
Estado de Sao Paulo

PROJETO DE RESOLUQAO N° 03 DE 24 DE MAIO DE 2022

DISPOE SOBRE A READEQUAQAO 
ADMINISTRATIVA DE CARGOS E 
FUNQOES PUBLICAS DA CAMARA 
MUNICIPAL DE CAJAMAR E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS.

Art. 1° Ficam criados no Anexo I, Resolugao n° 233, de 11 de outubro de 
2018, os cargos abaixo com suas respectivas nomenclaturas, carga horaria, 
quantidade e padrao de vencimento:

Padrao de 
Vencimento

Carga
HorariaQuantidadeCargo

E 1520:002Procurador
40:00Agente de Servipos 

Administrativos - Patrimonio
Agente de Servipos 
Administrativos - Almoxarifado

E 101
40:00 E 101

4TOTAL

Art. 2° Ficam criados no Anexo IV, Resolupao n° 233, de 11 de outubro 
de 2018, os cargos abaixo com suas respectivas nomenclaturas, carga horaria, 
quantidade e padrao de vencimento:

Padrao de 
VencimentoCarga HorariaQuantidadeCargo

C 101Diretor Geral

Regime de 
dedicapao 

integral
Diretor Executive da 
Escola do 
Legislative

C 091

C 0715Assessor I
C 082Assessor II

19TOTAL m

Art. 3° O inciso VIII, do art. 10, da Resolupao n° 233, de 11 de outubro de 
2018 passa a vigorar com a seguinte redapao:

Art. 10. (....)

(....)

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
1

usuArio
martha

DATA/HORA 
24/05/2022 15:02:37

PROTOCOLO
1364/2022
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Estado de Sao Paulo
VIII - A nomeagao dos cargos de Assessor I se fara mediante a indicagao 
dos Vereadores a Mesa Diretora, na ordem de um agente publico para cada 
Gabinete.

Art. 4° Ficam alterados os Anexos I, II, IV da Resolugao n° 233, de 11 de 
outubro de 2018:

ANEXOI
QUADRO GERAL DE LOTAgAO DE CARGOS

Padrao de 
VencimentoQuantidadeTitulo do CargoCod.

E161Diretor Administrativo*001
E161Diretor Financeiro*002
E161Procurador Geral da Camara*003
E152Analista Legislative - Administragao004
E151Analista Legislative - Financeiro005
E154Procurador006
E151Tesoureiro*007
E142Analista Legislative - Contador008
E121Tecnico em Informatica009
E116Oficial Legislative010
E1010Agente de Servigos Administrativos011

Agente de Servigos Administrativos - 
Patrimonio

E101012
Agente de Servigos Administrativos - 
Almoxarifado

E101013
E91Agente Legislative de Atendimento014
E98Agente Legislative - Motorista015

Agente Administrativo de Servigos 
Auxiliares I* E62016

Agente Legislative Operacional - 
Manutengao e Zeladoria E42017

C101018 Diretor Geral
Diretor Executive da Escola do 
Legislativo C091019

C0715020 Assessor I
COS2021 Assessor II

TOTAL 64

* Cargos a ser extintos na vacancia.
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ANEX0 11
QUADRO DE LOTAQAO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

Padrao de 
Vencimento

Carga
HorariaQuantidadeTituio do CargoCod.

E1640 horas1Diretor Administrativo*001
E1640 horas1Diretor Financeiro*

Procurador Geral da Camara*
002

E1640 horas1003
Analista Legislative -
Administragao______________
Analista Legislativo - Financeiro 

Procurador

E1540 horas2004
E1540 horas1005
E1520 horas4006
E1540 horas1Tesoureiro*007
E1440 horas2Analista Legislativo - Contador 

Tecnico em Informatica
008

E1240 horas1009
E1140 horas6Oficial Legislativo010

Agente de Servigos 
Administrativos

E1040 horas10011
Agente de Servigos 
Administrativos - Patrimonio

E1040 horas1012
Agente de Servigos 
Administrativos - Almoxarifado

E1040 horas1013
Agente Legislativo de 
Atendimento

E940 horas1014
E940 horas8Agente Legislativo - Motorista015

Agente Administrativo de 
Servigos Auxiliares I*

E640 horas2016

Agente Legislativo Operacional 
- Manutengao e Zeladoria

E440 horas2017

45TOTAL

* Cargos a ser extintos na vacancia.
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ANEXO IV
QUADRO GERAL DE LOTAQAO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM

COMISSAO

Padrao de 
VencimentoQuantidadeTitulo do CargoCod.

C 101Diretor Geral001
Diretor Executive da Escola do 
Legislativo

C 091002
C 0715Assessor I003
COS2Assessor II004

19TOTAL

Art. 5° Fica alterado parcialmente, no tocante ao descritivo dos cargos de 
provimento em comissao e dos cargos de provimento efetivo, o Anexos V, da 
Resolugao n° 233, de 11 de outubro de 2018:

ANEXO V
DESCRITIVO DE CARGOS E FUNQOES 

AGENTE DE SERVigOS ADMINISTRATIVO - PATRIMONIO (EE)

Atribuigoes: Realiza o cadastramento e tombamento dos bens 
patrimoniais, bem como manter controle da distribuigao; promove a 
avaliagao e reavaliagao dos bens moveis e imoveis; mantem atualizado o 
registro dos bens moveis e imoveis da Camara Municipal; realiza 
verificagoes sob responsabilidade dos orgaos da Camara Municipal quanto 
a mudanga de responsabilidade; comunica e toma providencias cabfveis 
nos casos de irregularidades constatadas; realiza inspegao e propoe a 
alienagao dos moveis inserviveis ou de recuperagao antieconomica ou o 
seu encaminhamento ao Poder Executive; realizar o inventario anual dos 
bens patrimoniais da Camara Municipal; executar outras atividades 
inerentes a sua area de competencia.

Requisitos de Desempenho: Ensino Medio Completo. Conhecimento do
Pa cote Office.

AGENTE DE SERVIQOS ADMINISTRATIVO - ALMOXARIFADO (EE)

Atribuigoes: Examina, confere e recebe o material adquirido de acordo 
com as Notas de Empenho, podendo, quando for o caso, solicitar o exame 
dos setores tecnicos requisitantes ou especializados; confere os 
documentos de entrada de material, e liberar as Notas Fiscais para 
pagamento; atende as requisigoes de materials das orgaos da Camara 
Municipal; Controla e mantem os registros de entrada e salda dos materials
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Estado de Sao Paulo
sob sua guarda, realiza o balango mensal fornecendo dados para a 
contabilidade; organiza o almoxarifado de forma a garantir o 
armazenamento adequado, e a seguranga dos materials em estoque; faz a 
ocorrencia de mercadorias entregues em desacordo com o empenho; 
realiza o inventario anual; executa outras atividades inerentes a sua area 
de competencia.

(...)

DIRETOR GERAL (CC)

Atribuigoes: Planejar, organizar, orientar, coordenar e controlar e executar 
as atividades dos Departamentos e das chefias a ele subordinado, 
desenvolvendo e fixando metodos de trabalho e praticar todos os atos que 
Ihes forem delegados pelo Presidente ou pela Mesa Diretora no comando 
superior do Poder Legislative.

Requisitos de Desempenho: Ensino Superior Complete.

DIRETOR EXECUTIVO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO (CC)

Atribuigoes: Representar a Escola do Legislative, em assuntos 
especificos, junto a Camara Municipal e a entidades externas; dirigir as 
atividades da Escola e tomar as providencias necessarias a sua 
regularidade; definir as linhas tematicas e as diretrizes de organizagao e 
funcionamento dos cursos programas e eventos oferecidos pela Escola do 
Legislative.

Requisitos de Desempenho: Ensino Superior Complete.

ASSESSOR I (CC)

Atribuigoes: Acompanhar e fornecer o apoio tecnico necessario aos 
vereadores nos trabalhos das sessoes legislativas; assistir os vereadores 
quanto a elaboragao de proposigoes em geral e quaisquer outros atos 
legislatives e de fiscalizagao; planejar e executar as iniciativas 
parlamentares que vao ao encontro do interesse publico ou correlacionadas 
ao mandate parlamentar; assessorar os membros das comissoes 
parlamentares, permanentes ou temporarias, orientando-os quanto aos 
expedientes e pareceres a serem emitidos; assessorar o Vereador no 
planejamento, coordenagao e orientagao das atividades relacionadas ao 
processo legislative junto a Camara Municipal.

Requisitos de Desempenho: Ensino Superior Complete.

ASSESSOR II (CC)

Atribuigoes: Prestar auxilio tecnico-politico a Presidencia e a Mesa 
Diretora no que concerne as materias de ordem legislative tais como
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proposigoes de sua iniciativa; prestar assistencia e substituir qualquer 
membro da Mesa Diretora em compromissos oficiais; assessorar o 
Presidente em audiencias publicas e outros eventos e cumprir outras 
atividades de apoio inerentes ao exercicio do mandate e da administragao 
da Camara Municipal.

Requlsitos de Desempenho: Ensino Superior Complete.

(...)

Art. 6° Ficam extintos os cargos publicos de provimento em comissao e 
suas atribuigoes no Anexo V, da Resolugao n° 233, de 11 de outubro de 2018, 
de Assessor Tecnico da Presidencia, Assessor da Presidencia, Assessor de 
Gabinete de Vereador, Assessor de Comunicagao e Diretor Legislative.

Art. 7° Ficam extintos os cargos publicos de provimento efetivo e suas 
atribuigoes no Anexo V, Resolugao n° 233, de 11 de outubro de 2018, de 
Jornalista e Tecnico de Imagem e Som.

Art. 8° Ficam extintos dois cargos publicos de provimento efetivo de Agente 
de Servigos Administrativos e suas atribuigoes no Anexo V, Resolugao n° 233, 
de 11 de outubro de 2018 de Agente de Servigos Administrativos.

Art. 9° Essa Resolugao entra em vigor na data de sua publicagao, 
revogadas as disposigoes em contrario.

Plenario Waldomiro dos Santos, 24 de maio de 2022.

DRIGUESSAULO AN
Presidente

\

y ^ *1 ii
ON R. OLIVEIRA SILVA 
2° Secretario

JOSE ADRIANO/DAspONCEIQAO 
1° Secretario

JEFF

ADILSON APARECIDO PINTO 
3* Secretario
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JUSTIFICATIVA

Considerando a decisao do Egregio 6rgao Especial do Tribunal de Justiga 
de Sao Paulo, que julgou procedente com modulagao (120 dias, a partir do 
julgamento da agao - 16 de fevereiro de 2022) a Agao Direta de 
Inconstitucionalidade n° 2169155-35.2021.8.26.0000, de autoria do Procurador 
Geral da Justiga, declarando inconstitucional os cargos de provimento em 
comissao, previstos no art. 9° e Anexos IV e V da Resolugao n° 233, de 11 de 
outubro de 2018, a saber: “Assessor Tecnico da Presidencia”, “Assessor da 
Presidencia”, “Assessor de Gabinete de Vereador”, “Assessor de Comunicagao” 
e “Diretor Legislative”; e apos trabalho efetuado pela consultoria contratada por 
essa Casa de Leis, propomos a presente Resolugao para extinguir os referidos 
cargos.

Assim, propomos nova estrutura de servidores de provimento em 
comissao, levando em consideragao nao haver qualquer fragmento de atividade 
burocratica e operacional (apesar de decisoes judiciais ja constarem que mesmo 
o cargo de provimento em comissao executa parcela de atividades de natureza 
tecnica ou burocratica) concentrando o Assessor I e o Assessor II nas questoes 
tecnico-politicas e legislativas de interesse do Vereador e da Mesa Diretora, 
auxiliando-o prioritariamente nestes assuntos, devido a confianga e proximidade 
entre eles.

Nesse sentido, e cumprindo decisoes ja exaradas pelo Tribunal de Contas 
do Estado de Sao Paulo em julgamento de contas de outros exercicios, todos os 
cargos de provimento em comissao terao como requisite de acesso o ensino 
superior complete.

Igualmente, apesar da realizagao de concurso publico, equalizamos o 
numero de servidores comissionados, reduzindo-os em 50% (cinquenta por 
cento).

Propomos, tambem, por sugestao da Consultoria, a criagao de cargo de 
provimento efetivo de Diretor Geral e Diretor Executive da Escola Legislativa.

O Diretor Geral sera responsavel pela estrutura administrativa e de 
suporte legislative. Tal necessidade se faz em virtude de centralizar o comando 
dos orgaos de administragao, financeiro e legislative, que passarao responder a 
esse cargo; e nao mais diretamente a Mesa Diretora.

O Diretor Executive da Escola do Legislative, pois ha pretensao de 
Camara Municipal de Cajamar em char a Escola do Legislative, com todos os 
projetos inerentes a essa instituigao, como “Visite o Legislative”; “Camara nas 
Escolas”; “Camara Mirim”; “Camara Jovem”; “Gincana do Saber”; “Parlamento 
Jovem”; e “Camara do Idoso”.
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For fim, acolhendo a sugestao da Consultoria, optamos por extinguir os 
cargos de provimento efetivo de Jornalista e Tecnico de Imagem e Som. Mas em 
contrapartida, criamos mais dois cargos de Procurador Juridico, ante a 
necessidade de melhor assessoria e consultoria para os nobres Edis.

E ainda, considerando os trabalhos da Consultoria, propomos a extingao 
de dois cargos de provimento efetivo, ainda nao provides, de Agente de Servigos 
Administrativos.

No seu lugar, com o mesmo vencimento, carga horaria e formagao, a 
criagao de dois cargos: urn de Agente de Servigos Administrativos - Patrimonio 

de Agente de Servigos Administrativos - Almoxarifado, com as definigoes 
precisas em seu cargo, para ficarem responsaveis pelas aludidas areas. Por 
definigao legal, constatamos que ambas as tarefas sao concentradas na 
Diretoria de Finangas.

Assim, concomitantemente a aprovagao dessa Resolugao, ja podemos 
abrir concurso publico.

Atualmente, existem quarenta e cinco cargos de provimento efetivo. 
Dezoito estao provides. Serao concursados os 27 cargos que permanecem 
vagos.

e urn

#

Segue anexo o estudo de impacto orgamentario-financeiro de acordo com 
a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Com isso, cumprimos, tambem, o prazo de modulagao dos efeitos da 
decisao do E. Tribunal de Justiga do Estado de Sao Paulo.

Por todo o exposto, levamos aos nobres pares o referido projeto de 
Resolugao para apreciagao e deliberagao, na forma regimental.

Plenario Waldomiro dos Santos, 24 de maio de 2022.

IGUESSAULO ANDERS!
Presidente

' T/T/JT^
dN K. OLIVEIRA SILVA 
2° Secretario

JOSE ADRIAN© DA'CONCEIQAO 
1° Secretario

JEFFE

ADILSO^rAPARECIDO PINTO 
3° Secretario
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