cr6dito, bem como dos direitos e haveres da Cimara
tomar as contas dos respons6veis 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 Estadol
emitir relat6rios peri6dicos e por ocasiio do encerramento do exercicio, sobre a fiscalizagao

das contas e do balango geralda Cimara Municipal. e nos castes 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. 101/20001

zelar pda organizaQao e manutengao atualizada dos cadastros dos responsaveis por
dinheiros, valores e bens pOblicos
controlar os limites para a inserQao de despesas em restos a pagarl

efetuar o controle da destinagao dos recursos repassadosl
zelar pda correta apresentagao ao Diretor do Departamento de notas fiscais e demais
documentos contgbeis por parte dos fornecedores de materials e prestadores de servigosl

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

verificar a regularidade e legalidade de contratagao e demissio de pessoall

assessorar a confecgao do prontuarios dos servidores, bem como as correspondentes

anotaQ6es 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 pele

Chefe de Departamento Pessoale fiscalizagao do cartio de pontos.

c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

1)

m)

n)

0)

P)

q)

Resolugao n ' 190



② Cfmara Municipal de JaguariOnarlB
'<

Estado de Sio Paulo

CQQRDENADOR DE TECNQLQGU DA.WFOWCAQ.JNFQRMATIQA.EAIIDIOVI$UAL

a)

b)

c)

d)

Atuar no planejamento estrat6gico e operacionalda Camara, com vistas a subsidiar a
definigao das prioridades de gestao de tecnologia da informagao;

Coordenar e executar o desenvolvimento e a implantagao dos sistemas de informagao

institucionais, bem coma realizar-lhes a manutengao;

Propor politicas e diretrizes na area de tecnologia da informagao;

Responsabilizar-se pda gestao, manutengao e execugao da politica de seguranga da

informagao, informatica, rede de computadores, demais equipamentos eletr6nicos, site

oficial da Cimara Municipal, sistema audiovisual, transmissio via internet, dentre

outros;

Supervisionar e executar a implementagao das politicas na area de tecnologia da

informagao, informitica e audiovisual;

Zelar pda garantia da manutengao dos equipamentos e sistemas de informatica,

assegurando constantemente a qualidade e o perfeito funcionamento dos hardwares e
softwares, atrav6s de adequado planejamento, organizagao e controle das solug6es de

Tle suprimento das necessidades gerais da empresa;

Solicitar a contratagao de sistemas e servigos de desenvolvimento de sistemas no

imbito da empresa/6rgao e gerenciar a qualidade desses servigos;

Efetuar a manutengao dos sistemas de acordo com as regras de neg6cio e os
requisitos especificados, mantendo atualizada a documentagao pertinente;

Identificar as necessidades e implementar os sistemas computacionais necessirios a

operagao e ao desenvolvimento Cimara Municipal;

Gerenciar, implantar, executar, operar e prestar suporte aos Sistemas de Informagao,

bem como capacitar os usuirios no uso dos sistemas;

Manifestar-se quanto aos aspectos t6cnicos e custom envolvidos no atendimento is

solicitag6es;

Prover a integragao dos Sistemas de Informagao;

Solicitor a contratagao de servigos de infraestrutura de Tecnologia da Informagao (TI)

no imbito da Cimara Municipale gerenciar a qualidade desses servigos;

Efetuar o planejamento e a gestao de capacidade dos elementos de infraestrutura

necessirios ao funcionamento dos servigos e solug6es de Tl;
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g)

h)

i)

j)

k)

1)

m)

n)



Cfmara Municit)al de JaguariQna ④Estado de Sio Paulo

a)

P)

q)

Identificar, implementar e administrar solug6es de infraestrutura de TI para o
desenvolvimento da Cimara Municipal;

Instalar, configurar e manter atualizados os equipamentos de rede e seguranga,
sistemas operacionais e outros softwares b6sicos necessirios ao funcionamento de
servigos e solug6es de Tl;

Manter atualizadas as vers6es de todos os softwares e de componentes dos servigos e
solug6es de TI, bem como gerenciar as respectivas licengas de uso e outros

mecanismos que assegurem a recuperagao da instalagao dos equipamentos centrais

da rede e dos respectivos servigos;

Promover o suporte e o atendimento adequados aos usuirios de Tl;

Garantir a disponibilidade dos equipamentos e recursos de TI, sistemas operacionais e

o acesso ao site da Cimara Municipal, executando, operando e coordenando o pessoal
interno de Tlou terceirizados de servigos;

Coordenar, acompanhar e operar a execugao dos servigos realizados pda equipe de TI

ou terceirizados;

Promover, orientar e acompanhar, no que se refere a TI, a implementagao da Politica

Corporativa de Seguranga da Informagao;

Prover ambiente computacionaladequado para desenvolvimento, teste, homologagao,

treinamento e uso de servigos e solug6es de Tl;

Coordenar, executar e operar os meios necessirios para implantagao, manutengao e
abastecimento de informag6es do Site Oficial da Cimara Municipal, observadas as

legislag6es pertinentes;

Promover, orientar, acompanhar e operar o sistema de transmissio de dados pda rede

mundial de computadores no que tange as fung6es de TV Web, Transmissio das
Sess6es e afins, dentre outras tarefas correlatas;

Desempenhar outras atividades afins e correlatas.

r)

s)

t)

u)

v)

w)

x)

y)

TECNiCO EM CONTABILIDADE

a) executa e organiza trabalhos inerentes a contabilidadel

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

TECNiCO EM iNFORMArlCa
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Cfmara Municipalde Jaeuari6na
Estado de Sio Paulo⑤

a) instalar e configurar softwares e hardwares. orientando os usudrios nas especinlcaQ6es e

comandos necessdrios para sua utilizaQao

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 conectadosl

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

executar e controlar os serviQos de processamento de dados nos equipamentos que opera
executar o suporte t6cnico necess6rio para garantir o bom funcionamento dos equipamentos
com substituigao, configuragao e instalagao de m6dulos, panes e componentesl
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 equipamentos

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

executar outras tarefas compativeis com as exig6ncias para o exercicio da fungao.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

1)

m)

VIGILANTE PATRIMONIAL

a)

b)

c)

e)

f)

g)

zelar pda conservagao e seguranga do pr6dio da Cimara Municipals

zelar pda seguranga dos m6veis e equipamentos da Cimara Municipals

executar a ronda nas depend6ncias da Cimara Municipal, verificando se as portas. janelas,

port6es e outras viag de acesso estio fechadas corretamente, adotando as providencias
necess6rias 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 ndo
autorizados/identificados possam causar transtornos e tumultosl

atender pessoas e fornecer informag6es, facilitando o acesso de qualquer cidadio ds
sess6es plenarias
colaborar com os demais servidores

outras atividades correlatas e pertinentes a fungao

SERVENTE CONTiNUO
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Cfmara Municipal de JaguariQna <@?P
Estado de Sio Paulo ''''L

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 pecos
equipamentos dos quads utiliza e por todo o patrim6nio aos seus cuidados
cuidar da manutengao e asseio da cozinha e da despensa, bem como zelar peta manutengao

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 conservaQio, zell e seguranQa dos pr6dios pOblicos e patrim6nio publica municipal
preparar cafe e outros para os Vereadores, Presidente, diretores e funcion6rios

efetuar serviQos gerais de limpeza nas depend6ncias da Cdmara Municipalde JaguariOna e
banheiros e pesos de todas as depend6ncias e outros locais fora dos pr6dios

solicitar materiais de consumo para ser desenvolvido os seus trabalhosl

verificar se os banheiros possuem papelhigi6nico e porta sabonetes

limpar portas e vidros. soleiras de portas e janelast

verificar se janelas e portas estio devidamente fechadas no finaldo expediente dos setoresl

manter o controle de estoque dos produtos de limpeza e higiene

outras atividades correlatas e pertinentes a fungao.

b)

c)

d)

e)

g)

h)

)

j)
k)

1)

m)

RECEPCIONISTA

a)

b)

c)

d)

e)

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
recados

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 possibilitar sua correta distribuigao:

executar outras tarefas correlatas determinadas pele superior imediato.

MOTORISTA

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

b) transportar pessoas, quando autorizado. zelando pda seguranga dos passageiros, verificando
o fechamento de portas e o uso de cintos de seguranga;
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⑥Camaro INllunicli)al de JaguariQna
Estado de S5o Paulo

c)

d)

e)

g)

observar os periodos de revisit e manutengao preventiva do veiculo. bem como fazer
pequenos reparos de urg6ncia

manter o veiculo limps, interna e externamente, e em condig6es de uso. levando-o a
manutenQao. sempre que necessariol
anotar a quilometragem rodada. viagens realizadas, objetos e pessoas transportadas

itinerArios e outras ocorr6nciasl

recolher o veiculo a garagem da Cimara ap6s o servigo. deixando-o corretamente

estacionado e fechado
executar outras tarefas afins.

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 medidas
colaborar com os demais servidores:

outras atividades correlatas e pertinentes ao cargo

DEPARTAMCNTO JURiDtCO

DIRETOR JURIDICO

a)

b)

c)

d)

e)

Fazer cumprir o regimento e as resolug6es da Cimara na parte diferente a esfera de agro do
respectivo departamento, assinando com o Presidente da Cdmara as portarias, ordens de
servigos e editaisl

Corresponder-se com as diversas repartiQ6es pObllcas sabre assuntos atinentes is 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 judiciaisi

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 relagao ao cumprimento do

Regimento Interno e Resolugao, no desenvolvimento das sess6es, das audi6ncias e da
tribuna livre

Zelar peso fielcumprimento das normas regimentais e da legislagao vigente.g)
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①⑧
ADVOGADO

a)

b)

c)

em conjunto com o Diretor Jurrdico 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 COMPRAS. LICiTA C6ES E PATPiW6NiO

D[RETOR DE COMPRAS. L]CITACOES E PATRIMON10

a)

b)

c)

d)

e)

f)

planejar, supervisionar. confeccionar e realizar o preparo da licitagao, os processor licitat6rios

e as compras diretas

dar suporte a Presid6ncia no planejamenta anual das compras, contratag6es e orgamentos

elaborando prajeto com as especificaQ6es do objeto, condiQ6es 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 today as compras necessgrias para o bom andamento do Poder Legislative,
atrav6s das solicitag6es dos respectivos departamentos. realizando e confeccionando o

memorial descritivo, e os processos de licitag6es e orgamentos, e de dispensa ou
inexigibilidade de licitaQao, quando for o cason
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 LicitaQao
respons6vel pelo patrim6nio fisico/estrutural da Cimara Municipal, principalmente, na sua

manutengao e conservagaol

responsavelpelo controle do materialde expediente e escrit6riol

fiscalizar o controle de estoque, almoxarifado. controle de patrim6nio. controle de
abastecimento e manutengao de veiculos e obrasl

g)

h)

)

j)
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Cfmara Municipal de JaguariQna
Estado de Sio Paulo⑤ ./

ⓒ
k) outras atribuig6es correlatas ao cargo

CONTROLADOR DE PATRiM6NtO E COMPRAS

a)

b)

c)

d)

responsavel pelo patrim6nio fisico/estrutural da Cimara Municipal, principalmente, na sua
manutenQao e conservagao

realizar todas as compras necess6rias para o bom andamento da C8mara Municipalde
JaguariOna, atrav6s das solicitag6es dos respectivos departamentas, realizando os processes
de licitag6es, quando necess6riosl

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 aquisigao dos mesmos. tends experiencia na

realizagao da pesquisa de prego e produto, sabendo dessa forma administrar os gastosl
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.D.)3
ESTUDO QUANTO O GASTO DE 70% COM FOLHA DE PAGAMENTO COM A CRIAgA0 D COORDENADORIA DE T

urge/Eduard

Sa16rio

13e sa16rio
13e sa16rio
f6rias

ta14 meme:
encar8os

5.756,33
41

23.02S,32
.529,93

3.837,S6
31.392,81

9.417,84

3.303,S3
4

13.214,12
3.303,53
Z.202,36

l&720,01
5.616,00

24.336,01

Gaston com a folha at6 julho/19
Gastos com folha ago a dez/2019

Sewidores+vereadores

1.793.150,64
1.329.203,53
3.122.354,17

18.720,01
3.141.074,18
5.110.000,00

0,61469162

CRIA(AO C00RDENADORIA
TotaIFolha

Duod6cimo tS3t0000-200000=Si10000)
Imite de 70% (servidores+vereados nio persia e encargos)

/erBadares 2z% 1106.393.70 1 77 0a0.00 183.393,70l 195aoa.ool li.606.301 10.000.aa
;eNidares+ CQOrdT13D% 3a% 392.86Z.87 299377.062 892.239.93 7]00a0.00 L7.76a.D7 17.D00.aO 
persia jl19992,231 891001 Z0909z,231 22a0001 10907.771 10.0a0.ao

/ENCIMENTQS     ]Za a dez total pasta   cobra  
/ereadQres 483 607.74 3S0.00a.00 333 607.74 87D000.00 36.392.26 350ao.aO
5e--mOreS 1 309 S42.90 979 2a3.53        
;00rdT   18.720.al        
ierfidores+coQd t L.3a9.542.90 997.923.54 2.3D7.466.44 2 36a 00a.0a 52.S33.56 52.000.00

!aStOn C/Serf aver L.793.150.64 1 347 923.S4 3.141.074.18 3.23a Oaa.00 B8.92S.82 87.0D0.00



Cfmara Municipal de JaguariQna
Estado de Sio Paulo

Jaguaritlna, 4 de setembro de 2019

Oficio n.o 742/2019.-PRE

Senhor Presidente

Passamos is mios de Vossa Exce16ncia para parecer dessa
digna Comissio o Projeto de Resolugao Ro O11/2019, da Mesa Diretora, que disp6e
sobre a substituigao dos anexos I, ll, file IV, da Resolugao n ' 103, de 03 de margo de

2000, lido em Sessio Ordinaria, realizada aos 3 de setembro do corrente, por esta
Casa de Leis.

Limitados ao exposto, apresentamos a Vossa Exce16ncia os

nossos reais protestos de elevada estima e gjqintissima consideragao

VEREADOR WAL DE CAMARGO
fesid

Ao Senhor

Vereador Afonso Lopes da Silva
Presidente da Comissio Permanente de
Constituigao, Justiga e RedaQao
JaauariOna -- S.P.

Rua Alfredo Bueno. 1189 -- Centro -- Telefoncs (19) 3847-4336
www. camaraiaeuariuna. sp:gov:U.



ap luqt7dunN UJuuuy:) up o)equiv ou tlnsuldolLOS a t:)nyunoyul 'ol5zuiiqut

up tl?oToH)a.L ap uliopt]uap]oo:) t] zln olajold o '03ngu ON

000Z ap o5luuu ap £O ap '£01 ,u

ol5nlosatl ep 'AI a 111 '11 '1 soxauy sop ol5}runsqnS E alqos agclslp 610Z/ L10 ou

ol5nlosall ap oiajo[d o 'EXES SB dodo'] osuqy 3 ]augu3uo].N iaJnl\l etssy) 'ucla)

?sof ouensU:) 'oglzuiu) ap !zzoJ, sln'l iaJlz/h s';opv"a/\ souulsslnsnlt solar

t3)soduo) 'lUdlatunIAI ziuu]?) i33sop 1310)ai}(] VSO]Ai ep r'\nrlaw} a(I

laAlytlOAyd ;imaiud

SOd)\rV:) a(ISOllly3 ZIQla OJ.EIN.

o.Lv9aAVln3 0aaui'N sano(WauaA sowissla.Lsnu :"''l'lay

'TAILS V(ISadOIOSNIOJy a }lEINlgy.LNO1qlllatlnl\lvlssv3

'N03Eia asof ONvn.siu3 'ooavwva aa izzol. sImI wal.'wn
sano(wa8aA. sowlssJHI.sn'TI (vuo.Laura vsaw) ;uuolny '

6 LOZ:/lt0 .u ol5nlomll ap oiajoid

iiiFed OBS ap opt?-lsg



Cfmara Municipalde Jaguari6na
Estado de Sio Paulo⑤

Proleto de ltcsolugao n ' O11/2019

Jaguari6na, a fim dc exerccr fung6cs imprescindiveis para o bom funcionamcnto

dos trabalhos do Poder Legislativo.

E o relat6rio

De pronto, note sc que o ]'rojeto dc Resolugao tem naturcza

legislative, bem coma a compet6ncia 6 da Cimara Nfunicipal, consoante disposto

no artigo 202, SI', "f ' e "h", do Regimento Inferno

Secretada Adp:inistra&va, a }Aesa g os uereadores.

ia re$ectipa renzitnerag o, abseiuados es parametros estabeleddos

48 ... .d. sl, n' d. CF).

b\ deluais atom de ecotloltiia iKterna da C&lnara.

Xdcmais, a iniciativa de Projetos dc Resolug:io seri ga:l£csa

Diretora quando rclacionados icriagio, ttansformagao ou cxtinglio (IJf cargos,

''\ z=,----'

A'



Cfimara Municipalde Jaguari6na
Estado de Sdo Paulo

Projeto dc llesolugio n" Olt/2019

empregos ou fung6es de seus servigos, nos tctmos do artigo 20, inciso 111, a, do

Regimctlto Interno.

Por todd o exposto, Rica patents a legalidade, oportunidade e

conveni6ncia do referido Projeto de Lei.

Favorfve16 o pareccr, salvo outta cntendimento.

Cfimara N£unicipaldc Jaguad6na, 01 de outubro de 2019

Peta Comics:io Perjnancnte de Consdtuigao, Justiga e Redagfio:

VEREADOR AVON.go IK)PES DA sn.VA

/' 't''';:df-.

VEREAnORA(;ASSiA MUKEK MONTAGNER
]!ice Presidents

VEREKDOR ALFREhQ ghIAVEGATO NERO
Sccretirio Rclator



\:::8mar&iviuniciDai(ie Jaguarluna
Estado de Sio Paulo

Projeto dc Rcsolugio n ' O11/2019

Pda Comissio Permanente dc Orgamento, ltinangas e Contabihdaclc

VEREADORA CAASiA MAREK MONTAGNER
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④Cimara Municipalde Jaguaritlna
Estado de S3o Paulo②

i.F'l

Art. 4o O anexo IV, da Resolugao n ' 103 de margo de 2000,
alterado pdas Resolug6es n ' 190 de 14 de margo de 20181n ' 189 de 13 de dezembro de
20171 n ' 181 de 09 de agosto de 20171 n ' 172 de 25 de junho de 20151 n ' 158 de 16
fevereiro de 20111 n ' 154 de 19 de maio de 20101 n ' 151 de 21 de outubro de 20091 n '

134 de 19 de setembro de 20071 no 129 de 09 de margo de 2007 e Ro 126 de 29 de
setembro de 20061fica substituido pelo Anexo IV que acompanha esta Resolugao, deja

fazendo parte integrante.

Art. 5' Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publicaCao
Art. 6' Revogam-se as disposig6es em contrgrio.
Presid6ncia da Cimara

VEREADOR WALTER

Avisos da Portaria da
xado na mesma data, no Quadro de

XLq

Res. n Q 207 - 2
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l

l
Diretor Financeiro
Diretor de Secretaria

111

11

5.966,42
5.966,42

:.,③Resolugao n

(*) Car os ( ue ser80 exttntos ap )s a vacancia

OUADRO SUPLEMENTAR DE GRATIFICACOES
GRUPO QUANTiDADel FUNCAO FCLASSEFSALARiO

I IPreaoeiro 1.867.50
I IPresidentedaComissiodeLicitacio11 518.75

2 IMembrosdaComissiodeLicitacio 1 259.37
  l Controlador Interno   1.245.00

  l Ouvidor   622.50
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ANEXO ll

⑤
Resolugao n ' 207 - 1

  Servente Continua Ensino M6dio Ctlmnjetn rinnr.nrc '. Pilhl ;nn  
4 Vigilante Patrimonial Ensino M6dio Cnmnletn f '.nf'nrqn Pilhji ' n  
2 Motorists

Receocionista
Ensino M6dio Complete
Ensino M6dio Cnmnjefrl

Concurso PQblico
r'nnf iircn Pi]h] inn  2

  Assistente Administrativo Ensino M6dio Cnmnjetn    
]3 Assessor Parlamentar Superior Complete Em Comiss8o

Excepcionalmente at6 o
final da legislatwa
2017/2020. serf admitido
o requisite para nomeagao
cursando nfvelsuperior

  T6cnico em Contabilidade Curse T6cnico de Contahijidnde r'nnrnrq '. Pt\h] ipn  
  T6cnico em Infom)utica Curse T6cnico em Inf'nnniticn    
  T6cnico Legislativo Cursando navel stlnerinr    
  Controlador de Expediente Cursando navel superior Concurso POblico Administragao e

2 Controlador de Patrim6nio e Compras Cursando nivelsuperior Concurso PQblico Administragao/Direito/Ci6

  Assessor de Imprensa Superior Completo Em comissgo Jornalismo e Registry no

  Diretor Financeiro8 Suoerior Cnmnteln    
  Diretor de Secretarial Superior (:omnjetn    
  Diretor Juridico Superior Comnjetn Fm f'Amiqcan  

2 Advoaado Suoerior Comnjetn    
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!tlHCOES EM CONFIANCA

Quantidade Noms da Fungao
Diretor Gerd

Grau Escolaridade
Superior Completo

Forma de Provimento
Em connanga -- servidor
concursado
Em connianga -- servidor
concursado
Em conflanga -- servidor
concursado

Observagao
Graduagao

l

Diretor Administrativo e
Financeiro
Diretor de Compras, Licitag6es e
Patrim6nio

Superior completo Ci6ncias Contfbeis e registry no
CRC/SP
Administragao/Direito/Ci6ncias
Contabeis/Economia/Gestio
Publica

Registro no CRC/SP

Superior Completo

l

l

Coordenador Adm. e
Financeiro
Coordenador de Tecnologia da
Informagao, Informftica e
Audiovisual

Cursando navel superior Em con.fianga - serv dor
efetivo
Em confianga -- servidor
efetivo

Curse T6cnico em
Inform utica

Resolugao n' 207 - 2
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Cfmara Municipal de Jaguari6na
Estado de Sdo Paulo

ANEXO IV

DESCRICA0 DAS ATRiBUIC6ES INERENTES AOS CARGOS E EMPREGOS

DIRETORIA FERAL

DIRETOR GERAL

a)

b)

Organizar, orientar e dirigir a execuQao da politica administrativa da Camaral

Tragar diretrizes adequadas ds normal legais e regulamentares e ds deliberaQ6es da
Presid6ncia da Camara, indispensaveis e necessdrias ao correto e pleno exercicio das

fun96es delegadas aos servidores e/ou aos profissionais envolvidos no funcionamento da
Cimara

Supervisionar e dirigir a elabaraQao dos prajetos e programas de racionalizaQao e
modernizagao de todas as atividades operacionais da Cimara

Estudar e sugerir a implantagao de novos servigos ou modificaQ6es existentes

Avaliar a produgao quer sega no aspects qualitativo quer deja na aspects quantitative

considerando a efici6ncia de cada funcion6rio e os recursos materials disponiveis, para

concluir a respeito e determinar novos procedimentos, quando necessdrios

Encaminhar a Presid6ncia da CAmara a relaQao dos proUetos em condig6es 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 estabelecidosl

Acompanhar o cumprimento dos prazos dos proletos encaminhados para sangao do

Executivo Municipal

Promover e acompanhar a execugao 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 servigos de conservagao. interna e externa, do pr6dio. m6veis,

nstalag6es. maquinas e equipamentos da Cimara

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 Cdmara

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 maier rendimento das atividades do Legislativo Municipals .fcKiicla.

Resolugao oo 207 - IXj$jj;jjj;,,,

c)

e)

g)

h)

i)

j)

k)

m)
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Estado de Sio Paulo

n) Fazer 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 previstos;

o) Exercer outras atividades correlatas

ASSESSOR DE IMPRENSA

a)
b)

c)

Veicular mat6rias relativas a Cimara Municipaljunto aos memos de comunicagao socials

Manter contatos com o 6rgao oficialda Cimara Municipalpara publicaQao de mat6rias e

atos oficiaisl

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

atividades correlatas e pertinentes ao cargo

TEcNlcO LEGISLATIVO

a)

b)

c)

Oferecer consultoria e esclarecimentos a todos as assessores parlamentares em relagaa aos

trimites administrativos. legislativos e estruturais da Cgmara Municipalde Jaguaritlnal

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

Municipalde JaguariOna.

dirigir toda documentaQao encaminhada pda Presid6ncia e peso 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.

anbar os despachos em today as proposig6es. de acordo com o deliberado polo 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 regimental

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

proceder a revisit das leis publicadas. a vista dos respectivos aut6grafosl

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

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 necessirio ao desempenho

de suas fun96esl

d)

e)

g)

h)

j)

k)

1)

⑧ResoluQao n ' 207 - 2
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m) 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

n) coordenar o quadro de afixagao de Atos e Documentos da Camara, zelando pda sua

adequada colocagao e conservaQao, bem como prazos e demais exig6ncias legaisl

o) executor outros serviQos, que Ihes for determinado polo Diretor da Secretaria

p) Outras atividades correlatas e pertinentes ao cargo.

CONTROLADOR DE EXPEDIENTE

a) responsavel pda revisio de toda a materia que sera obleto das sess6es ordinarias.
extraordindrias e solenesl

b) oferecer suporte no atendimento aos Vereadores e demais departamentos da Cdmara

Municipalde Jaguaritlna em relagao aos serviQos da Secretaria e informaQ6es da legislagao
municipal;

c) oferecer consultoria e esclarecimentos a todos os assessores parlamentares em relaQao aos

trimites administrativos, legislativos e estruturais da Cimara Municipalde JaguariOna

d) efetuar a interligaQao entre os assessores parlamentares e os departamentos da Cimara

Municipal

e) elaborar proposituras (Indica96es. Requerimentas e Mog6es) dos Senhores Vereadores
f) elaborar oficios

g) elaborar a pasta das Sess6es

h) redigir as Alas das Sess6esl

i) auxiliar as Sess6es da Cimara Mirim

1) elaborar as proposituras dos Vereadores Mirins (Indica96es, Requerimentos e Mog6es);

1) assessorar os Vereadores nas Sess6es Legislativas

m) arganizar os dacumentos da Secretarial (ResoluQ6es, Portarias, Decretos. Indlca96es

Requerimentos, Mo96es, Leis)i

n) efetuar registros de protocolos de entrada e maida

o) receber e despachar correspondencias oficlais

p) organizar as Audi6ncias PObllcas (envio de oficio ao Secretgrio de Finangasl ao Presidente

da Comissgo Permanente de OrQamento, FinanQas e Contabilidade para convocaQao da

referida Audiencia);

q) elaborar e publicar Editais para a realizagao da Audi6ncia POblical

r) elaborar convites is Autoridades, Secretarios, Presidentes de Associag6es de Bairros, ea

populagao em gerald

s) outras atividades correlatas e pertinentes ao cargo.

ⓒResolu9ao n ' 207 - 3
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ASSESSOR PARLAMENTAR

a) assessorar o vereador no gmbito das comiss6es e das sess6es plenarias;
b) elaborar proposig6es, projetos e oficiosl

c) realizar pesquisas e estudos, preparar monografias, relat6rios e demais expedientes

relacionados a atividade legislatival

d) coligir legislaQaa e dacumentos de interesse da atividade parlamentar;

e) preparar mat6rias referentes a pranunciamentos e propos196es do vereador

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

g) acompanhar e informar ao vereador sobre prazos e providencias das proposiQ6es em
tramitagao no Legislativol

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

) preparar regularmente sinopse das mat6rias de interesse da atlvidade parlamentar,

publicadas nos principais 6rgaos de imprensa

f) exercer outras atividades correlatas.

DEPARTAMENTO ADMtNISTRA TITO 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 propasta de Plano Plurianualde Investimentos, de Leis

de Diretrizes, e dos Orgamentos, dentro das prioridades estabelecidas peta Cimara:

controlando suas execug6es e informando as provid6ncias a serem adotadas pda Mesa
Diretora e pda Presid6ncial

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

depreciaQaol

zelar pda correta apresentagao de notas fiscais e demais documentos contdbeis 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-as a Presid6ncia, ap6s verificagao de sua ordem e legalidade e

estando de acordol

b)

c)

d)

e)

⑧Resolugao n ' 207
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g)

h)

j)

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 prestagao de contas

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

manter controle de frequ6ncia dos servidoresl

manter atualizado os prontu6rios dos servidores, bem como as correspondentes anotaQ6es
na CTPS de cada um deles:

proper a Mesa. programa de capacitaQaa prafissional, racionalizagao e organlzagao dos

servigos
DIRETOR 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 exigencias 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 provld6ncias a serem adotadas pda Mesa

Diretora e pda Presid6ncia

manter atualizada a relagao de bens patrimoniais da Cimara

tomas as provid6ncias necessdrias para dar o suporte necessdrio para a Comissgo

Permanente de LicitaQao exercer suas atribuig6esl

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

pagamentosl

zelar pda correta apresentagao de notas fiscais e demais documentos contdbeis 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 Presiddncia. ap6s verificagao 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 contas

tomar todas as provid6ncias necess6rias para a contratagao e demissio de pessoall

manter controle de frequ6ncia dos servidoresl

manter atualizado os prontuarios dos servidores, bem como as correspondentes

anota96es na CTPS de cada um delesl

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

servigos.

b)

c)

e)

g)

h)

j)

k)

1)
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a)

b)

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

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 pOblicos

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 todd aquele que por aWaD au omissao, der causa a perda, subtragao ou estrago

de valores, bens ou materiais de propriedade ou responsabilidade da CAmara 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 voluntariamentel

supervisionar as atividades da contabilidade. principalmente, em relaQao ds exig6nclas do

Tribunalde Contas do Estadol

emitir relat6rios peri6dicos e por ocasido do encerramento do exercicio. sobre a fiscalizagao

das contas e do balango geralda Cdmara Municipal. e nos castes de Inserg6es, verificaQao e

tomada de contasl

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. 101/20001

zelar pda organizagao e manutengao atualizada dos cadastros dos responsaveis por

dinheiros, valores e bens pOblicosl

controlar os limited para a insergao de despesas em reston a pagan
efetuar o controle da destinagao dos recursos repassados

zelar pda correta apresentagaa ao Diretor do Departamento de notas fiscais e demais

documentos cont6beis por parte dos fornecedores de materiais e prestadores de servigosl

verificar os empenhos. os balancetes mensais e as presta96es de contas dos exercicios

findos. encaminhando-os a Diretoria

verificar a regularidade e legalidade de contratagao e demissio de pessoal;

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

anotaQ6es na CTPS de dada um deles
supervisionar o funcionamento e a efetividade dos servigos prestados pelos funcion6rios,

fiscalizando a assiduidade e o bom comportamento, atrav6s de informag6es prestadas peso

Chefe de Departamento Pessoale fiscalizagao do cartdo de pontos.

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

1)

m)

n)

0)

P)

q)
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a)

b)

c)

d)

Atuar no planelamento estrat6gico e operacional da Camara, com vistas a subsidiar a
definigao das prioridades de gestao de tecnalogia da informagao

Coordenar e executar o desenvolvimento e a implantagao dos sistemas de informagao

nstitucionais. bem como realizar-lhes a manutenQao;

Propor politicas e diretrizes na area de tecnologia da informaQaol

Responsabilizar-se pda gestaa. manutengao e execugao da politica de seguranga da
nformagao. informatica. rede de computadores. demais equipamentos eletr6nicos, site oficial

da Cimara Municipal. sistema audiovisual. transmissio via internet. dentre outros

Supervisionar e executar a implementagao das politicas na area de tecnologia da

nformagao, informAtica e audlavisual

Zelar pda garantia da manutengao dos equipamentos e sistemas de informatica,

assegurando constantemente a qualidade e o perfeito funcionamento dos hardwares e
softwares, atrav6s de adequado planeJamento, organizagao e controle das soluQ6es de Tle

suprimento das necessidades gerais da empresal

Solicitar a contratagao de sistemas e serviQos de desenvolvimento de sistemas no imbito da

empresa/6rgao e gerenciar a qualidade desses servigos

Efetuar a manutengao dos sistemas de acordo com as regras de neg6cio e os requisitos

especificados. mantendo atualizada a documentagao pertinentel

Identificar as necessidades e implementar os sistemas computacionais necessdrios a

operagao e ao desenvolvimento C&mara Municipa

Gerenciar, implantar, executar. operar e prestar suporte aos Sistemas de Informagao. bem

como capacitar os usudrios no uso dos sistemas

Manifestar-se quanto aos aspectos t6cnicos e custos envolvidos no atendimento ds
solicitaQ6es

Prover a integragao dos Sistemas de Informagaol

Solicltar a contratagao de serviQos de infraestrutura de Tecnologia da Informagaa(TI)

imbito da Cimara Municipale gerenciar a qualidade desses servigosl

Efetuar o planejamento e a gestao de capacidade dos elementos de infraestrutura

necessirios ao funcionamento dos serviQos e solug6es de TI

Identificar, implementar e administrar soluQ6es de infraestrutura de TI para o desenvolvimento

da Cimara Municipal;

Instalar, configurar e manter atualizados os equipamentos de rede e seguranga, sistemas .,,=r==:..

so u96es de Tk utros softwares bdslcos necessirios ao funcionamento de servigas ell$jjjj31solug6es de Tl; X$11jijjji:ig#/
ResoluQao n ' 207 - 7Dill

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

m)

n)

0)

P)



Cfmara Municioalde JaguariQn@
Estado de Sio Paulo

q) Master atualizadas as vers6es de todos os softwares e de componentes dos servigos e

solug6es de TI. bem coma gerenciar as respectivas licenQas de uso e outros mecanismos que

assegurem a recuperaQao da instalagao dos equipamentos centrais da rede e dos respectivos

servigos

Promover o suporte e o atendimento adequados aos usudrios de TI

Garantir a disponibilidade dos equipamentos e recursos de TI, sistemas operacionais e o
acesso ao site da Cimara Municipal, executando. operando e coordenando o pessoalinterno

de Thou terceirizados de servigosl

Coordenar, acompanhar e operar a execugao dos servigos realizados pda equipe de TI ou
terceirizados=

Promover, orientar e acompanhar, no que se refere a TI, a implementaQao da Politica

Corporativa de Seguranga da Informagao

Prover ambiente computacional adequado para desenvolvimento. teste, homologagao,

treinamento e uso de servigos e salu96es de TI

Coordenar, executar e operar os meios necessirios para implantagao. manutenQao e
abastecimento de informa96es do Site Oficial da Cdmara Municipal, observadas as
legislag6es pertinentes

Promover, orientar. acompanhar e operar o sistema de transmissio de dados pda rede

mundialde computadores no que tange as fung6es de TV Web, Transmissio das Sess6es e
afins. dentre outras tarefas correlatas

Desempenhar outras atividades afins e correlatas

r)

s)

t)

u)

v)

w)

x)

y)

TECNiCO EM CONTABILIDADE

a) executa e organiza trabalhos inerentes a contabilidade

b) realiza tarefas pertinentes, para apurar os elemental necessdrlos ao controle e a

apresentagao da situagao patrimonial. econ6mica e financelra da organizagao municipal

TECNICO EM iNroRUATicA

a)

b)

c)

d)

instalar e configurar softwares e hardwares. orientando os usuirios nas especlfica96es e

comandos necessgrios para sua utilizagao

organizar e controlar os materials necess6rios para execuQao das tarefas de operaQao, ordem

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

operar equipamentos de processamento automatizados de dados, mantendo ativa

malha de dispositivos conectadosl

interpretar as mensagens exibidas no monitor, adotando as medidas necessariasl

Resolugao n '
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e) notificar e informar aos usu6rios do sistema ou ao analista de informdtica. sobre qualquer

falha ocorrida:

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

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

com substitulgao, configura$ao e instalagao de m6dulos, panes e componentesl

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

atuaQaol

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 manutenQao. dos equipamentos, dos programas. das
redes de computadores e dos sistemas operacionaisl

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

f)

g)

h)

j)

k)

1)

m)

VIGILANTE PATRIMONIAL

a)

b)

c)

zelar pda conservagao e seguranQa 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

necessdrias 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 ndo

autorizados/identificados possam causar transtornos e tumultosl

atender pessoas e fornecer informag6es, facilitando o acesso de qualquer cidadio ds
sess6es plenarias
colaborar com os demais servidores

outras atividades correlatas e pertinentes a funQao.

d)

e)

g)

SERVENTE CONTiNUO

a)

b)

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
funcionamentol

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

equipamentos dos quais utiliza e por todo o patrim6nio aos seus cuidados

Resolugao n ' 207 - 9
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c)

d)

e)

cuidar da manutengao e asseio da cozinha e da despensa. bem coma 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 pr6dios pOblicos e patrim6nio publico municipals

preparar cafe e outros para os Vereadores, Presidente, diretores e funcionariosl

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 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 higiene.

outras ativldades correlates e pertinentes a funQao

g)

h)

i)

j)
k)

1)

m)

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 digrios

receber a correspond6ncia enderegada a Cimara Municipale aos empregados. registrando-

os, para possibilitar sua correta distribuiQao

executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato

MOTORISTA

a)

b)

c)

d)

dirigir o autom6vel da Cimara Municipal, verificando diariamente as condig6es de

funcionamento do veiculo, antes de sua utilizagao;

transportar pessoas, quando autorizado, zelando peta seguranga dos passageiros, verificando

o fechamento de portas e o uso de cintos de seguranQal

observar os periodos de revisio e manutengao preventiva do veiculo, bem como fazer
pequenos reparos de urg6ncia

manter o vefculo limps, interna e externamente, e em condiQ6es de uso, levando-o ,ii=iii::::98)

manutenQao. sempre que necessario; ig11$119'zl

Resolugao Ro 207 - 10
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e)

g)

anotar a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas transportadas,

itiner6rios e outras ocorr6nciasl

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 atuaQaol

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

colaborar com os demais servidoresl

outras atividades correlatas e pertinentes ao cargo.

DEPARTAMENTO JUniOtCO

DIRETOR JUR{DICO

a) Fazer cumprir o regimento e as resoluQ6es da Cimara na parte diferente a esfera de agro do

respectivo departamento. assinando com o Presidente da Cimara as portarias, ordens de

servigos e editaisl

Corresponder se com as diversas repartig6es pOblicas sabre assuntos atinentes is suas

atribuig6esl

Emitir pareceres a respeito da legalidade de proposituras. auxiliando o trabalho das

Comiss6esl

Defender a samara Municipal. a Mesa da Diretoria, ou qualquer das Comiss6es da Casa em
agnes 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 relagao 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 legislaQao vigente.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

ADVOGADO

a)

⑧
Resolugao n ' 207 - ll '""''''

em conjunto com o Diretor Juridico emitir pareceres a respeito da legalidade de propositurgg
auxiliando o trabalho das Comiss6es: IS
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b) defender a C8mara Municipal. a Mesa Diretora. ou quaisquer das Comiss6es da Casa e

agnes judiciais

c) acompanhar as sess6es da Cimara no sentldo de oferecer o suporte jurrdica necessirio.

m

DIRETOR DE COMPRAS. LICiTAC6ES E PATRtMON10

a)

b)

c)

d)

e)

f)

planejar. supervisionar, confeccionar e realizar o preparo da licitagao. os processos licitat6rios

e as compras diretas

dar suporte a Presid6ncia no planejamento anual das compras, contrataQ6es e orgamentos,
elaborando projeto com as especificag6es do objeto. condig6es de fornecimento e

orientag6es relativas a prazos, procedimentos e estrat6gias a serem adotadasl

realizar a confecQao, a elaboraQao 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 administraQao dos servigos contratados

confeccionar e publicar os editais de licitagao

responsavelpor today as compras necessdrias para o bom andamento do Poder Legislativo,

atrav6s das solicitag6es dos respectivos departamentos, realizando e confeccionando o
memorial descritivo. e os processes de licitaQ6es e orgamentos, e de dispensa ou
inexigibilidade de licitaQao, quando for o cason

elaborar e confeccionar os contratos, aditamentos, minuta de editale montagem do processo

licitat6rio desde a abertura at6 seu encerramento, fornecendo o suporte t6cnico necess6rio a

Comissio de Licitagao

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

manutenQao e conservaQaol

responsavelpelo controle do materialde expediente e escrit6rio

fiscalizar o controle de estoque, almoxarifado. controle de patrim6nio, controle de

abastecimento e manutengao de veiculos e obrasl

outras atribuiQ6es correlatas ao cargo.

g)

h)

i)

j)

k)

CONTROLADOR DE PATRIM6N10 E COMPRAS

a) responsavel polo patrim6nio fisico/estrutural da C8mara Municipal, principalmente

manutenQao e conservagaol

ResoluQao Ro 207 - 12
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b)

c)

d)

realizar todas as compras necessdrias para o bom andamento da Cdmara Municipal de

JaguariOna, atrav6s das solicitag6es dos respectivos departamentos. realizando os processos

de licitaQ6es. quando necessariosl

auxiliar a Comissio de Licitagao na elaboragao de minuta de editale montagem do processo

licitat6rio desde a abertura at6 seu encerramento e pagamentol

responsavel pda realizagao de orgamentos e aquisigao dos mesmos, tends experi6ncia na

realizaQao da pesquisa de prego e produto, sabendo dessa forma administrar os gastos

③
Resolugao n ' 207 - 13
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funQ6es originais.

$3' Do laude emitido pelo M6dico do Trabalho. dever6
constar a insubsist6ncia das limita96es fisicas ou psiquicas
antes apresentadas peso servidor. bem homo, sua capacidade
totalou parcialpara o exercicio das atribuig6es do cargo ou
fungao anteriormente ocupados

$4'Noscasosdealteragaodefungao, a p 6s
despacho da Comissio de Readaptagao, autorizando o retorno
do servidor a fungao anteriormente desempenhada, deverd
ser elaborada a portaria de retorno is fung6es originais

S5o E necessdrio informar previamente e dar ci6ncia da
transfer6ncia para o Departamento que receber o servidor
readaptado, se diferente do Departamento de lotaQao original
do servidor.

)utubro de 2019 Ano V IEdiwa

$ 2' Na hip6tese de ser acolhida a proposta a q

este artigo, o servidor sera intimado para retorn
Art. 5o. Ao servidor readaptado servo atribuidas fung6es

que guardem afinidade com o seu cargo ou fungao, respeitada
a habilidade exigida, o nivelde escolaridade e a equiva16ncia
de vencimentos e a manifestagao atrav6s de Laudo M6dico
sobre as limitaQ6es.

Art. 6' A restriQao de fungao podera ser concedida quando
houver laudo estabelecendo limitagao parcial das atividades
que comp6e o nOcleo de atribuig6es do cargo origin6rio.

Art. 7' Se o servidor apresentar incapacidade permanente
para o exercicio de qualquer cargo na Cimara Municipal
de JaguariOna, o servidor sera encaminhado ao Instituto
de Previd6ncia para realizagao de perfcia para anglise de
aposentadoria por invalidez, nos termos da legislagao vigente.

Art. 8', Do Laudo M6dico expedido para fins de readaptagao
ou restrigao de fungal, deverio constar os seguintes dados:

1- Se o comprometimento a saOde 6 parciale permanente
ou parciale temporariol

11- Relagao das atribuig6es do cargo ou da funQao
ocupados, que o servidor nio podera desempenhar;

Art. 12. Fica criada a Comissio de Readaptagao, cujas
atribuig6es servo de acompanhar e auxiliar a readaptagao
no Poder Legislative, nomeada por portaria e formada pelts
seguintes membros:

1- 01(um) representante do Departamento Financeiro
(Recursos Humanos);

11- 01(um) representante do Departamento de origem do
servidor:

111- DescriQao pormenorizada das atividades que o servidor
este apto a exercer;

IV- As condig6es fisicas e ambientais gerais do trabalho
nas quads o servidor poder6 exercer suas atividadesl

V- Se a concessio 6 em car6ter permanente ou temporario,
bem como o puzo concedido e o periodo que deve ser
reavaliado;

111- 01 (um) representante do Departamento Juridico

Art. 13. Esta Resolugao entra em vigor na data de sua
publicaQao.

Art. 14. Revogam-se as disposig6es em contrgrio
$ln O Laudo de Readaptagao ou de Restrigao de funQao

ddveri ser encaminhado a Comissio de ReadaptaQao
e a Diretoria na qual o servidor periciado estiver lotado,
para reaproveitamento ou recuperagao, na forma da
regulamentagao. VEREADOR WALLER LUIS TOZZIDE CAMARGO

Presid6ncia da Cimara Municipal, 2 de outubro de 2019

$2o Ap6s a finalizagao do processo, deverd ser elaborada
a portaria de readaptagao ou restrigao, contendo o name do
servidor, matricula e o nOmero do processo que originou a
readaptagao.

Registrado na Secretaria e afixado na mesma data, no
Quadra de Avisos da Portaria da Cimara Municipal

Presidente

Art. 9' O servidor readaptado dever6 assumir suas novas
fung6es no puzo m6ximo de lO (dez) dias contados da
intimaQao pessoal, sob pena de infragao disciplinar.

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA VENTURIN

Diretora Gerd

Art. 10. 0 servidor com restrigao de fung6es deverg assumir
suas novak fung6es no dia seguinte ao da intimagao pessoal.

RESOLUgAO N ' 207
(Autoria: Mesa Diretara da Cimara Municipal- Bi6nio

2019-2020)

Art. 11. Quando nio mais subsistirem os fundamentos
m6dicos que determinaram a readaptagao ou restrigao
de fungao, deverd ser reavaliado o retorno do servidor
ao desempenho das atribuiQ6es do cargo ou da funQao

anteriormente ocupados, por indicagao:

Disp6e sabre a substituigao dos Anexos I,
ll, tile IV, da Resolugao n' 103, de 03 de
margo de 2000.

WALTER LUIS TOZZI DE CAMARGO, Presidente da
Cimara Municipalde JaguariOna, Estado de Sio Paulo, etc

l-de m6dico do Trabalho, atrav6s de laudo m6dico FASO SABER que a Cimara Municlpalaprovou e eu
promulgo a seguinte Resolugao

Art. I' O Anexo Ida Resolugao n ' 103, de 03 de margo
de 2000, alterado pdas Resolug6es n ' 203 de 17 de abrilde
20191n ' 190 de 14 de margo de 2018; n ' 181 de 09 de agosto
de 2017; n ' 172 de 25 de junho de 20151 n ' 164 de 31 de

ll-da Comissio de ReadaptaQaol

lll-pele proprio servidor.

$l ' A indicagao de que trata este artigo deveri ser autuada
nos mesmos molded da readaptagao.
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dezembro de 20121n ' 158 de 16 de fevereiro de 20111n ' 154
de 19 de maio de 2010; n ' 151 de 21 de outubro de 20091 n '
143 de 04 de junho de 20081 n ' 134 de 19 de setembro de
20071n ' 129 de 09 de margo de 2007; Ro 128 de 15 dezembro
de 2006 e n ' 126 de 29 de setembro de 2006, fica substituido
peta Anexo lque acompanha esta Resolugao, dela fazendo
parte integrante

Art. 2' O anexo 11, da Resolugao n ' 103, de 03 de margo
de 2000, alterado pdas Resolug6es n ' 190 de 14 de margo
de 2018: n ' 189 de 13 de dezembro 2017; n ' 176 de 22 de
junho de 20161 n ' 172 de 25 de junho de 2015; n ' 164 de 31
de dezembro de 2012; n ' 151 de 21 de outubro de 2009; n '
134 de 19 de setembro de 2007; n ' 128 de 15 de dezembro de
20061 n ' 126 de 29 de setembro de 2006; fica substituido peso
Anexo llque acompanha etta Resolugao, dela fazendo parte
ntegrante.

Art. 3o O anexo 111, da Resolugao no 103 de margo de 2000,
alterado pdas Resolu96es n ' 203 de 17 de abrilde 2019 e n '
190 de 14 de margo de 2018, fica substitu ido pele Anexo lllque
acompanha esta Resolugao, deja fazendo parte integrante

Art. 4' O anexo IV. da Resolugao n ' 103 de margo de 2000:
alterado pdas Resolug6es n ' 190 de 14 de margo de 20181n '
189 de 13 de dezembro de 20171 n ' 181 de 09 de agosto de
2017; n ' 172 de 25 de junho de 2015; n ' 158 de 16 fevereiro de
2011; n ' 154 de 19 de maio de 2010; n ' 151 de 21 de outubro
de 20091n ' 134 de 19 de setembro de 2007; n ' 129 de 09
de margo de 2007 e n ' 126 de 29 de setembro de 20061fica
sdbstituido pelo Anexo IV que acompanha esta Resolugao:
dela fazendo parte integrante.

Art. 5' Esta Resolugao entra em vigor na data de sua
publicagao.

Art. 6o Revogam-se as disposig6es em contr6rio

VEREADOR WALLER LUIS TOZZIDE CAMARGO
Presid6ncia da C6mara Municipal, 2 de outubro de 2019

Presidente

Registrado na Secretaria e afixado na mesma data, no
Quadra de Avisos da Portaria da Cimara Municipal

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA VENTURIN

Diretora Gerd
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① Cfmara Municipal de JaauariQna
Estado de Sgo Paulo

ANEXO ll

# Cargos que servo extintos ap6

Resolugao n ' 207 - 1

uantidade Denominagao de Empregos Phblicos Grata de Escolaridade Forma de Provimento Observagao
2 Servente Continuo Ensino M6dio Complete Concurso PQblico  
4 Vigilante Patrimonia] Ensino M6dio Complete Concurso Pablico  
2 M.otorista Ensino M6dio ComDleto Concurso POblico  
2 Recepcionista Ensino M6dio Complete Concurso P6blico  

  Assistente Administrative Ensino M6dio Complete Concurso PQblico  
!3 Assessor Parlamentar Superior Complete Em Comissio

Bxcepcionalmente at6 o
final da legislatura
2017/2020. serf admitido
o requisite para nomeagao
cursando nigel superior

  T&cnico em Contabilidade Curse T6cnico de Contabilidade Concurso P$blico ReEistro no CRC/SP

  T6cnico em Informftica Curse T6cnico em Informftica Concurso Ptiblico  
  T6cnico Legislative Cursando navel superior Concurso P6blico  
  Controlador de Expediente Cursando nigel superior Concurso PQblico AdministraQao e

Secrctariado

2 Controlador de Patrim6nio e Compras Cursando nigel superior Concurso Pub lied hdministragao/Direito/Ci6
ncias Contibeis/Economia

  Assessor de Imprensa Superior Complete Em comissio Jomalismo e Registry no
M'l'B

  Diretor Financeiro* Superior Coma) veto    
  Diretor de Secretarial Superior Complete    
  Diretor Juridico Superior Complete Em Comissio ReaisUo na OAB/SP

2 Advogado Suoerior Coma) lets Concurso Ptlb lied Registry na OAB/SP
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ANEXO IV

DESCRiG.AO OAS ATRiBUiC6ES iNEREN'rES AOS CARGQ$ E EMFB gQ$

DIRETORtA GERAL

DIRETOR GERAL

a)
b)

Organizar, orientar e dirigir a execugao da politica administrativa da Cimaral

Tragar diretrizes adequadas is normal legais e regulamentares e is deliberag6es da

Presid6ncia da Camara, indispens6veis e necessgrias ao correto e pleno exercicio das

fung6es delegadas aos servidores e/ou aos profissionais envolvidos no funcionamento da

Supervisionar e dirigir a elaboraQao dos projetos e programas de racionalizagao e

modernizagao de todas as atividades operacionais da Camaral

Estudar e sugerir a implantagao de novos servigos ou modificaQ6es existentes:

Avaliar a produgao quer deja no aspects 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 necess6riosl

Encaminhar a Presid6ncia da Cimara 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

Executive Municipals

Promover e acompanhar a execugao das atividades de refer6ncia legislativa, sinopse

alas, documentagao e arquivo legislativo e hist6rico da Camaro;

Promover e acompanhar as atividades de recebimento, distribuigao. controle do

andamento e arquivamento dos papeis e documentos de tear administrative da Camaral

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

instalaQ6es. maquinas e equipamentos da Cimara

Promover e supervisionar as atividades relativas aos vefculos da Camara. bem coma

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

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

Promover a articulaQao dos diversos 6rgaos com os setores interessados, baseando-se
em informa96es, programas de trabalho, pareceres e reunites conjuntas, para integra-los

e obter o maier rendimento das atividades do Legislativo Municipal

Cimara

c)

d)

e)

g)

h)

)

j)

k)

1)

m)

ResoluQao n ' 207
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n) Fazer cumprir decis6es tomadas em assuntos de sua compet6ncia legal ou regimental

baixando. conforme o caso, instrug6es de servigo, expedindo ordens e controlando o

cumprimento das mesmas, para possibilitar a plena realizagao dos objetivos previstos

o) Exercer outras atividades correlatas.

ASSESSOR DE IMPRENSA

a)

b)

c)

Veicular mat6rias relativas a Cimara Municipaljunto aos memos de comunicagao social

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

Elaborar resenhas para publicagao em jornais e/outros meios de comunica9io;outras

atividades correlatas e pertinentes ao cargo.

TECNICO LEGISLATIVE

a)

b)

c)

Oferecer consultoria e esclarecimentos a todos os assessores parlamentares em relagao 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 peso 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 Presid6ncia

preparar a ordem do dla. de acordo com a minuta, que for apresentada pelo Diretor da

Secretaria, registrando-a devidamente.

hangar os despachos em todas as proposig6es, de acordo com o deliberado pele plengrio

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 regimental

preparar os aut6grafos das leis decretadas pda Cimara para remessa ao Executive;

proceder a revisio das leis publicadas, a vista dos respectivos aut6grafos

preparar os processes da Camara. processos internos e promulgados pda Camaral

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

dos processos, que a dada uma foi encaminhadol

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

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

de suas fung6es;

d)

e)

g)

h)

j)

k)

1)

Resolugao n' 207 - 2
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m)

n)

0)

P)

supervisionar o protocolo de todos os documentos encaminhados ao Legislativo, dandy o
devido encaminhamento aos mesmos, bem coma protocolar as proposituras dos Vereadores

e quando for o caso, suas retiradasl

coordenar o quadra de allxagao de Amos e Documentos da Camaro, zelando pda sua

adequada colocagao e conservagao, bem coma prazos e demais exigancias legaisl

executar outros servigos, que Ihes for determinado pele Diretor da Secretaria

Outras atividades correlatas e pertinentes ao cargo.

CONTROLADOR DE EXPEDIENTE

a)

b)

responsavel pda revisio de toda a materia que seri objeto das sess6es ordingrias
extraordin6rias e solenesl

oferecer suporte no atendimento aos Vereadores e demais departamentos da Cimara

Municipalde JaguariOna em relaQao aos servigos da Secretaria e informag6es da legislagao

municipals

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

trimites administrativos, legislativos e estruturais da Cimara Municipalde JaguariOna

efetuar a interligagao 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 Sess6es

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 (Resolug6es, Portarias. Decretos. Indicag6es.

Requerimentos, Mog6es, Leis)I

efetuar registros de protocolos de entrada e saida

receber e despachar correspond6ncias oficiais

organizar as Audi6ncias POblicas (envio de oficio ao Secret6rio de Finangasl ao Presidente

da Comissio Permanente de Orgamento, Finangas e Contabilidade para convocagao da

referida Audi6ncia)

elaborar e publicar Editais para a realizagao da Audi6ncia POblical

elaborar convites is Autoridades, Secretgrios, Presidentes de Associag6es de Bairros

populagao em gerd

outras atividades correlatas e pertinentes ao cargo.

c)

d)

e)

g)

h)

)

j)

1)

m)

n)

0)

P)

q)

r)

s)
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ASSESSOR PARLAMENTAR

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

b) elaborar proposig6es, prqetos e oficiosl

c) realizar pesquisas e estudos. preparar monografias, relat6rios e demais expedientes

relacionados a atividade legislativa

d) coligirlegislaQao e documentos de interesse da atividade parlamentarl

e) preparar mat6rias referentes a pronunciamentos e proposig6es do vereador;

f) registrar e controlar as audi6ncias. visitas e reuni6es de que deva participar ou tenha
interesse o vereadorl

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

h) incumbir-se da correspondencia recebida e expedida pelo parlamentar;

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) 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 especial as 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 Cimara, bem coma sua

depreciagao

zelar pda correta apresentaQao de notas fiscais e demais documentos contgbeis 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, apes verificagao de sua ordem e legalidade e
estando de acordol

b)

c)

d)

e)

Resolugao n' 207 - 4
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g)

h)

i)

j)

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 prestagao de contasl

tamar todas as provid6ncias necessgrias para a contratagao e demissio de pessoal;

manter controle de frequ6ncia dos servidores;

manter atualizado os prontugrios dos servidores, bem coma as correspondentes anotag6es

na CTPS de cada um deles:

proper a Mesa, programa de capacitagao professional, racionalizagao e organizagao dos

servigos
DIRETOR 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 exigencias 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 provid6ncias a serem adotadas pda Mesa

Diretora e pda Presid6ncia

manter atualizada a relagao de bens patrimoniais da Camara;

tamar as provid6ncias necessgrias para dar o suporte necessgrio para a Comissio
Permanente de Licitagao exercer suas atribuig6es

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

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

parte dos fornecedores de materiais e prestadores de servigos. conferindo-osl

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

findos. encaminhando-os a Presid6ncia, ap6s verificagao 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

tamar todas as provid6ncias necess6rias para a contratagao e demissio de pessoal;

manter controle de frequ6ncia dos servidoresl

manter atualizado os prontugrios dos servidores, bem coma as correspondentes

anotag6es na CTPS de cada um delesl

proper a Mesa, programa de capacitagao professional, racionalizaQao e organizagao dos

servigos

b)

c)
d)

e)

g)

h)

i)

j)

k)

1)
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C00RDENADOR DO DEPARTAMENTO ADMiNiSIRA:EIVQ.E.H NANCEIRO

a)

b)

auxiliar diretamente o(a) Diretor(a) do Departamento em todas 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

operacionalda Cimara Municipal, com vistas a aplicagao regular e a utilizagao racionaldos
ecursos e bens pOblicos

avaliar o cumprimento das metas previstas no orgamento e sua execugao;

verificar as contas dos respons6veis peta aplicagao. utilizagao ou guarda de bens ou valores

pOblicos, e de todo aquele que por agro ou omissio, der causa a perda, subtragao ou estrago

de valores, bens ou materiais de propriedade ou responsabilidade da Cimara Municipal

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 nio

prestadas voluntariamentel

supervisionar as atividades da contabilidade, principalmente. em relagao is exig6ncias do

Tribunalde Contas do Estadol

emitir relat6rios peri6dicos e por ocasiio do encerramento do exercfcio. sabre a fiscalizagao

das contas e do balango geralda Cimara Municipal, e nos casos de inserQ6es, verificagao e

tomada de contas

Supervisionar as medidas adotadas para o retorno da despesa totalcom pessoalao

respective limite, cano necessario, nos termos dos artigos 22 e 23 da L.C. 101/20001

zelar pda organizagao e manutengao atualizada dos cadastros dos responsdveis por
dinheiros, valores e bens pOblicos

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

efetuar o controle da destinagao dos recursos repassados;

zelar pda correta apresentagao ao Diretor do Departamento de notas fiscais e demais
documentos contgbeis por parte dos fornecedores de materiais e prestadores de serviQos

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 pessoal

assessorar a confecgio do prontuarios dos servidores. bem homo as correspondentes

anotag6es na CTPS de cada um deles

supervisionar o funcionamento e a efetividade das servigos prestados pelos funcionarios,

fiscalizando a assiduidade e o bom comportamento, atrav6s de informag6es prestadas peta

Chefe de Departamento Pessoale fiscalizagao do cartio de pontos.

c)
d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

1)

m)

n)

0)

P)

q)
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COORDENADOR DE TECNO1

a)

b)

c)

d)

Atuar no planejamento estrat6gico e operacional da Cimara, com vistas a subsidiar a

definiQao das prioridades de gestao de tecnologia da informagao

Coordenar e executar o desenvolvimento e a implantaQao dos sistemas de informagao

institucionais. bem coma realizar-lhes a manutengao

Proper politicos e diretrizes na area de tecnologia da informagao;

Responsabilizar-se peta gestao, manuteng5o e execugao da politica de seguranga da
formagao, inform6tica. rede de computadores, demais equipamentos eletr6nicos, site oficia

da Cimara Municipal, sistema audiovisual, transmissio via internet, dentre outrosl

Supervisionar e executar a implementagao das political na area de tecnologia da

nformagao, inform6tica e audiovisuall

Zelar pda garantia da manutengao dos equipamentos e sistemas de informgtica

assegurando constantemente a qualidade e o perfeito funcionamento dos hardwares e

softwares. atrav6s de adequado planejamento, organizagao e controle das solug6es de Tle

suprimento das necessidades gerais da empresai

Solicitar a contrataQao de sistemas e serviQos de desenvolvimento de sistemas no imbito da

empresa/6rgao e gerenciar a qualidade desses serviQosl

Efetuar a manutengao dos sistemas de acordo com as regras de neg6cio e os requisites

especificados, mantendo atualizada a documentagao pertinente

Identificar as necessidades e implementar os sistemas computacionais

operagao e ao desenvolvimento Cimara Municipal;

Gerenciar, implantar, executar, operar e prestar suporte aos Sistemas de Informagao, bem

coma capacitar os usuirios no uso dos sistemas:

Manifestar-se quanto aos aspectos t6cnicos e custos envolvidos no atendimento ds
solicitag6es;

Prover a integragao dos Sistemas de Informagao;

Solicitar a contratagao de servigos de infraestrutura de Tecnologia da Informagao (TI) no

imbito da Cimara Municipale gerenciar a qualidade desses servigosl

Efetuar o planejamento e a gestao de capacidade dos elementos de infraestrutura

necessdrios ao funcionamento dos sewigos e soluQ6es de TI

Identificar, implementar e administrar solug6es de infraestrutura de Tlpara o desenvolvimento

da Cdmara Municipal:

Instalar. configurar e manter atualizados os equipamentos de rede e seguranga, sistemas

operacionais e outros softwares bdsicos necessgrios ao funcionamento de servigos e
solug6es de TI

Resolugao Ro 207 - 7
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q)

')

s)

t)

Manter atualizadas as vers6es de todos os softwares e de componentes dos servigos e

solu96es de TI, bem coma gerenciar as respectivas licenQas de uso e outros mecanismos que

assegurem a recuperaQao da instalagao dos equipamentos centrais da rede e dos respectivos

servigosl

Promover o suporte e o atendimento adequados aos usuirios de Tll

Garantir a disponibilidade dos equipamentos e recursos de TI, sistemas operacionais e o

acesso ao site da Cimara Municipal, executando, operandi e coordenando o pessoalinterno

de Tlou terceirizados de servigos;

Coordenar. acompanhar e operar a execugao dos servigos realizados pda equipe de Tlou

terceirizadosl

u)

v)

w)

Promover, orientar e acompanhar. no que se refere a TI, a implementagao da Politica

Corporativa de Seguranga da Informagao;

Prover ambiente computational adequado para desenvolvimento, testa, homologagao,
treinamento e uso de servigos e solug6es de Tl:

Coordenar, executar e operar os meios necessirios para implantagao, manutengao e
abastecimento de informag6es do Site Oficial da Cimara Municipal, observadas as
legislag6es pertinentesl

Promoter, orientar, acompanhar e operar o sistema de transmissio de dados pda rede

mundialde computadores no que tange as fung6es de TV Web. Transmissio das Sess6es e
afins, dentre outras tarefas correlates

Desempenhar outras atividades afins e correlatas

x)

y)

TECNiCO EM CONTABILIDA

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 organizagio municipal

TECNiCO EM INFORMATICA

a)

b)

c)

d)

instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os usugrios nas especificag6es e

comandos necess6rios para sua utilizagaol

organizar e controlar os materials 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 necessarias;
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e)

g)

notificar e informar aos usudrios do sistema ou ao analista de informatics, 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, configuraQao e instalagao de m6dulos, panes e componentes;

administrar c6pias de seguranQa, impressao e seguranga dos equipamentos em sua Area de

atuagaol

executar o controle de fluxes de atividades, preparando o acompanhamento da fase de

processamento de redes de computadores

participar de programa de treinamento. quando convocadol

controlar e zelar pda correta utilizaQao dos equipamentos;

auxiliar na execugao de pianos de manutenQao. dos equipamentos, dos programas, das
redes de computadores e dos sistemas operacionais;

executar outras tarefas compativeis com as exig6ncias para o exercicio da fungao

)

j)

k)

1)

m)

VIGILANTE PATRIMONIAL

a)

b)

c)

zelar peta conservagao e seguranga do pr6dio da Cimara Municipal

zelar pda seguranga dos m6veis e equipamentos da Cimara Municipal

executar a ronda nas depend6ncias da Cimara 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 anormalidades

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 plen6rias
colaborar com os demais servidores:

outras atividades correlatas e pertinentes a fungao.

d)

e)

f)

g)

SERVENTE CONTiNUO

a)

b)

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
funcionamentol

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

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

d)

cuidar da manutengao e asseio da cozinha e da despensa, bem coma zelar pda manutenQao

dos mantimentos e equipamentos sob sua guarda
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 publica municipals

preparar cafe e outros para os Vereadores, Presidente, diretores e funcionariosl

efetuar servigos gerais de limpeza nas depend6ncias da Cimara Municipalde JaguariOna e

banheiros e pesos de today as depend6ncias e outros locals fora dos pr6diosl

solicitar materials de consume para ser desenvolvido os seus trabalhosl

verificar se os banheiros possuem papelhigi6nico e porta sabonetesl

impar portas e vidros, soleiras de portas e janelas

verificar se janelas e portas estio devidamente fechadas no finaldo expediente dos setores

manter o controle de estoque dos produtos de limpeza e hygiene

outras atividades correlatas e pertinentes a fungao.

g)

h)

)

j)
k)

1)

m)

RECEPCIONISTA

a)

b)

c)

d)

e)

atender o cidadao, identificando e averiguando suas pretens6es, para prestar-the informa96es

e providenciar o seu encaminhamentol

atender chamadas telef6nicas. manipulando telefones, para prestar informag6es e anotar
ecados

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

possibilitar o controle dos atendimentos di6rios

receber a correspond6ncia enderegada a Cdmara Municipale aos empregados, registrando-

os, para possibilitar sua correta distribuigao

executar outras tarefas correlatas determinadas pele superior imediato.

MOTORISTA

a)

b)

c)

d)

dirigir o autom6vel da Cimara Municipal, verificando diariamente as condi96es de
funcionamento do veiculo, antes de sua utilizagao;

transportar pessoas. quando autorizado. zelando pda seguranga dos passageiros. verificando

o fechamento de portas e o uso de centos de seguranQa

observar os periodos de revisit e manutengao preventiva do verculo, bem coma fazer

pequenos reparos de urg6ncial

master o veiculo limpo, interna e externamente. e em condig6es de uso, levando-o a

manutengao, sempre que necessariol
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e)

g)

anotar a quilometragem rodada, viagens realizadas. objetos
itinerdrios e outras ocorr6ncias

recolher o veiculo a garagem da Cimara ap6s o servigo.

estacionado e fechado;

executar outras tarefas afins.

e pessoas transportadas

deixando-o corretamente

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 servidoresl

outras atividades correlatas e pertinentes ao cargo.

OEPARTAMENTO Juniotco

DIRETOR JURl0iCO

a) Fazer cumprir o regimento e as resolu96es da Cimara na parte diferente a esfera de agate do

respectivo departamento, assinando com o Presidente da Cimara as portarias, ordens de

servigos e editaisl

Corresponder-se com as diversas repartig6es pOblicas sobre assuntos atinentes is suas

atribuiQ6esl

Emitir pareceres a respeito da legalidade de proposituras, auxiliando o trabalho das
Comiss6es;

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

agnes judiciais

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

Casa, e sempre que solicitado por qualquer vereador;

Orientar a Presid6ncia, a Mesa e aos demais vereadores, com relagao ao cumprimento do

Regiments Interns e Resolugao, no desenvolvimento das sess6es. das audi6ncias e da

tribuna livre;

Zelar pele fielcumprimento das normal regimentais e da legislagao vigente.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

ADVOGADO

a) em conjunto com o Diretor Juridico emitir pareceres a respeito da legalidade de proposituras

auxiliando o trabalho das Comiss6esl
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b) defender a Cimara Municipal, a Mesa Diretora, ou quaisquer das Comiss6es da Casa em

agnes judiciais :

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS. LICITAC6ES E PATRIM6NIO

DIRETOR DEtOMPKAS..LIC!:l.ACHES E PATRiM6NtO

a)

b)

c)

d)

e)

planejar, supervisionar, confeccionar e realizar o prepare da licitagao. os processos licitat6rios

e as compras diretas;

dar suporte a Presid6ncia no planejamento anualdas compras, contrataQ6es e orQamentos

elaborando 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 coma atentar para os seus prazos de vencimento, elaborando

aditamentos. revis6es ou reajustes

orientar os prepostos na administragao dos serviQos contratados

confeccionar e publicar os editais de licitagaol

responsavelpor todas as compras necessirias para o bom andamento do Poder Legislative.

atrav6s das solicitag6es dos respectivos departamentos, realizando e confeccionando o

memorial descritivo, e os processes de licitag6es e orgamentos, e de dispensa ou
inexigibilidade de licitagao, quando for o cason

elaborar e confeccionar os contratos, aditamentos, minuta de editale montagem do processo

licitat6rio desde a abertura at6 seu encerramento, fornecendo o suporte t6cnico necess6rio a

Comissio de Licitagaol

respons6vel pele 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

outras atribuig6es correlatas ao cargo

g)

h)

)

j)

k)

CONTROLADOR DE PATRiM6NiO E COMPRAS

a) responsavel peso patrim6nio fisico/estrutural da Cimara Municipal, principalmente, na sua

manutengao e conservagao:
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b)

c)

d)

realizar todas as compras necess6rias para o bom andamento da Cimara Municipal de

JaguariOna, atrav6s das solicitag6es dos respectivos departamentos, realizando os processes

de licitag6es, quando necess6rios

auxiliar a Comissio de Licitagao na elaboragao de minuta de editale montagem do processo

licitat6rio desde a abertura at6 seu encerramento e pagamento;

responsgvel peta realizagao de orgamentos e aquisigao dos mesmos. tendo experi6ncia na

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