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PROJETO DE RESOLUÇÃO 

CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 

Altera a Resolução nº 441, de 08 de junho de 2004, e 

dispõe sobre a transformação do Serviço de 

Suprimento em Seiviço de Compras, Licitações e 

Contratos e sobre a transformação do Serviço de 

Zeladoria e Portaria em Seiviço de Almoxarifado e 

Patrimônio da Câmara Municipal de Bauru. 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 15, item 1, letra "m", da Resolução 263/90, 
promulga a seguinte Resolução: 

Art. 1° -

Art. 2º -

Art. 3° -

Fica transformado o Serviço de Suprimento em Serviço de Compras, Licitações e 
Contratos e fica transformado o Serviço de Zeladoria e Portaria em Serviço de 
Almoxarifado e Patrimõnio, vinculados à Diretoria Administrativa . 

A alínea "b" do inciso li do Art. 1° da Resolução nº 441, de 08 de junho de 2004, 
passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 1° ( ... ) 

li - ( ... ) 
b) a Diretoria Administrativa, com: 

1. Serviço de Compras, Licitações e Contratos; 
2. Serviço de Almoxarifado e Patrimônio; 
3. Serviço Tecnológico em Informática. (NR)" 

O item 2 e alíneas, do Art. 4°, da Resolução nº 441, de 08 de junho de 2004, passam 
a ter a seguinte redação: 

2 - Da Diretoria Administrativa: 
a) Fazer as portarias, atos, ordens e instruções emanadas pela 

Presidência da Câmara, sobre serviço de interesse 
administrativo ou público, zelando pelo cumprimento dos 

b) 

c) 

d) 

e) 
f) 

g) 

h) 
i) 

j) 

mesmos; 
Zelar pelo decoro no âmbito funcional, providenciando vigilância 
em conjunto com o Serviço de Amoxarifado e Patrimônio; 
Autenticar os papéis e expedir certidões de natureza 
administrativa, depois de autorizada pela Presidência; 
Zelar pelo bom uso das viaturas, orientando os Agentes de 
Segurança Legislativa (Motoristas) na execução de tarefas, bem 
como o correto controle do tráfego; 
Guardar as chaves das viaturas, autorizando o seu uso; 
Controlar o consumo de combustível, peças de reposição e 
acessórios, e outros assuntos relacionados aos veículos; 
Fazer as escalas de serviço dos Agentes de Segurança 
Legislativa; 
Orientar e supervisionar os serviços de telefonia; 
Realizar a abertura de licitações, conforme necessidade desta 

Edilidade e determinação da Presidência; 
Manter-se atualizado quanto à legislação e orientações 

emanadas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, encaminhando-se a documentação necessária nos 
prazos estipulados e sempre que houver solicitações; 

k) Encaminhar as informações obrigatórias junto ao Sistema 
AUDESP, relativo a Transporte/Frota; 

/) Designar funcionários para participar de sessões legislativas; 
m) Supervisionar e gerenciar os trabalhos das Chefias de Serviços 

subordinados, assinando em conjunto, certidões, contratos, 
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Art. 4° -
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Art. 5° -
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relatórios e demais documentos quando for o caso, nas suas 
devidas áreas de atuação; 

n) Controlar as verbas de adiantamento de viagens, despesas 
miúdas de serviço e de pronto pagamento, confirmando a 
autenticidade das notas fiscais; 

o) Orientar e supervisionar os trabalhos executados pelos 
estagiários da Diretoria Administrativa; 

p) Exercer as demais atividades próprias da sua área.; 
q) REVOGADO. (NR) 

O subitem 2.1 e alíneas, do item 2, do Art. 4°, da Resolução nº 441, de 08 de junho 
de 2004, passam a ter a seguinte redação: 
"Art. 4° ( ... ) 

2 - ( ... ) 
2.1 - através do Serviço de Compras, Licitações e Contratos: 

a) Atender as solicitações de compras/serviços dos diversos 
Setores, Gabinetes e Diretorias, após autorização da 
Presidência; 

b) Realizar cotações e elaborar mapa comparativo de preços tanto 
para compras/serviços e contratos diretos, como para subsidiar 
a estimativa de preço em procedimento licitatório; 

c) Efetuar os registros das respectivas cotações, em sistema 
informatizado, emitindo pedido de empenho, e posterior envio 
de informações ao Sistema AUDESP; 

d) Solicitar reserva de dotação orçamentária junto á Diretoria 
Financeira nos casos de procedimento licitatório; 

e) Elaborar editais, acompanhando todas as fases do 
procedimento, obedecendo aos preceitos da legislação vigente; 

f) Zelar pelo correto cumprimento de prazos e vigências dos 
contratos resultantes de licitações e de serviços diretos, 
comodatos, convênios e de cessão; 

g) Encaminhar editais de licitação e minutas de contrato á 
Consultoria Jurídica em observância à legislação vigente; 

h) Dar publicidade a todos os atos referentes aos procedimentos 
licitatórios e contratos, por meio de publicação em Diário Oficial 
e no site da Câmara Municipal de Bauru; 

i) Confirmar a autenticidade e validade de documentos e certidões 
para a formalização de contratos diretos; 

j) Preencher as informações obrigatórias junto ao Sistema 
AUDESP nos prazos legais: Licitações Anuladas, Desertas, 
Fracassadas e Revogadas; Licitações Adjudicadas ou 
Homologadas, total ou parcialmente, Dispensa e/ou 
lnexigibilidade; Contratos ou Atos Jurídicos análogos 
celebrados; Termos Aditivos, Modificativos ou Complementares; 
e Exigências de obras e Serviços de Engenharia; e demais 
informações que vierem a ser exigidas; 

k) Encaminhar mensalmente as informações obrigatórias junto ao 
Sistema AUDESP nos prazos legais: Medições, Liquidação da 
Despesa e Pagamento da Despesa, dos contratos em execução 
de serviços contínuos, exceto os contratos de entrega/execução 
imediata, encaminhados uma única vez; 

1) Conferir os Saldos de Contratos em Execução junto à Diretoria 
Financeira; 

m) Manter-se atualizado quanto à legislação e orientações 
emanadas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo; 

n) Exercer as demais atividades próprias da sua área. (NR) 

O subitem 2.2 e alíneas, do item 2, do Art. 4°, da Resolução nº 441, de 08 de junho 
de 2004, passam a ter a seguinte redação: 
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"Art. 4° ( ... ) 
2 - ( ... ) 

2.2 - através do Serviço de Almoxarifado e Patrimônio: 
a) Promover o recebimento, a guarda e distribuição de material de 

consumo, controlando o estoque do Almoxarifado; 
b) Emitir relatórios mensais das movimentações de Patrimônio e 

Almoxarifado: Relatório de Requisições de Entrada, Relatório de 
Requisições de Consumo Imediato, Consumo por Centro de 
Custo, Balancete Analítico do Almoxarifado, Inventário (posição 
do estoque), Depreciação, Saldo para Conferência Contábil, 
assinando-os junto com a Diretoria Administrativa; 

c) Enviar mensalmente cópias de relatórios à Diretoria Financeira, 
para fins de controle contábil: Balancete Sintético do 
Almoxarifado (compras); Saldo Atualizado para conferência 
Contábil (patrimônio); Balancete do Almoxarifado (compras); 

d) Dar publicidade, mensalmente, fixando em mural: Balancete do 
Almoxarifado e Balancete Sintético do Almoxarifado; 

e) Cadastrar os bens móveis (permanentes) no Patrimônio, 
identificando-os individualmente em ordem crescente, para fins 
de controle e fiscalização; 

f) Controlar as movimentações dos bens patrimoniais, registrando 
todas as alterações que a legislação assim o determinar, tais 
como: depreciação e reavaliação; 

g) Controlar as movimentações dos bens patrimoniais, relativos á 
saída/retorno para manutenção e/ ou cessão a outros órgãos; 

h) Relacionar os bens para doação e encaminhar para elaboração 
de Projeto de Resolução; 

i) Dar baixa e destino aos bens considerados inservíveis e 
eventuais doações, encaminhando-os á Prefeitura Municipal de 
Bauru por meio de Resolução; 

j) Requisitar ao serviço de compras a aquisição de materiais para 
reposição de estoque do Almoxarifado; 

k) Supervisionar e controlar o consumo de suprimentos e de 
cópias impressas nas máquinas fotocopiadoras centrais; 

1) Manter-se atualizado quanto á legislação e orientações 
emanadas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo; 

m) Supervisionar os trabalhos realizados pelos Agentes de 
Serviços Auxiliares nos serviços de copa, limpeza geral, 
manutenção e equipamentos do prédio, uso adequado do 
estacionamento e demais dependências; 

n) Orientar e designar os Agentes de Serviços Auxiliares em 
atividades da área de zeladoria, portaria e telefonia, com a 
finalidade de manter os serviços prestados em casos 
esporádicos; 

o) Providenciar a vigilância no âmbito da Câmara, conferindo a 
escala e registro das rondas; 

p) Exercer as demais atividades próprias da sua área. (NR) 

Esta resolução entra--en-MfiSQJ" na data de sua publicação. 

Bauru, 03 d evereiro de 2020. 

J 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

O presente Projeto de Resoluçao tem a finalidade de alterar a Resoluçiío nº 441, de 
08 de junho de 2004, e dispõe sobre a transformaçao do Serviço de Suprimento em Serviço de 
Compras, Licitações e Contratos e sobre a transformação do Serviço de Zeladoria e Portaria em 
Serviço de Almoxarifado e Patrimônio da Câmara Municipal de Bauru, ambos vinculados a Diretoria 
Administrativa desta Casa. 

Tal medida objetiva otimizar o trabalho desenvolvido no âmbito da Diretoria 
Administrativa, com a redistribuição de tarefas para permitir maior agilidade nos processos sob 
responsabilidade deste setor. 

Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação desta propositura. 

Bauru, 03 de fevereiro de 2020 . 
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RESOLUÇAO Nº 441 ' : 

De 08 de junho de 2004 

Reordena a estrutura organiza,:Jonal da Cãmara 

Municipal de Bauru, define atrtbulções e dá 

outras providências. 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso de suas 
·\_ atribuições, que lhe confere o artigo 15, item 11, letra "d", da Resolução 263/90, promulga a seguinte 

· Resoluçêo: 

Art.1°- A estrutura organizacional da Gamara Municipal, fica aqui reordenada, sendo que a 
Presidência da camara, vinculada à Mesa da Câmara, tem as seguintes unidades 
subordinadas: 

1 - em nlval de assessoramento e apoio: 

a) a Chefia do Gablnete; 
b) as consultorias e assessorias, nas éreas admlnistraUva e financeira, de 

assuntos parlamentares, de cerimonial, de Imprensa, Jurídica e de 
obras e serviços; 

li - em nfvel de execução: 

a) a Diretoria de Apolo Leglslatlvo,com: 

b) 

c) 

d) 

e) 

1. Serviço de Procedimentos Legislativos; 
2. SelViço de Atividades Auxiliares; 
3. Serviço de Microfilmagem e Arquivo; 

a Diretoria Administrativa.com: 
1 . Serviço de Suprimento; 
2. Serviço de Zefadoria e Portaria (inclusive vigias); 
3. Centro da Processamentos de Dados; 

a Diretoria Financeira, com: 
1. Serviço de Processamento da Despesa; 
2. Serviço de Finanças; 

a Diretoria de Recursos Humanos, com Serviço de Pessoal e as 
atividades de concursos, treinamento e desenvolvimento de pessoal, 
beneflcios, avaliação de desempenho e análise de estágio probatório. 

a Diretoria de Comunicação, com as atividades de jornalista, operador de 
camara, editor de vídeo, técnico de manutenção, assistentes de produçêo e 
com o centro de mullimeios, Inclusive ~otográfica.. , 

~ ( ~' ,9- 1 
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li 
DAS ATRIBUIÇÕES GERAIS 

Além das atribuições previstas na Lei Organica do Municlpio, no Regimento Interno da 
Câmara e demais legislação pertinente, cabe à Presidência da Câmara: 

a) zelar pelo funcionamento do Poder Legislativo; 
b) assinar portarias, ordens de serviço e demais documentos afins; 
e) homologar licitações; 
d) submeter és Consultorias da Camara, os assuntos legislativos que mereçam 

prévio parecer, 
e) assinar em nome da Cêmara, os contratos e os convênios; 
f) distribuir controles dos portões eletrônicos para uso do estacionamento; 
g) em conjunto com a Diretoria Financeira, assinar cheques, ordens de pagamento, 

balancetes e balanços; 
h) autorizar abertura de concursos públicos e de acesso; 
i) exercer as demais atividades administrativas próprias de se cargo; 

São atribuições de assessoramento e apoio: 

1 • Da Chefia de Gabinete: 

a) gerir atividades técnico-burocraticas que sejam encaminhadas ao Gabinete 
da Presidência ou é mesa da camara; 

b) assinar correspondência que. por sua natureza, não seja competência da 
Presidência da Câmara; 

c) apresentar à Presidência para despacho, a correspondência a ser expedida, 
como bens os demais papéis e documentos que incubem à mesma; 

d) definir com a presidência o que deverâ constar nas pautas das sessões 
plenârlas; 

e) providenciar com os vereadores. quando pertencentes às Comissões, a 
devolução dos processos que com eles estejam. respeitando-se os prazos 
regimentais para tal fim; 

1) incumbido pela presidência, manter contatos externos visando ao bom 
funcionamento do Poder Legislativo: 

g) filtrar. junto com as Diretorias. os expedientes, processos e procedimentos 
que devam ser analisados ou decididos pela Presidência ou Mesa da 
Gamara; 

h) designar funcionârios para participar de comissões e processos 
administrativos; 

i) encaminhar oficies e demais documentos gerados na Presidência; 
j) exercer as demais tarefas próprias de seu cargo; 

2 • Da Secretária da Presidência, no ambito do Gabinete: 

a) 

b) 
e) 
d) 
e) 

receber e encaminhar é chefia de Gabinete e distribuir ao seu destino, o 
documento e expedientes que por lá tramitem; 
receber e expedir correspondência; 
atender e marcar contatos administrativos e pollticos, quando solicitada; 
zelar pelo bom funcionamento de sua ârea; t--• ~ -., ••"" •-• '"-::;p ~ "t 2 
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3- DaConsultoriaJurldica: _ =" =j 

a) assessorar vereadores nas comissões técnicas, de inquéritos e de 
sindicâncias; 

b) assessorar a Mesa da Câmara e os vereadores no transcorrer das sessões 
plenárias.quando requisitada; 

e) dar orientação técnica nos processos em tram~açao. quando solicitada: 
d) defender a Câmara nos assuntos jurídicos no ambito da camara; 
e) emitir pareceres jurldicos no êmbito da Câmara; 
f) examinar previamente e aprovar as minutas de editais de licitação, bem 

como a de contratos, acordos, convênios ou ajustes, na forma do parágrafo 
único do artigo 38 da Lei Federal n• 8666, de 21 de junho de 1993; 

g) exercer as demais tarefas próprias do assessoramento jurídico; 

3.1- através da Assistência Jurldica: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

9) 

h) 

assistir ao Consultor Jurldico no desempenho de suas funções, 
prestando-lhe todo o auxmo necessário ao fiel cumprimento das atribuições 
da Consultoria; 
controlar, acompanhar e fiscalizar a movimentação dos procedimentos 
administrativos ou legislativos, dos processos judiciais e extrajudiciais, dos 
documentos e expedientes de atuação da Consultoria e de interesse da 
Câmara Municipal de Bauru; 
controlar, acompanhar e fiscalizar os prazos estabelecidos na legislação em 
geral, das audiências ou reuniões, das respostas, impugnações ou 
pareceres dos recursos, ou de qualquer outro ato em que se fizer necessária 
a atuação da Consultoria ou da Cêmara Municipal de Bauru. Deverá exercer 
tal atividade, com base nos dados coligidos diretamente nos processos 
judiciais ou extrajudiciais, procedimentos administrativos ou legislativos, 
documentos, jornais (Diàrios Oficiais) ou expedientes. Deverá informar o 
Consultor Jurldico, e também à parte interessada, sobre os prazos fixados, 
com tempo suficientes, para que se elabora a competentes manifestação, 
ou apresentar a documentação exigida; 
receber, registrar, organizar, arquivar, controlar ou fiscalizar acompanhar, 
devolver ou encaminhar os procedimentos administrativos, legislativos, 
processos judiciais e extrajudiciais, documentos e expedientes, que forem 
apresentados à Consultoria; 
desenvolver medidas e mecanismos, que propiciem o fluxo de informações 
destinadas a instrumentalizar ou fornecer os meios indispensáveis ao 
Consultor Jurídico, à consecução de seus fins, ou na esfera de sua atuaçao 
jurídica. Deverá para tal mister, dentre outras medidas, organizar e manter o 
arquivo de pesquisas doutrinárias, jurisprudências e legislativas sobre 
direitos constitucionais, administrativas, dos servidores públicos, inclusive 
sobre atuaçao do Tribunal de Contas, no Ambito municipal, estadual, e 
federal, de interesse da Cêmara Municipal; 
prestar informações aos senhores Vereadores ou aos interessados sobre a 
tramitação de processos ou procedimentos, documentos e outros 
expedientes, no âmbito da Consultoria; 
zelar pela guarda, manutenção e conservação dos objetos e equipamentos, 
móveis, livros, documentos e papéis em uso da Consultoria; 

••-, q~Mo~I-oo-~~•;-r•, 



i) 

j) 

k) 

1) 

m) 

sugerir, com aprovação do Consultor Jur(dico, a edição ou alterações das 
normas jurldicas, atos, portarias, visando ao aprimoramento das leis e 
resoluções, dos serviços públicos e da administração pública; 
secretariar as reuniões de comissões de inquérito, de comissões especiais e 
as demais que for requisitada pela Chefia de Gabinete; 
o Assistente Jurldico substituirá o Consultor Jurldico na sua ausência ou 
impedimentos legais. 
transcrever e imprimir na integra os assuntos tratados em Comissão de 
Inquérito ou Conclaves, quando, quando esses assuntos, respectivamente 
devam fazer parte integrante de processo. ou devam ser divulgados; 
desempenhar as demais funções inerentes de seu cargo; 

4 - Da Consultoria Administrativa- Financeira: 

a) assessorar os vereadores nas comissões de inquérito, processante e 
audiências públicas relacionadas á sua área de atuação; 

b) assessorar a mesa da camara e dos vereadores no transcorrer das sessões 
plenárias, quando requisitada; 

e) dar orientação técnica e emitir pareceres nos processos em tramitação, 
quando solicitada; 

d) manter arquivos de acompanhamento da administração municipal sobre sua 
gest!!o administrativa e financeira; 

e) manter atualizada a legislação referente á área econômica e financeira; 
f) examinar previamente e aprovar as minutas de editais de concurso público, 

de acesso e documentos afins. 
g) elaborar manuais e normas que facilitem os trabalhos administrativos na 

camara; 
h) elaborar as propostas de reforma administrativa no âmbito da Cêmara, 

depois de ouvida a Consultoria Jurldica, acompanhando sua implantação, se 
aprovada; 

i) elaborar, de comum acordo com o relator, a minuta de relatórios resultantes 
de audiências públicas; 

j) exercer as demais atividades próprias de assessoramento técnico; 

5 - Da Assessoria de Imprensa: 

a) elaborar releases para jornais e revistas; 
b) encaminhar pautas e noticias das atividades dos vereadores aos meios de 

comunicação, seja televisao, rádio, jornal, revista, Internet ou outro meio de 
mldia; 

c) preparar e realizar gravações com os vereadores. internas ou externas, 
através da TV própria, jornal. internet ou outro meio de comunicação, 
passando o material para os meios de divulgação sempre que necessário; 

d) dar suporte de comunicação e coordenar os vereadores nas gravações e 
divulgações executadas com as mídias internas e externas e responder pela 
elaboração de produtos editoriais de divulgação internos; 

e) de posse dos relatórios parciais recebidos das unidades administrativas, 
elaborar o relatório anual de atividades da e.amara; 

f) acessar o site da camara. devendo atualizá-lo periodicamente com noticias 
oficiais e divulgação de assuntos de interesse público, bem como 
atualização de dados, divulgaçao sobre atividades, votações, audiências 

pübl.,_ o oo""' ='""' -1) ~ ~ 
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g) executar as demais tarefas prôprias de sua área e cumprir o regulamento e 
manual de redação da iV Câmara. 

6 - Da Assessoria Parlamentar: 

a) atender os vereadores em assuntos legislativos diversos, quando solicitada; 
b) preparar minutas de expedientes, requerimentos e projetos de interesse dos 

vereadores, quando solicitada; 
c) elaborar procedimentos de interesse da Câmara, quando determinada pela 

Presidência; 
d) atender pessoas e empresas, quando incumbida pela Presidência; 
e) pesquisar currlculos e históricos sobre eventos e homenagens que possam 

ocorrer na Câmara, quando solicitada pela Assessoria de Cerimonial; 
f) Exercer as demais atividades próprias de assessoramento parlamentar, 

7 - Da Assessoria do Cerimonial: 

a) cuidar das questões protocolares no êmbito da Cêmara; 
b) assessorar a Presidência e os vereadores nas solenidades que ocorrerem 

na Casa de Leis "Ulysses Guimarães", executando as normas de protocolo 
para tal fim e providenciar os detalhes de recepção és personalidades; 

c) acompanhar a Presidência ou vereadores em solenidade do Município, 
auxiliando nas questões de precedênci<1 ou protocolo; 

d) ter pleno conhecimento das normas que regulam as atividades do cerimonial 
a ser utilizado; 

e) responsabilizar-se pelo agendamento ou convites nas solenidades c!vlcas 
que envolvam a camara; 

f) atender ao público prestando as Informações solicitadas, ou encaminhad~ 
para o local em que a solicitação possa ser atendida; 

g) superintender o cerimonial das sessões solenes e protocolos oficiais, 
elaborando a composiçl!o da mesa de trabalho, observada a Ordem Geral 
de Precedência; 

h) requiMar os servidores e providenciar os serviços com terceiros para 
atender ao bom funcionamento dos eventos programados pela Câmara; 

i) providenciar a correta aplicação dos sfmbolos nacionais nas solenidades da 
Câmara; 

j) elaborar, de comum acordo com a Presidência, os programas dos eventos e 
solenidades que ocorrerem na camara; 

k) supervisionar a visita de autoridades no recinto do Poder legislativo; 
1) elaborar ofícios ou providenciar, quando necessario nas solenidades e 

eventos, a participação da Policia ou Banda Militar, do Corpo de Bombeiros, 
Endurb, ou outros serviços. 

m) fornecer informações dos eventos, solenidades e homenagens aos 
vereadores e à Assessoria de Imprensa para divulgação; 

n) apoiar-se nos serviços permanentes da Cêmara para exercer suas 
atividades meio; 

o) exercer as demais atividades próprias de cerimonial; 

8 - Da Assessoria Técnica de Obras e Serviços: 

a) 

b) 

assessorar as Comissões Técnicas da Câmara e aos vereadores, em · 
assuntos de sua érea; ~ 
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c) manifestar conclusivamente nos projetos de reformas e ampliações no 
ambito da camara; 

d) sugerir aperfeiçoamentos no sistema municipal, quando solicitada pelos 
vereadores; 

e) exercer as demais tarefas próprias de sua área; 

9 • Os assistentes parlamentares e os assessores de apolo legislativo. têm por 
incumbência: 

a) cuidar dos expedientes e correspondências do vereador na sala na qual 
prestam serviços; 

b) executar tarefas internas e externas determinadas pelo vereador, que 
tenham correlação com o exercício do seu mandato; 

c) agendar os munícipes para serem atendidos pelo vereador, 
d) operar os equipamentos da sala do vereador integrados aos sistema da 

camara; 
e) executar as demais tarefas próprias de apoio ao vereador para o exerclcio 

de seu mandato; 

Parágrafo único Quando se tratar de manifestação jurldica envolvendo assuntos de natureza 
administrativa, os mesmos serao submetidos exclusivamente à Consultoria Jurldica. 

Art. 4° • São atribuições em nível de execuçao; 

1 - Da Diretoria de Apoio Legislativo: 

a) 
b) 
e) 

d) 

e) 

fJ 
g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

1) 

m) 
n) 
o) 

dirigir e orientar os serviços afetos a seus funcionários subordinados; 
designar funcionários para participarem de sessões legislativas; 
autenticar os papéis e expedir certidões da área legislativa. Depois de 
autorizada pela Presidência ou vereadores: 
atender a lodos os pedidos de informações que lhe forem feitos pela Mesa, 
Presidência ou Vereadores, em sua área de atuação; 
prestar assistência à Mesa e aos Vereadores durante as sessões plenárias 
da camara; 
determinar a publicidade das matérias da área legislativa; 
na sua érea de atuação, assinar certidões em conjunto com o respectivo 
chefe de Serviço; 
guardar durante a legislatura as declarações de bens apresentadas pelos 
vereadores, prefeito e vice-prefeito, no inicio e término da mesma; 
divulgar a pauta das sessões por meio de publicação no Diário Oficial de 
Bauru; 
aftxar a pauta das sessões no quadro existente no átrio da Câmara 
Municipal; 
através da Chefia de Gabinete, receber expedientes encaminhados pelo 
prefeito, vereadores, demais autoridades e dos munlcipes, cujos assuntos 
devam ser do conhecimento do Plenário, numerandcx,s ordenadamente; 
após a publicação das normas aprovadas na Câmara, promover a 
conferência do texto, providenciando errata e correções quando houver, e 
não havendo, mandá-lo para arquivamento; 
encaminhar oficias e demais correspondências gerados na sua Diretoria; 
encaminhar convocações dos vereadores; 
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p) acessar obrigatoriamente no site da Câmara, devendo atualizá-los 
periodicamente, aflmentando--0 com a divulgação da constituição da mesa 
da Gamara, composição de comissões técnicas, lideranças, novas leis 
aprovadas, alterações acorridas no regimento interno da camara e demais 
documentos afins; 

q) exercer as demais atividades próprias da érea; 

1.1- através do Serviço de Procedimentos Legislativos: 

a) mediante solicitação dos vereadores, elaborar os expedientes que 
transmitirão na Cêmara; 

b) abrir processos legislativos, numerando-os; 
e) registrar os dados de processo no computador, completando--0, com o 

número de autógrafo e da lei, decreto legislativo, emenda ou resolução 
resultantes; 

d) elaborar ementário dos processos que deverão transitar pelas sessões 
plenérias; 

f} elaborar pauta das sessões plenárias, acompanhando os resultados dai 
decorrentes·, 

g) elaborar pauta das sessões plenárias, elaborar autógrafos, resoluções; 
decretos legislativos, emendas e demais procedlmentos afins; 

h) encaminhar expediente ao prefeito, nos autógrafos que dependam de 
sanção, acompanhando sua tramitação, com respectiva publicação e 
arquivo; 

i) receber proposituras dos vereadores, acompanhas de certidão e óbito e de 
comunicadc de identificação do local emitido pela Secretaria Municipal de 
Planejamento, para elaborar o projeto de decreto legislativo dando nome às 
ruas do Munlclpio; 

j) encaminhar a Prefeitura os decretos legislativos que derem denominação a 
novos logradouros públicos; 

k) encaminhar expedientes e correspondências decorrentes de decisões do 
plenário, e relacionados com os munlcipes; 

1) distribuir processos para as comissões técnicas, acompanhando seu 
desenvolvimento; 

m) digitar e imprimir pareceres; 
n) elaborar os expedientes advindos da Diretoria de Apolo Legislativo e os de 

convocações extraordinárias dos vereadores; 
o) digitar certidões, atestados, declarações, ordens de serviços, comunicados 

gerais e documentos afins, de interesse da área legislativa; 
p) elaborar o rol dos oradores inscritos para as sessões plenárias; 
q) exercer as atividades previstas no Regimento Interno da Cêmara e as 

demais tarefas próprias da sua área de atuação; 

1.2- através do Serviço de Atividades Auxiliares: 

a) 

b) 

c) 

d) 

receber solicitação dos vereadores para elaborar requerimentos, indicações 
e moções; · 
processar consulta se o assunto requerido pode tramitar pela Câmara, 
respeitando o prazo de 90 dias entre um e outro pedido; 
elaborar os expedientes descritos na linha anterior, e remetê-los para a 
sessão plenária; ---~~--,-·-®T~ -t 
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e) copiar documento para vereador, para o arquivo geral e para o arquivo do 
Serviço; 

f) arquivar os expedientes para elaboração do relatório de desempenho anual 
dos vereadores, na área; 

g) receber em retomo e dar ciência ao vereador, quando houver, da resposta 
das proposições apresentadas; 

h) expedir pela Cêmara convites em geral de interesse público do legislativo, 
quando autorizados pela Presidência; 

i) exercer as demais tarefas próprias da sua área de atuação; 

f .3- através do Serviço de Microfilmagem e Arquivo: 

a) organizar e ter sob guarda o arquivo estático de processos, fichários, livros e 
todos os outros papéis que ali se encontram, bem como os microfilmes, 
tanto a original em prata corno a cópia em diazo, mantendo-os em ordem 
para fácil localização; 

b) manter sob sua guarda, documentos e vldeos das demais diretorias da 
Cêmara, sendo, entretanto, de responsabilidade da diretoria respectiva, o 
manuseio dos mesmos neste Serviço, desde que haja expressa autorizaçao 
do diretor responsável, cabendo a este serviço somente o levantamento dos 
microfilmes;; 

c) providenciar periodicamente a microfilmagem de documentos, na forma da 
Lei Federal n• 5.433, de 8 de maio de 1968, observando inclusive, nos 
procedimentos, a legislação que protege o uso desses processos; 

d) proceder a preparação de todos processos e documentos que serão 
microfilma dos; 

e) preparar os documentos em lotes, fazendo o devido controle de salda e 
entrada de documentos microfilmados; 

f) transferir periodicamente para constituir acervos históricos de entidades 
conveniadas, os documentos mlerofilmados mediante expressa autorização 
do Presidente da Cêmara Municipal; 

g) elaborar as atas das sessões plenárias, encaminhando-as á Diretoria de 
Apoio Legislativo para as demais providências; 

h) transcrever na Integra os pedidos feitos pelos vereadores e os 
pronunciamentos nas votações de comissões; 

i) elaborar atas das sessões plenárias; 
j) emitir certidão, quando requerida, sobre trechos de vfdeas gravados ou de 

documentos mlcrofilmados; 
k) exercer as demais tarefas próprias de sua área. 

2 • Da Diretoria Administrativa: 

a) cumprir e fazer as portarias, atos, ordens e instruções emanados da 
Presidência da Câmara, sobre serviço de interesse administrativo ou 
públieo; 

b) na sua área de atuação, assinar certidões com os respectivos chefes de 
Serviço; 

e) autenticar os papéis e expedir certidões de natureza administrativa, depois 
de autorizada pela Presidência; 

d) zelar pelo decoro no ãmbíto funcional; 
e) providenciar vigilãncia no êmbito da Câmara; 
f) zelar pelo bom uso das viaturas, orientando os motoristas nas tarefas a 
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g) 
h) 
i) 

j) 
k) 

1) 

m) 

n) 

o) 
p} 

q) 

guardar as chaves das viaturas, autorizando o seu uso; 
zelar pela disciplina funcional no âmbito da Câmara; 
determinar a abertura de processos administrativos, sugerindo o nome dos 
integrantes das comissões processantes; 
determinar a abertura de licitações, assinar editais e convites; 
assinar Junto com o chefe do Serviço de Material, os balancetes de materiais 
e demais relatórios de sua movimentação; 
ouvida a Consultoria Jurldica, elaborar os contratos de serviço, zelando pelo 
seu correto cumprimento; 
controlar o consumo de combustrvel e outros materiais, bem como peças de 
reposição e acessórios dos velculos; 
acessar o site da Câmara divulgando atos oficiais referentes a licitações, 
contratos e afins; 
supervisionar as operações fettas com ~quinas copiadoras; 
controlar em relatórios mensais as cópias tiradas pelas maquinas 
copiadoras; 
exercer as demais atividades próprias da sua ârea de atuação; 

2.1 • através do Serviço de Suprimento: 

a) elaborar editais de licitação e convites, acompanhando as fases que eles se 
desenvolvem; 

b} promover compras ou contratações de serviços diretos, na forme de lei; 
c} promover a guarda e a distribuição de material de consumo, controlando o 

estoque do almoxarifado, quando for o caso; 
d} elaborar ficha mensal de controle da movimentação de material entre os 

diversos setores da camare; 
e) elaborar inventário de entrada e salda de matérias e bens no âmbito da 

Câmara; 
f) elaborar balancete financeiro para contabilização; 
g} controlar o patrimônio dos bens móveis, chapeando-os indiVidualmente em 

ordem numérica crescente, cadastrando-os no computador, para fins de 
controle e fiscalização. 

h) dar baixa e destino aos bens considerados inservlveis; 
i) exercer as demais tarefas próprias da área de atuação; 

2.2. através do Serviço da Zeladoria e Portaria : 
a) atender aos serviços de copa, inclusive o seu abastecimento; 
b) promover a limpeza geral e o funcionamento de prédio de Cémara, zelando 

pela sua correta manutençao e dos equipamentos matérias nele Integrados; 
c} cuidar do conserto de materiais permanentes, quando necessário; 
d} zelar pelo uso adequado do estacionamento e das demais dependência da 

camara; 
e) atender pela recepção as pessoas que venham à Cémara, encaminhando 

-as para os locais por elas solicitado, distribuir a correspondência, Jamais e 
outros documentos a principalmente: 
1 . impedir o Ingresso e a permanência nas nas dependências da 

Câmara de pessoas nao autorizadas; 
2. impedir a circulação de pessoas que venham comercializar ou vender 

serviços no recinto da e amara, salvo determinação superior, 
3. manter, mediante registro ou outro sistema, o controle de circulação 

de pessoas que dirijam a cam8:P ~ 
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4. registrar, utilizando sistema de processamento de dados, a presença 
de autoridades e pessoas convidadas que compareçam as 
solenidades; 

5. receber as correspondências endereçadas a Cãmara 
encaminhado-as aos setores competentes; 

6. executar as demais tarefas próprias da área de recepção; 
f) atender a área de telefonia, dando informações quando necessérias a 

anotando recados; 
g) exercer as demais tarefas próprias de zeladoria e portaria; 

2.3. Através do Centro de Processamento de Dados: 

2.3.1 -Em relação às atividades da érea de informática: 

a) desenvolver, implantar e assessorar sistemas especlficos aplicáveis á 
Cãmara; 

b) treinar o pessoal para operar os equipamentos da área; 
c) atender as áreas de atuaçao da Cãmara na aplicaçâo e alterações nos 

sistemas implantados; 
d) especificar materiais, equipamentos e software a serem adquiridos e 

assessorar a comissão de licitaçâo quando dessas aquisições, bem como 
quando se tratar de serviços de terceiros; 

e) nos treinamentos a serem efetuados por terceiros, auxiliar a Divisão de 
Recursos Humanos, na escolha das empresas que desenvolverao o projeto; 

f) dar apoio à Assessoria de Cerimonial, quando solicitado: 
g) dar apoio aos órgãos da Câmara, bem como às sessões plenárias, 

audiências públicas e outros eventos, quando solicitado; 
h) acompanhar o desenvolvimento dos serviços de manutenção que forem 

efetuados nos equipamentos de processamento de dados, junto a terceiros. 
i) executar as demais tarefas próprias da área de processamento de dados 

3 - Da Diretoria Financeira: 

a) supervisionar os serviços subordinados, para que haja boa execução nas 
suas atividades; 

b) em conjunto com a Presidência, assinar documentos relativos a créditos 
bancários transmitidos eletronicamente, bem como assinar balancetes, 
balanços e demais peças contábeis necessérias ao fiel cumprimento da 
legislação em vigor, 

c) zelar, para fins de exames e inspeções, para que os docum!lntos 
processados nos serviços subordinados sejam correta e regularmente 
arquivados; 

d) acompanhar, diariamente, via Internet ou outro meio disponível, toda 
legislação que rege as atividades em sua érea de atuação; 

e) realizar, no que concerne à sua competência, a prestação de contas da 
camara junto ao Tribunal de Contas do Estado, preparando, inclusive, o 
Relatório de Gestao referente ao exercfcio findo; 

f) elaborar os Relatórios Quadrimestrais de Gestão Fiscal, determinar sua 
publicação no Diário Oficial do Município, bem como seu encaminhamento, 
na época devida, ao Tribunal de Contas do Estado; 

g) prestar à Prefeitura Municipal, mensalmente, todas as informações relativas 
ao Poder Legislativo, a fim de subsidiar o Relatório Resumido de Execµção 
Orçamentária previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal; i . 
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h) acompanhar o comportamento dos gastos com pessoal, infonnando à 
presidência, periodicamente, a performance desses gastos, objetivando 
evitar o descumprimento dos limites estabelecidos pela leglslaçao sobre a 
matéria; 

1) elaborar a proposta orçamentária da Gamara para o exerclcio seguinte, 
sempre em consonancia com o disposto no Plano Plurianual de 
Investimentos e Lei de Diretrizes Orçamentárias; e 

j) exercer as demais tarefas pertinentes às áreas contábil, financeira e 
orçamentária. 

3.1 - Através do Serviço de Processamento da Despesa: 

a) elaboraçao de empenhos, notas de anulação e demais procedimentos 
referentes ao processamento da despesa; 

b) verificaçao do cumprimento das formalidades necessárias à liquidaçao da 
despesa, para posterior pagamento através do setor de finanças; 

c) efetuar os lançamentos contábeis no sistema próprio para essa finalidade; 
d) elaborar balancetes, balanços e mapas demonstrativos; 
e) elaborar as previsões orçamentárias; 
f} solicitar os pedidos de suplementaçao de recursos orçamentários, quando 

necessários, elaborando, para tanto, o competente Ato de Mesa; 
g) manter regularmente arquivados os documentos processados; e 
h) interagir permanentemente com o setor de finanças, objetivando um 

conhecimento atualizado das atividades desse setor; 
i) exercer as tarefas próprias de sua área. 

3.2 - Através do Serviço de Finanças: 

a) acompanhar diariamente, via sistema, a movimentação bancária do dia 
anterior; 

b) efetuar os lançamentos relativos às transferências entre as diversas contas 
bancárias; 

c) conciliar diariamente as contas bancárias, submetendo-a à aprovação do 
diretor; 

d) a partir dos arquivos disponibilizados pelo Setor de Pessoal, realizar os 
trabalhos de apuração dos créditos relativos á folha de pagamento, 
digitando-os posteriormente no sistema eletrônico do banco respon~vel 
pelo crédito; 

e) efetuar, no sistema eletrônico bancário, os lançamentos relativos a 
pagamentos a fomecedores e prestadores de serviços e, eventualmente, os 
créditos relativos a diversos pagamentos a funcionários; 

f} providenciar as aberturas de contas bancárias em nome da Câmara, 
controlar os seus saldos e os documentos geradores de depósitos ou 
saques; 

g) encaminhar i!l Prefettura, mensalmente, oficio relativo à solicitaçao de 
duodécimo; 

h) digitar a receita proveniente do recebimento de duodécimo, de juros sobre 
aplicações e outras eventuais; 

i) realizar aplicações e solicitar resgates; 
j) zelar para que o prazo de prestaçao de contas dos adiantamentos relativos 

a viagens e despesas mil'.ldas e de pronto pagamento sejam criteriosamente 
observados, devendo oficiar aos gestores sempre que o Pi;,º for 
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k) recepcionar a prestação de contas dos adiantamentos realizados, 
promovendo a necessária conferência da documentação entregue, bem 
como verificar a coerência entre o valor entregue, as despesas realizadas e 
o saldo restitu Ido; 

1) emitir relatório relativo á Ordem Cronológica de Pagamentos, bem como 
providenciar a sua remessa, por via magnética, ao Tribunal de Contas do 
Estado; 

m) manter regularmente arquivados os documentos processados; e 
n) interagir permanentemente com o setor contábil, objetivando um 

conhecimento atualizado das atividades desse setor; 
o) exercer as demais tarefas próprias de sua área. 

4 - Da Diretoria de Recursos Humanos: 

a) solicitar concursos públicos de acesso e ingresso no ambito da Cámara à 
Presidência; 

b) entrar em contato com órgãos da área da educação para definir local de 
prova e convidar pessoas da Cêmara e/ ou especialistas para comporem 
banca examinadora do concurso; 

c) proceder a convocação de classificados, nomeação, investidura, cc;,mo 
também providenciar os exames médicos de admissão e as demais tarefas 
relativas a concursos públicos; 

d) solicitar à Presidência a promoçilo de treinamentos e cursos, para o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional dos servidores, 
observando-se as regras de licitação quando contratadas empresas ou 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 
j) 

k) 

1) 

m) 

n) 

o) 

p) 

técnicos especializados; 
aplicar a avaliação de desempenho e estágio probatório aos servidores, 
conforme Legislação vigente: 
elaborar as portarias funcionais, como também as administrativas que 
tratam do andamento das atividades relativas aos servidores; 
lavrar lermo de compromisso de posse a todos os servidores no ato, da 
nomeação; 
elaborar as portarias de nomeação e exoneração dos cargos de confiança, 
conforme solicitaçao emitida pelos vereadores: 
manter um controle de leis municipais que traiam de servidores; 
apresentar anualmente as informações regulamentadas em lei ao Tribunal 
de Contas, fornecendo todos os dados solicitados quando houver aud~oria; 
efetuar o cadastro de servidores para solicilaçilo mensal de vale-compra, 
bem como publicar mensalmente os valores gastos pela camara, conforme 
legislação vigente; 
efetuar o cadastro de servidores e as alterações solicitadas quanto ao plano 
de saúde conveniado com a Cámara; 
assinar em conjunto com o Serviço de Pessoal as certidões requeridas, no 
ámbito funcional; 
orientar e supervisionar as atividades desempenhadas pelo Serviço de 
Pessoal; 
elaborar convênios com Instituição Oficial de Ensino para contrato com 
estagiários; 
executar as demais tarefas próprias da área de administração de recursos 
humanos. 
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4.1 • através do Serviço de Pessoal: 

a) controlar o ponto dos servidores, verificando ausências, atrasos, 
afastamentos, horas-extras e outras ocorrências, confrontando-as com as 
informações enviadas pelas respectivas diretorias; 

b) organizar a escala de horário emitida pelas diretorias e suas alterações, 
afixando-a em mural, controlando também o horário de vigias que possuem 
escala diferenciada; 

c) regularizar o controle de sessões legislativas através do ponto-eletrônico e 
em livro próprio de controle, para lançamento em folha de pagamento; 

d) elaborar as folhas de pagamentos dos vereadores e servidores da Camara, 
executando as demais tarefas que cabem ao controle dos pagamentos; 

e) controlar os convênios feitos com a camara para desconto em folha de 
pagamento; 

f) emitir e assinar com a Diretoria de Recursos Humanos certidões de 
interesse funcional com base nos dados constantes dos prontuérios; 

g) emitir anualmente o comprovante de ganhos para fins de declaração do 
Imposto de Renda; 

h) manter o controle sobre a concessao de férias, biênios, licença-prêmio, 
sexta-parte, abonadas, décimo-terceiro salério, licença-saúde e demais 
beneflcios; 

i) manter atualizados os prontuérios dos servidores ativos, inativos, 
pensionistas e vereadores, solicitando anualmente atualização de dados; 

j) cadastrar no Banco do Brasil o PASEP dos servidores nomeados e que não 
possuam número; 

k) informar, anualmente, é Secretaria da Receita Federal a DIRF - Dec. 
Imposto de Renda na Fonte; 

l) informar anualmente ao SEPRO a RAIS- Relação Anual de Informações 
Sociais; 

m) informar mensalmente, através da GFIP, o recolhimento de INSS dos 
vereadores e servidores com cargo em comissão de livre nomeação e 
exoneração; 

n) solicitar e avaliar a documentação apresentada pelo servidor na nomeação, 
exigindo a assinatura nas declarações constantes em lei e as que se fazem 
necessérias para constar em prontuérío; 

o) realizar os cálculos relativos a exonerações, controlando o cancelamento de 
convênios; 

p) solicitar documentos e elaborar termo de compromisso para estagiários e 
"miríns· que prestarem serviços no ambito da Gamara, mantendo controle 
de término do termo e renovação; 

q) solicitar, nos termos da lei, declaração de bens de servidores na sua posse 
e na sua exoneração, bem como a renovação da declaração anual, dos 
servidores em exercício, guardando-a em sua dependência; 

r) executar as demais tarefas próprias da área de pessoal. 

5 - Da Diretoria de Comunicação: 

a) 

b) 

dirigir e coordenar as atividades relacionadas com o funcionamento 
operacional e jomallstico da TV camara; 
providenciar o atendimento aos Vereadores nas produções externas e 
internas no ãmbito da emissora legislativa, adotando as técnicas de mldia 
para esse fim; ~-
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c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 
i) 

j) 

responder pela programaçêo da TV camara, o conteúdo das produções e 
intermediar, com as demais emissoras ou produtoras, a divulgação de 
matérias autorizadas na grade de programação; 
providenciar a solicitação de materiais de consumo e de revisão e conserto 
de equipamentos de multimídia junto à Diretoria Administrativa, mantendo o 
controle sobre o seu uso; 
ooordenar, dirigir e organizar os programas, formatos, conteúdo, grade de 
programação e produções da TV Câmara, gravadas ou ao vivo e as 
produções televisivas externas; 
fazer cumprir o regulamento próprio da TV camara, o manual de redação e 
demais atribuições subordinadas ao cargo; 
acessar o site da camara, devendo atualiza-lo periodicamer.,te, 
implementando assuntos relacionados a TV-Gamara, programações, 
locações de sessões legislativas e outras atividades afins, cabendo a área 
de fotografia a alimentação de foto-legenda e material noticioso com uso de 
imagem, banoo de dados, fotográfioos e afins; 
manter na área de vídeo os lotes já filmados, para arquivamento; 
expurgar, depois de uma análise técnica, os vídeos que serao reutilizadps, 
separando aqueles que por sua natureza histórica, constituin'lo acervo do 
Museu da Imagem e do Som ou entidade assemelhada; 
exercer as demais tarefas próprias do cargo. 

5.1 - Dos cargos e atividades exercidos na Diretoria de Comunicações, sao atribuições: 

5. 1 . 1 - do jornalista: 

a) 
b) 
c) 

d) 

e) 

elaborar matérias, produzir roteiros e gravações para a TV camara; 
entrevistar, ancorar programas e textos sonoros para a emissora legislativa; 
efetuar gravações de matérias de interesse de divulgação da Casa de Leis 
junto à TV camara: 
fazer captsçao de matérias de TV, redação, condensação, correção, edição 
e implementar as técnicas pertinentes na área do jornalismo televisivo: 
executar as demais tarefas próprias de sua área e cumprir o regulamento e 
manual de redaçao da TV Câmara. 

5. 1.2 • do operador de c:imara 

a) fazer gravações internas e externas de matérias distribuídas pela direção de 
comunicação, supervisao de operaçao e produção e jornalismo; 

b) filmar, gravar, instalar e desinstalar equipamentos e gerar condições de 
som. luz e imagem, através dos meios próprios da TV; 

e) filmar, gravar e gerar som e imagem . através de equipamento eletrônico 
portátil de tv; 

d) executar as demais tarefas próprias de sua área e cumprir o regulamento e 
o manual de redaçao. 

5.1.3 - do editor de vldeo: 

a) 
b) 
e) 
d) 

operar a ilha de ediçilo ; 
editar os programas gravados em vldeos tape ; 
manejar as máquinas operadoras , durante a montagem final e a edição; 

,, ... ,, ~ ..... ,, 00_, .,, __ 7·; E. 
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e) supervisionar, coordenar o conteúdo e operação de TV; executar as demais 
tarefas próprias de suas atividades profissional; 

1) cumprir o regulamento e o manual de redação da TV Câmara. 

5.1. 4 - do técnico de manutenção: 

a) cuidar da instalação , manutenção e funcionamento dos equipamentos de 
radiodifusão sonora e de imagem , assim como todos os seus acessórios; 

b) manter todos os componentes envolvidos em bom funcionamento ; 
c) executar as demais tarefas próprias de sua área e cumprir o regulamento e 

o manual de redação. 

5.1.5 - do assistente de produção: 

a) responsável pela obtenção dos meios matérias necessârios a realização de 
programas; 

b) assessora o Diretor de Comunicação na realização dos projetos e atividades 
de interesse da área de comunicação ; 

e) convoca os elementos envolvidos no programa a ser produzido; 
d) assessora a edilidade a tv camara; · 
e) desenvolve as demais tarefas próprias de suas atividades. 
1) cumprir o regulamento e o manual de redação da TV camara. 

5.1.6 - do operador de áudio e vldeo: 

a) 
b) 

c) 

d) 

e) 

1) 

g) 

fazer gravações externas e internas em áudio e vldeo para a TV-Câmara; 
operar os equipamentos de áudio, vldeo e cen'rio, e seus acessórios, para 
captação, gravação e produção de TV; 
gravar, copiar material solicitado pela direção de TV, supervisão ou 
jornalismo, de sessões, reuniões, audiências ou matérias próprias ou de 
terceiros; 
organizar o arquivo do material produzido pela emissora legislativa em 
sistema próprio, cuidando da catalogação e da conservação do material, 
criar condições técnicas adequadas de acervo e localização do arquivo de 
TV; 
manter os equipamentos de áudio e vídeo em perfeitas condições de 
funcionamento e limpeza, comunicando â direção de comunicação quando 
necessária a sua manutenção; 
instalar, desinstalar e operar os equipamentos e seus periféricos antes e 
durante os trabalhos previstos em pauta; 
exercer as demais tarefas próprias de sua érea, cumprir o regulamento e o 
manual de redação da TV Gamara. 1 

5.1. 7 - do repórter fotogréfico: 

a) registrar por fotografias as solenidacles, eventos ou quaisquer outros fatos 
ou assuntos de interesse jomalfstico e que mereçam ser documentados pela 
Câmara; 

b) providenciar o arquivo e a revelação/reprodução do material fotográfico; 
e) ceder ou disponibilizar cópias do material fotográfico aos munícipes e aos 

meios de divulgação, seja TV, Internet, jonial eletrônico ou impresso, desde 
que previamente autorizado por escrito pelo Presidente da Gamara 

·"'-' d ~"D,. 
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d) requisitar o material necessãrio para a produção do trabalho fotográfico; 
e) exercer as demais tarefas próprias de sua área de atividade, de acordo com 

o Artigo 11, inciso IX, do Decreto-Lei n• 83.284, de 13103/1979. 

Parágrafo Ünico - As atribuições das atividades de jornalismo e edição se restringe ao campo de atuação da 
Assessoria de Imprensa . 

Art. 5° • 

IV-ATRIBUIÇÕES DOS DEMAIS CARGOS 

Os demais cargos existentes no ambtto da Câmara Municipal, têm as seguintes 
atribuições: 

1 - Assistente Legislativo, que, observada a complexidade de seu cargo, presta 
serviço burocratico nas unidades administrativas da Camara que exijam esse tipo 
de serviço sendo exigido, no mlnimo, para o exerclcio do cargo, ter certifrcado de 
conclusão de curso regular ou técnico de nível médio, bem como dominar o uso de 
equipamentos de processamento de dados usados em atividades burocráticas. 

2 - Agente de Segurança Legislativa: 

a) dirigir os verculos da Câmara e mantê-los em ordem e conservação para o 
correto funcionamento; 

b) receber os vereadores e os funcionários em lugar e hora determinados, 
conduzindo-os conforme itinerário pré-fixado; 

c) zelar pela segurança dos passageiros transportados; 
d) entregar e recolher correspondência em geral; 
e) zelar pela segurança dos funcionários e vereadores durante as sessões em 

que forem escalados para trabalhar, 
f) executar as demais tarefas próprias de seu cargo. 

3 - Analista de Sistemas: 

a) planejar e analisar procedimentos visando ao funcionamento de todo o 
sistema implantado na Câmara; 

b) zelar pelo planejamento e administração dos bancos de dados e da rede de 
computadores da Câmara; 

c) planejar todas as atividades para que as atribuições previstas no item 2.3.1 
do artigo 4° desta lei, sejam efetivadas 

d) executar as demais tarefas próprias de analista de sistema. 

4 · Operador de telecomunicações: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

operar as linhas telefônicas da camara através do PABX, recebendo e 
transferindo chamadas; 
operar o sistema de fax de sua sala, encaminhando os documentos nele 
recebidos; 
anotar recados recebidos, encaminhand=s aos interessados quando estes 
nao puderem atender ao telefone; 
transmitir as chamadas de pessoas e informações de interesse geral, 
através do sistema interno de som existente na Cllmara: 
selecionar programas de rádio, principalmente noticiário, de interesse do ,.,,.,.~ ·--00-•,.,:;7.,~ t, 
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f) controlar o sistema de tarifação de todas as linhas de ramais lelefõnlcos da 
camara, emitindo relatõrios demonstrativos das ligações efetuadas, quando 
solicitados; 

g) exercer as demais tarefas próprias de telefonia. 

5 • Programador: 

a) desenvolver os trabalhos planejados pelo analista, visando ao 
funcionamento de todo o sistema implantado na camara; 

b) executar as atribuições previstas no item 2.3.1 do artigo 4° desta lei, de 
acordo com os procedimentos definidos pelo analista da sistema; 

c) executar as demais tarefas próprias de programador. 

3 - Recepcionista: 

a) atender na recepção pessoas que vêm à camara, encaminhando-as para os 
locais solicitados; 

b) impedir o ingresso e a permanência nas dependências da camara ; de 
pessoas nao autorizadas; 

c) impedir a circulação de pessoas que venham comercializar ou vender 
serviços no recinto da Câmara, salvo determinação superior em contrário;: 

d) manter, mediante registro ou outro sistema, o controle de circulação : de 
pessoas que se dirijam à camara; 

e) registrar, utilizando sistema de processamento de dados, a presença de 
autoridades e pessoas convidadas que compareçam às solenidades; 

f) receber as correspondências endereçadas à camara encaminhando-as aos 
setores competentes; 

g) exercer as demais atividades inerentes ao cargo. 

4 - Servente: 

a) 

b) 
c) 
d) 

e) 

f) 

g) 

5- Vigia: 

a) 

b) 

e) 
d) 

executar as tarefas de limpeza e manutenção dos próprios e dos materiais 
permanentes da Gamara; 
exercer atividades de entrega de materiais, documentos e afins; 
exercer tarefas singelas com tiragens de cópias e reprografia; 
prestar serviços próprios de servente, nas sessões, audiências e outros 
eventos da camara, quando convocados; 
executar tarefas de copa e cozinha, bem como atender ao plenário nessas 
atividades; 
auxiliar excepcionalmente, prestando serviços nas portarias da Câmara, 
quando necessário; 
executar as demais tarefas e atividades próprias de servente. 

vigiar a parte externa do prédio durante sua escala de trabalho, anotando 
todas as ocorrências que por ventura acontecerem, registrando seus 
horários em relógios próprios fixados para tal; 
acionar os órgãos de segurança e os responsavels pelo prédio, quando 
necessário; 
acompanhar pessoas autorizadas a entrarem no prédio durante sua escala; 
zelar pela segurança dos veículos estacionados no pá~·· , desde qi;e 
autorizados para tal; /J 
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e) realizar as demais tarefas próprias de vigia extemo. 

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 
. 

S!lo atribuiçOes comuns das Diretorias existentes na estrutura organizacional da Câmara: 

a) observadas as nonnas e Instruções emanadas do Tribunal de Contas do Estado, 
lindo o exerclcio financeiro, deverão remeter àquela Corte a documentação relativa 
à prestação de contas da camara, afeta á sua área de atuação; 

b) alimentar o site/homepage da Câmara, periodicamente e sempre atualizà-los com 
os informes divulgáveis de sua área de atuação, sempre em observência aos 
princlpios do interesse público e da transparência; 

c) encaminhar expedientes de sua área de atuação a imprensa oficial; 
d) manter arquivos de segurança em disquetes ou outro instrumento para tal fim, 

devendo rotineiramente atualizá-los; 
e) elaborar, ao final do exercicío, relatório anual das atividades ocorridas na sua área 

de atuação, encaminhando-o até 15 de janeiro do ano subseqüente, à Assessoria 
de Imprensa, para elaboração final, impressão e divulgação p(lblica. 

f) zelar pelo perfeito funcionamento dos serviços com terceiros contratados, na área 
de sua atuação, referentes ao sistema administrativo integrado por meio de 
processamento de dados; 

g) zelar pelo correto cumprimento dos contratos relacionados com sua área de 
atuaç!lo, ou que estejam sob o seu controle. 

Parágrafo Onico - As unidades administrativas que tiverem sob sua orientação, estaglérios ou mirins, deverá 
coordenar suas atividades, respeitando a legislação vigente que regula suas atividades 
de instrução profissional. 

Art.7". 

Art. 8°-

Quanto aos adiantamentos, serão observados os seguintes procedimentos: 

a) 

b) 

aos servidores e vereadores que, por motivo de viagem de interesse do Poder 
Legislativo, efetuarem despesas para esse fim, deverão observar a legislação 
pertinente no preenchimento dos documentos de comprovaç!lo de despesa, 
devendo ser glosados pelo responsável pelos adiantamentos, os documentos que 
não estiverem conforme; 
os responsáveis por adiantamentos que aceitarem documentos de oomprovaç!lo 
de despesas com viagem, em desacordo com as normas vigentes, será 
responsavel pelo recolhimento de despesa glosada pero Tribunal de Contas 
nessas condições. 

No uso e guarda de bens patrimoniais, serão observados os seguintes procedimentos: 

a) o responsável pelos bens patrimoniais, quer seja serviÇO, diretoria, érea ou 
gabinetes, assinara termo emitido pela Diretoria Administrativa sobre os bens que 
ficarão sob sua guarda; 

b) fica vedado a transferências de bens patrimoniais de um para outro local sem 
autorização da Diretoria Administrativa; 

c) os ocupantes de cargos de confiança que forem exonerados ou delxarem de 
ocupar cargo dessa natureza, quando servidor de carreira e os de cargos eletivos, 
quando nao reconduzidos ao cargo, deverao assinar termo de devolução a =-~--.. - ,~ - ;p ,~ r,~, 



tP 

ROC. N• 

s 

Praça D. Pedro li, 1-50. CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 • Fax: (14) 3235-0601 ·Bauru· SP 
RES.441 

Art. 9º • 

Art.10· 

§ 2•. 

Art. 11 • 

Art. 12 • 

Art.13-

Art. 14 • 

Fica mantido aos Agentes Políticos da camara Municipal os direitos e obrigações aos 
Servidores da camara previstos na lei n° 5.088. de 2 de fevereiro de 2.004, retente a 
convênios com terceiros. 

O responsável pelo controle interno da Câmara, designado para essa função por 
Portaria, arquivará e colocará á disposiçêo do Tribunal de Contas do Estado, cópia de 
todos os relatórios e pareceres exarados no mês, em cumprimento às obriga~ 
dispostas no artigo 35 da Constituição Estadual, combinado com parágrafo único' do 
artigo 14 e 26 da Lei Complementar n• 709/93. 

Em ocorrendo qualquer ofensa aos principies consagrados no artigo 37 da Consütuiçao 
Federal, deverá o fato ser comunicado ao Tribunal de Contas, impreterivelmente, em até 
3 (três) dias da elaboração do relatório ou parecer respectivo. 

Gabe, também, ao controle interno, em apoio ao controle externo, acompanhar ,os 
diversos setores da Administração, na observancla dos procedimentos e prazos previstos 
na Resolução nº 02/02, de 18 de dezembro de 2002, do Tribunal de Contas. 

As Diretorias e Consultorias sao responsáveis pelo recebimento, protocolo e distribuição 
das correspondências e requerimentos apresentados na respectivas áreas de atuação. 

Terão acesso no site da camara, outras unidades administrativas da Camara que, 
autorizadas pela Presidência da Câmara, possam inserir outros assuntos de interesse 
publico. 

As despesas decorrentes desta resolução serão atendidas com dotações próprias do 
orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

Esta Resolução entrarâ em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Bauru, 08 de junho de 2004. 

MENDONÇA 
1 ° Secretário 

oio Legislativo, na mesma data. 

SORAY FERR~RA 
Diretora de 
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Senhor Diretor de Recursos Humanos, 

Finalizados os trabalhos do grupo de estudos criado por meio da Portaria RH-071/2019 com 
objetivos especificados por meio do Ofício ne 050/2019, e tendo em vista decisão a ser tomada 
por esta Presidência, determino os seguintes passos a serem tomados pelos respectivos setores 
competentes desta Casa de Leis: 

a) Diretoria de Apoio Legislativo - extinção dos cargos por meio de projeto de lei e alteração à 
Resolução 441/2004: 

• 01 (uma) vaga do cargo efetivo de Operador de Telecomunicações; 
• 02 (duas) vagas dos cargos efetivos de Auxiliar de Serviços Gerais 1 (1 vaga) e 

Auxiliar de Serviços Gerais li (1 vaga); 
• 01 (uma) vaga do cargo efetivo de Analista de Sistemas; 

b) Diretoria Administrativa - processo de licitação/ pregão, com a finalidade de terceirização 
dos cargos: 

• 01 (uma) vaga do cargo efetivo de Recepcionista; 
• 01 (uma) vaga do cargo efetivo de Vigia; 
• 02 (duas) vagas do cargo efetivo de Agente de Serviços Auxiliares 1 (observando-se a 

necessária divisão de atividades / tarefas a serem realizadas entre os efetivos e 
terceirizados). 

c) Diretoria de Recursos Humanos - elaboração das escalas de vigias para serem cumpridas 
no decorrer do ano de 2020, a partir do mês de fevereiro; 

d) Diretoria de Apoio Legislativo - transformação dos cargos em comissão abaixo indicados, 
por meio de projeto de lei e alteração à resolução 441/2004: 

• o cargo em comissão de Chefe de Suprimentos passa a denominar-se Chefe do 
Serviço de Compras, Licitações e Contratos 

• o cargo em comissão de Chefe de Zeladoria e Portaria passa a denominar-se de 
Chefe de Almoxarifado e Patrimônio (transferindo-se a esta chefia a 
responsabilidade em organizar o serviço prestado pela antiga zeladoria e portaria). 

Com relação às vagas referentes aos Agentes de Segurança Legislativa, existe um contrato a ser 
firmado junto à Secretaria de Estado da Segurança Públlca - Diária Especial por Jornada 
Extraordinária de Trabalho Policial Militar - DEJEM. Não há, portanto, medida a ser adotada no 
presente caso. 

Dar ciência do relatório às diretorias e no presente caso, para as devidas providências. 
Bauru, 22 de janeiro de 2020. 
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ALEXSSAN O BUSSOLA 
Pres1 ente 
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Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação: 

Solicito ao Grupo de Estudos e Trabalho criado pela Portaria 
RH 071/19 e à Diretoria de Recursos Humanos desta Casa de 
Leis que forneçam detalhamentos aprofundados a respeito dos 
motivos que sustentam o projeto de lei processado sob nº 
027/20, incluindo, imprescindivelmente, organograma que 
ilustre a atual distribuição dos cargos atuais e a projeção dos 
mesmos car os, após alteração proposta. 
Bauru, 18 d verei o de 2020. 

Relator 

Senhor Presidente da Câmara Municipal: 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, 
solicitamos encaminhamento do processo à Diretoria de 
Recursos Humanos 
Bauru, 18 de fevereiro de 2020. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 
Presidente da C issão de Justiça, Legislação e Redação 

À 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se o presente processo à Diretoria de Recursos 
Humanos. 
Bauru,,_ ;..o...ut:..J.1;1,' 

J 

SAO PAULO 

amara Municípaldelliuu 
DlmollaRecursosHumanoS 

Atendi o o despacho supr . Segue o processo. 
Bauru, 18 de fevereiro de 20. 

e/J.-~ 'YY1 <2. ~ 
DIEGO f&l!THEUS CARVALHO KANASHIRO 
Diretor de Apoio Legislativo em exercício 

-

zo /o 2. Jw,c. 

ENTRADA 
Hora:..\Q.:2:!.<•1 0". 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

À 
DAL 
Para Comissão de Justiça, Legislação e Redação, 

Tendo recebido o Processo DAL-027 /20, referente ao 
projeto que "Altera a Resolução nQ 441, de 08 de junho 
de 2004, e dispõe sobre a transformação do Serviço de 
Suprimento em Serviço de Compras, Licitações e 
Contratos e sobre a transformação do Serviço de 
Zeladoria e Portaria em Serviço de Almoxarifado e 
Patrimônio da Câmara Municipal de Bauru", foram 
solicitados os detalhamentos aprofundados a respeito 
dos motivos que sustentam o projeto de resolução. 

Temos a informar o seguinte: 
a) O grupo de estudos e trabalho criado pela 

Portaria RH-071/2019, do qual participei como 
um dos membros, finalizou seus trabalhos em 
30/12/2019, encaminhando relatório (fls. 091 a 
102 - cópias em anexo) à Presidência com 
sugestões que tinham por finalidade atender ao 
entendimento do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo no parecer TC nQ 777 /026/15, onde 
a Comissão de Justiça, Legislação e Redação 
poderá tomar conhecimento aprofundado e 
detalhado do resultado apresentado pelos 
estudos e trabalhos do grupo; 

b) Seguem, também em anexo, a cópia do 
organograma atual, bem como a projeção/ 
suposição de outro organograma com a 
transformação dos cargos de acordo com a 
alteração proposta pela Mesa Diretora no 
projeto de resolução. 

Sendo essas considerações que tínhamos a informar, 
aproveitamos para renovar nossos protestos de elevada 
estima e consideração. 

de fevereiro de 2020 . 
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OF. N9 003/2019-Proc.RH-004/19 

PROC. Nº _:~---

Bauru, 30 de dezembro de 2019. Folhas 

Senhor Presidente, 

Em atenção à Portaria RH-071/2019 que criou a Comissão de Estudos e 

Trabalhos com objetivos especificados por meio do Ofício n2 050/2019, tendo por finalidade 

atender ao entendimento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no parecer TC n2 

777 /026/15 e conforme prazo estipulado para apresentação dos resultados dos trabalhos {30 

dias, prorrogados por mais 30 dias) que talvez possam ter sido prejudicados pelas inúmeras 

atividades que cada servidor desempenha em sua respectiva diretoria, além da complexidade 

e amplitude daquilo que nos foi requerido, vimos pelo presente encaminhar o relatório final 

junto ao Processo RH-004/2019, com ),Ú-<J folhas. 

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos e aproveitamos para rena r nossos protestos de estima e consideração. 

TACHINI VOLPE 
Coordenador - Gr pode Estu~balhos 

• AD4-;~~RN ·-/ ~~~OMES LAÍS T~ LEÃO PERES 

CAR I VINHA 
Supervisora - Grupo de Estudos e Trabalhos 

Exmo(a) Senhor(a) 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
PRESIDENTE - Câmara Municipal de Bauru 
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' RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ESTUDOS E TRABALHO11l>e~GQ 

COM OS OBJETIVOS ESPECIFICADOS NO OFÍCIO N!!S0/2019, .• 
CONSIDERANDO O ENTENDIMENTO EXARADO NO TC N!! 777/026/15 

DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Tomando-se por base o relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cuja 

conclusão exposta às folhas 19 (frente e verso) deste processo, apontou diversos problemas, 

dentre eles os relacionados no item D.3 - PESSOAL, e em conjunto com as determinações 

apontadas na Portaria RH-071/2019 e Ofício 050/2019, este grupo de estudos passou a avaliar 

e elaborar o presente relatório, com as sugestões abaixo indicadas. 

OBJETIVOS ESPECIFICO& DO GRUPO 
ITENS MENCIONADOS NO OFICIO 050/2019 - Presidência 

- Apurar o número necessário ao preenchimento dos cargos efetivos vagos e 

fundamentar eventual necessidade da ampliação do quadro de servidores: 

De acordo com as manifestações das Diretorias existentes neste Poder Legislativo, foi solicitado 

por ofício ao grupo o preenchimento das vagas - por meio de concurso público - de acordo com 

o quadro abaixo: 

NOME DO CARGO EFETIVO VAGAS EXISTENTES REQUERIDAS/ CONCURSO 
AGENTE DE SEGURANÇA LEGISLATIVA 03 01 
AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES 05 02 
ASSISTENTE LEGISLATIVO 1 06 06 
RECEPCIONISTA 01 01 
VIGIA 01 01 

~ ' \ --!'-) De acordo com a informação prestada pela Diretoria Administrativa, os cargos de 

Agente de Segurança Legislativa e Vigia necessitam de urgência no preenchimento de suas 

vagas, visto a iminente aposentadoria de grande parte dos servidores ativos desses cargos, a se 

concretizar possivelmente no ano de 2020, que, salienta-se, trata-se de ano eleitoral, o que 
restringe a nomeação de novos servidores dos três meses que antecedem o pleito até a posse 
dos eleitos. 

O não preenchimento de tais vagas no período legal acarretaria prejuízo a esta Casa, na 

medida em que o funcionamento dos serviços seria em muito prejudicado, sendo possivelmente 
amenizado com a realização de horas-extras pelos servidores remanescentes, até que se cumpra 
o período para novas contratações, apenas no ano de 2021. 

Os cargos supracitados unem-se aos demais que já estão defasados há tempos. A 
Resolução na 561 de 23 de julho de 2019 em seu Artigo 22 dispõe sobre a realização de concurso 

público a cargo exclusivamente de empresa contratada por meio de processo licitatório, que 
demanda, normalmente, em média, no mínimo 3 meses, posto no atual momento não será 
possível iniciar tal processo devido à proximidade do fechamento do exercício de 2019 e 
abertura de 2020, o que pode acarretar atrasos. ~ 

é!? 
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• Se for o caso de criação de novos cargos (efetivos), seu enquadramento; · 

atribuições / funções, respectivos vencimentos e escolaridade a ser exigida 

dos novos servidores, observando para tanto eventual progressão na carreira, 
respeitando, obrigatoriamente, o disposto no art. 37, Inciso XII da Constituição 

Federal de 1988: 

O grupo de estudos, diante das manifestações apresentadas pelas diretorias, 
primeiramente gostaria de alertar que qualquer aumento no número total de servidores do 
quadro da Câmara Municipal de Bauru, deve estar previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
referente ao exercício, devendo-se, portanto, primeiramente alterá-la, antes da criação por 
meio de lei específica. 

Ficam sugeridas as alterações de algumas atribuições de cargos já existentes e criação 
de cargos efetivos da seguinte forma: 

• Texto base para a Legislação: 

Reordena a estrutura da Diretoria Administrativa, Arl. 1º da Resolução 441/2004: 
li. Em nível de execução: b) Diretoria Administrativa com: 

1. Se."li(}e El6 SUf)rimoote - extinto/revogado/reenquadrado (ou a terminologia correta utilizada em 
legislação); 

2. Serviço de Zeladoria e Portaria (inclusive vigias); 
3. Serviço Tecnológico em Informática; 
4. Serviço de Almoxarifado e Patrimônio; 
5. Serviço de Compras, Licitações e Contratos; 

Nova redação à Resolução 441/2004, Art. 4°, item 2- São atribuições em nível de execução: 
2. Diretoria Administrativa 
a) Fazer as portarias, atos, ordens e instruções emanadas pela Presidência da Cámara, sobre serviço 

de interesse administrativo ou público, zelando pelo cumprimento dos mesmos; 
b) Zelar pelo decoro no ámbito funcional, providenciando vigilância em conjunto com o Serviço de 

Zeladoria e Portaria; 
c) Autenticar os papéis e expedir certidões de natureza administrativa, depois de autorizada pela 

Presidência; 
d) Zelar pelo bom uso das viaturas, orientando os Agentes de Segurança Legislativa (Motorista) na 

execução de tarefas, bem como o correto controle do tráfego; 
e) Guardar as chaves das viaturas, autorizando o seu uso; 
Q Controlar o consumo de combustível, peças de reposição e acessórios, e outros assuntos 

relacionados aos veículos; 
g) Fazer as escalas de serviço dos agentes de segurança legislativa; 
h) Orientar e supervisionar os serviços de telefonia; 
i) Realizar a abertura de licitações, conforme necessidade desta Edilidade e determinação da 

Presidência; 
j) Manter-se atualizado quanto à legislação e orientações emanadas pelo Egrégio Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo, encaminhando-se a documentação necessária nos prazos estipulados e 
sempre que houver solicitações; 

k) Encaminhar as informações obrigatórias junto ao Sistema AUDESP, relativo a Transporte/Frota; 
I) Designar funcionários para participar de sessões legislativas; 
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m) Supervisionar e gerenciar os trabalhos das Chefias de Serviços subo~ados, assinando e~ 
conjunto, certidões, contratos, relatórios e demais documentos quando for o caso, nas suas devidas 
áreas de atuação; 

n) Controlar as verbas de adiantamento de viagens, despesas miúdas de serviço e de pronto 
pagamento, confirmando a autenticidade das notas fiscais; 

o) Orientar e supervisionar os trabalhos executados pelos estagiários da Diretoria Administrativa; 
p) Exercer as demais atividades próprias da sua área. 

Extingue o SERVIÇO DE SUPRIMENTO da Resolução 441/2004, Art. 4°, item 2.1, criando-se duas novas 
CHEFIAS DE SERVIÇO, itens 2.4 e 2. 5: 

2.4. Através do Serviço de Almoxarifado e Patrimônio: 
a) Promover o recebimento, a guarda e distribuição de material de consumo, controlando o estoque do 

Almoxarifado; 
b) Emitir relatórios mensais das movimentações de Patrimônio e Almoxarifado: Relatório de 

Requisições de Entrada, Relatório de Requisições de Consumo Imediato, Consumo por Centro de 
Custo, Balancete Analítico do Almoxarifado, Inventário (posição do estoque), Depreciação, Saldo 
para Conferência Contábil, assinando-os junto com a Diretoria Administrativa; 

c) Enviar mensalmente cópias de relatórios à Diretoria Financeira, para fins de controle contábil: 
Balancete Sintético do Almoxarifado (compras); Saldo Atualizado para conferência Contábll 
(patrimônio); Balancete do Almoxarifado (compras); 

d) Dar publicidade, mensalmente, fixando em mural: Balancete do Almoxarifado e Balancete Sintético 
do Almoxarifado; 

e) Cadastrar os bens móveis (permanentes) no Patrimônio, identificando-os individualmente em ordem 
crescente, para fins de controle e fiscalização; 

O Controlar as movimentações dos bens patrimoniais, registrando todas as alterações que a legislação 
assim o determinar, tais como: depreciação e reavaliação; 

g) Controlar as movimentações dos bens patrimoniais, relativos à saída/retomo para manutenção e/ 
ou cessão a outros órgãos; 

h) Relacionar os bens para doaç/lo e encaminhar para elaboração de Projeto de Resolução; 
i) Dar baixa e destino aos bens considerados inservíveis e eventuais doações, encaminhando-os à 

Prefeitura Municipal de Bauru por meio de Resolução; 
j) Requisitar ao serviço de compras a aquisição de materiais para reposição de estoque do 

Almoxarifado; 
k) Supervisionar e controlar o consumo de suprimentos e de cópias impressas nas máquinas 

fotocopiadoras centrais; 
I) Manter-se atualizado quanto à legislação e orientações emanadas pelo Egrégio Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo; 
m) Exercer as demais atividades próprias da sua área. 

2. 5. Através do Serviço de Compras, Licitações e Contratos: 
a) Atender as solicitações de compras/serviços dos diversos Setores, Gabinetes e Diretorias, após 

autorização da Presidência; 
b) Realizar cotações e elaborar mapa comparativo de preços tanto para compras/serviços e contratos 

diretos, como para subsidiar a estimativa de preço em procedimento licitatôrio; 
c) Efetuar os registros das respectivas cotações, em sistema informatizado, emitindo pedido de 

empenho, e posterior envio de informações ao Sistema AUDESP; 
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d} Solicitar reserva de dotação orçamentária junto à Diretoria Financeira nos casos de procedimento 
licifatório; 

e) Elaborar editais, acompanhando todas as fases do procedimento, obedecendo aos preceitos da 
legislação vigente; 

Q Zelar pelo correto cumprimento de prazos e vigências dos contratos resultantes de licitações e de 
serviços diretos, comodatos, convênios e de cessão; 

g) Encaminhar editais de licitação e minutas de contrato à Consultoria Jurídica em observância á 
legislação vigente; 

h} Dar publicidade a todos os atos referentes aos procedimentos licitatórios e contratos, por meio de 
publicação em Diário Oficial e no site da Câmara Municipal de Bauru; 

i) Confirmar a autenticidade e validade de documentos e certidões para a formalização de contratos 
diretos; 

j) Preencher as informações obrigatórias junto ao Sistema AUDESP nos prazos legais: Licitações 
Anuladas, Desertas, Fracassadas e Revogadas; Licitações Adjudicadas ou Homologadas, total ou 
parcialmente, Dispensa e/ou lnexigibilidade; Contratos ou Atos Jurldicos análogos celebrados; 
Termos Aditivos, Modificativos ou Complementares; e Exigências de obras e Serviços de 
Engenharia. Demais informações que vierem a ser exigidas; 

k) Encaminhar mensalmente as informações obrigatórias junto ao Sistema AUDESP nos prazos legais: 
Medições, Liquidação da Despesa e Pagamento da Despesa, dos contratos em execução de 
serviços continuas, exceto os contratos de entrega/execução imediata, encaminhados uma única 
vez; 

/) Conferir os Saldos de Contratos em Execução junto à Diretoria Financeira; 
m) Manter-se atualizado quanto à legislação e orientações emanadas pelo Egrégio Tribunal de Contas 

do Estado de São Pauto; 
n) Exercer as demais atividades próprias da sua área. 

~ Texto base para a Legislação: 

Fica criado o cargo efetivo de ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES 
INFORMATIZADAS, por meio do inciso /Vao artigo 3° da Lei 5970/2010: 

IV) um cargo efetivo de Assistente de Desenvolvimento de Aplicações Informatizadas, referéncia 17 A, com 
carga horária de 08 horas diárias e 40 horas semanais, cuja escolaridade mínima exigida será cu,so 
superior completo relacionado à área de Tecnologia da Informação (TI) 
Fica criado o inciso V ao artigo 5° da Lei 59701201 O, cujas atribuições: 
V - do Assistente de Desenvolvimento de Aplicações Informatizadas 

a) Levantar requisitos e funcionalidades de sistemas/aplicações. 
b) Desenvolver, implantar, manter e alterar sistemas/aplicações. 
e) Elaborar prototipagem de sistemas/aplicações. 
d) Implementar, manter e alterar banco de dados. 
e) Testar e homologar sistemas/aplicações. 
~ Auxiliar na elaboração e alteração de documentação de sistemas/aplicações. 
g) Monitorar desempenho e performance de sistemas/aplicações. 
h) Converter sistemas/aplicações para outras linguagens ou plataformas. 
O Prestar suporte técnico e treinamento aos usuários. 
j) Exercer as demais atividades relacionadas com a área de informática, inclusive com alterações e 

atualizações tecnológicas existentes no mercado, a fim de atender as necessidades no âmbito do 
poder legislativo. J 
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O grupo de estudos, diante das manifestações apresentadas no relatório do Tribunal de ,f 
Contas do Estado de São Paulo, especialmente às folhas 15 e 16 deste processo, quando os ' . ' 

\ ,1~.i Cargos em Comissão de Secretário da Presidência, Consultor Administrativo-Financeira e I e, 
'\ I;_ f 

Consultor Jurídico são definidos como cargos cujas "atribuições possuem natureza ' • , t 
eminentemente técnica, diga-se, burocrática", indica-se que esses cargos sejam substituídos por ,),_;_ \ h 

meio da criação de cargos efetivos, a fim de atender plenamente~ent,ndi.mento exarado pelo , · 

órgão fiscalizador. (f: ,fxé,J!ilt.R: S {,e~ \ 0 
Sugere-se, portanto, as criações dos cargos efetivos de. NALISTA ADMINISTRATIVO- -

FINANCEIRO E LEGISLATIVO, PROCURADOR LEGISLATIVO e SECRETÁRIA LEGISLATIVA. , 
-- -·>-;;, :,VJ'>o S. /0 W( 

~ 
cV /Jt;"IP/i;/L. / 

Texto base para a Legislação: 

Reordena a estrutura da Câmara Municipal, Arl, 1° da Resolução 44112004, com a criação: 
li. Em nível de execução: 

Q Procuradoria Legislativa 
g) Analista Administrativo-Financeiro e Legislativo 
h) Secretãria Legislativa 

~ Texto base para a Legislação: 

Fica criado o cargo efetivo de Analista Administrativo-Financeiro e Legislativo, referência 17, com carga 
horária de 08 horas diárias e 40 horas semanais, cuja escolaridade mínima exigida será Curso Superior 
completo em Administração, com Cursos de Especialização (pôs-graduação) na Area Pública e/ou Direito. 
Atribuições Previstas: 

a) Assessorar a Presidência da Câmara e suas Diretorias buscando eficiência na gestão 
administrativa; 

b) Emitir relatórios gerenciais quanto aos custos e despesas administrativas, quando solicitado; 
c) Conferir e examinar cálculos elaborados pelas Diretorias em processos diversos; 
d) Dar orientações técnicas e emitir pareceres em todo e qualquer procedimento em tramitação na 

Câmara, quando solicitado, nas áreas financeira e administrativa; 
e) Examinar previamente e aprovar as minutas de editais de concursos públicos, concursos de 

acesso e documentos afins, colaborando com sua adequação; 
Q Examinar previamente e aprovar as minutas de editais de processos licitatórios e contratos 

administrativos diversos quando requisitado; 
g) Elaborar as propostas de reforma administrativa no âmbito da Câmara e acompanhar sua 

implantação; 
h) Realizar em conjunto com as Diretorias, atualizações periódicas nas atribuições dos cargos 

efetivos, contribuindo para a competência dos serviços públicos prestados; 
i) Manter atualizada a legislação referente ás áreas administrativa e financeira e acompanhar 

diariamente a legislação vigente; 
j) Emitir parecer Econômico e Financeiro quando requisitado pela Comissão de Economia, Finanças 

e Orçamento; 
k) Analisar e emitir pareceres sobre os aditivos de contratos encaminhados pela Prefeitura Municipal, 

com base na Lei nº 6541; 
I) Coordenar os trabalhos da comissão Interpartidária quanto a publicidade e realização das 

audiências públicas exigidas pela Lei Complementar nº 101/00, referentes aos projetos de Plano 
Plurianual- PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA; 
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Auxiliar a Diretoria Financeira na elaboração das peças orçamentárias (PPA, LDO e LOA)., sendr. -
responsável pela comunicação entre a Secretaria de Finanças e a Presidência da Câmara; 
Acompanhar, respeitando-se o percentual previsto na Lei do Orçamento Anual, o cumprimento 
dos limites para abertura de créditos suplementares ou especiais junto a administração municipal; 
Colaborar nos estudos e realização de legislação específica para abertura de créditos 
suplementares ou especiais ou alterações no orçamento vigente; 
Assessorar tecnicamente na área administrativa e financeira: os vereadores, membros de 
comissões especiais de inquérito, membros de sindicâncias ou processos administrativos internos, 
quando formalmente requisitado; 
Assessorar tecnicamente na área administrativa e financeira os vereadores e a Mesa Diretoria 
durante as sessões legislativas, quando solicitado; 
Representar a Câmara Municipal nas Audiências Públicas exigidas pela Lei Complementar nº 
101 IDO e em outras audiências ou eventos pertinentes a sua área de atuação assegurando a 
transparência das ações governamentais; 
Acompanhar junto ao Tribunal de Contas do Estado, a tramitação dos processos de prestações 
de Câmara; 
Acompanhar junto ao Controle Interno da Casa, a necessidade de implementação de melhorias 
os procedimentos administrativo-financeiros, criando condições para a eficácia dos processos; 
Manter arquivo próprio de suas atividades, relatórios, processos, ofícios e legislação. 

Texto base para a Legislação: 

Fica criado o cargo efetivo de Procurador Legislativo, referência 17, com carga horária de 08 horas diárias 
e 40 horas semanais, cuja escolaridade mínima exigida será Curso Superior completo em Direito e registro 
ativo junto à OAB, com Cursos de Especialização (pós-graduação) na Area de Direito Público. 
Atribuições Previstas: 

a) Representar a Câmara Municipal nas ações judiciais e administrativas em que esta for interessada, 
propondo e contestando ações - se for o caso, em conjunto com a Prefeitura Municipal-, recorrendo 
e requerendo, quando necessário, dentro dos prazos legais, a fim de assegurar os direitos 
pertinentes ou defender interesses; 

bj Exercer controle interno da legalidade dos atos, bem como zelar pelo patrimônio e interesse público; 
e) Elaborar os contratos resultantes das licitações, contratos de serviços diretos, termos de comodatos, 

convênios e de cessão, na forma da lei; 
d) Emitir pareceres e respostas a requerimentos dos diversos setores da Câmara Municipal; 
e) Acompanhar e auxiliar na condução dos processos judiciais, administrativos, legislativos ou atuação 

junto ao Tribunal de Contas diretamente; 
Q Diligenciar em busca das provas e instruções necessárias para o fiel cumprimento da legislação; 
g) Comparecer nas audiências pontualmente; 
h) Comparecer obrigatoriamente nas Sessões Ordinárias e Extraordinárias; 
i) Contribuir na elaboração de projetos de lei, auxiliar os vereadores e membros das comissões 

permanentes e temporárias, quando solicitado; 
j) Contribuir na atualização de normas municipais e preservar os interesses individuais e coletivos, 

dentro dos princípios éticos e de modo a fortalecer o Estado Democrático de Direito; 
k) Assistir à Presidência, Mesa e Vereadores no transcorrer das sessões plenárias, bem como nas 

comissões técnicas, comissões especiais de inquérito, sindicâncias administrativas e legislativas 
internas; 

I) defender a Câmara nos assuntos jurídicos internos e externos da Administração Pública; 
m) Examinar previamente e aprovar as minutas de editais de licitações e pregões, bem como contratos 

acordos e convênios; 
n) Desempenhar todas as atribuições de Procurador Legislativo, executando quaisquer outras 

atividades correlatas. 

~ Texto base para a Legislação: 
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u 

Fica criado o cargo efetivo de Secretária Legislativa, referência 16, com carga horária de 08 horas diárias 
e 40 horas semanais, cuja escolaridade mfnima exigida será -Ensino Médio Completo. - ~/)-:ri?,~'"' .1) 
Atribuições Previstas: V& (.,-t 'ri<..... 

a) Planejar, organizar, coordenar e controlar serviços da secretaria; ------
b) Gerenciar informações auxiliando na execução das tarefas administrativas e em reuniões; 
c) Elaborar textos e documentos oficiais, manuais, correspondências e outros; 
d) Transcrever ditados, discursos, conferências, palestras, atas e explanações; 
e) Orientar na avaliação e na seleção da correspondência recebida para fins de encaminhamento 

aos setores correspondentes; 
~ Administrar agendas, priorizando a marcação ou o cancelamento de compromissos; 
g) atender e marcar contatos administrativos e políticos; 
h) Realizar as ligações telefônicas solicitadas, anotando e transmitindo recados; 
i) Definir o encaminhamento de documentos; 
j) Assistir às sessões plenárias legislativas; 
k) Secretariar reuniões; 
1) Orientar e encaminhar as pessoas para o atendimento solicitado; 
m) Ler documentos, levantando as informações solicitadas, através da consulta a outras unidades 

administrativas; 
n) Criar e manter atualizado bancos de dados, arquivos e outras formas de organização de 

documentos e informações; 
o) Elaborar e reproduzir documentos, relatórios, planilhas, gráficos, apresentações; 
p) Redigir oficias, memorandos, cartas, convocações, atas; 
q) Receber, controlar, triar, destinar, registrar e protocolar correspondência e correspondência 

eletrônica (e-mail); 
r) Operar equipamentos e sistemas de informática; 

--~ Executar outras atividades pertinentes a sua área de atuação. . 
/ , f , c,\l )'() t.O 
·).j · Outra opção ou hipótese que a administração pública poderá acolher como sugestão\~ • r.t?' 

I \ ,,y~ para -regularizar a situação dos cargos em comissão de Secretária da Presidência, Consultorias / 

Jurídica e Administrativo-Financeira, é a transformação dos cargos em comissão em "funções de ,;;i
11

_;P ~\-
confiança" ocupados exclusivamente por servidores efetivos já pertencentes ao quadro da ) \f ~ (_ 

-' r ,, CMB, como o que ocorreu com a Diretoria de Comunicação, quando o próprio Tribunal de , ,\ \ 

/

, ....... 1 
Contas passou a apontar que tal cargo deveria ser exercido por servidor efetivo / de carreira ~ 

com formação em Comunicação Social e a Câmara assim procedeu por meio da Lei 6043/2011/ 
(em anexo). Tal fato também ocorreu inversamente em relação à Secretária da Presidência; 

quando o cargo era exclusivo de servidor efetivo e passou a ser cargo em comissão "ad nutum". 

• Apurar eventual possibilidade de extinção, reestruturação ou transformação 
de cargos efetivos e/ou em comissão, ocupados por servidores de carreira ou 
de livre nomeação (não efetivos) noutros: 

O grupo de estudos, diante das manifestações apresentadas pelas diretorias, sugere a 
extinção dos cargos abaixo indicados: 

• AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I e li (2 vagas): tem-se conhecimento de que os presentes 

cargos não foram ocupados por servidor no âmbito deste poder legislativo há mais de 
30 anos - sugere-se, portanto, a extinção desses cargos. Caso essa Presidência / Mesa, 
como também o plenário desta Casa, julgue não haver necessidade de extinção ou 

abertura de concurso para as presentes vagas, sugere-se uma reavaliação das 

( ·· f! ·ru; (:ir 111 7,1 rc) 



• 

• 

Pf<OC. NQ 

FOLHAS. 

atribuições, carga horária, escolaridade desses cargos, dentre outros tributos que 
porventura possam estar omissos. 

- Texto base para a Legislação: 
"Ficam extintos do quadro de servidores efetivos da Câmara Municipal de Bauru os cargos de 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I e AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS li, totalizando duas 
vagas, criado pela Resolução 270192" 

• ANALISTA DE SISTEMAS: tem-se conhecimento que o ocupante deste cargo foi demitido 

do quadro desta Casa em 24/06/2013 por meio de processo administrativo e, 

aparentemente, os recursos interpostos foram infrutíferos. Sugere-se, assim como o 

Serviço Tecnológico em Informática também opinou, que antes de qualquer decisão, 

seja ouvida a Consultoria Jurídica para se ter plena convicção de que não há 

possibilidade de recursos em outras instâncias judiciais que possam conceder ao ex

servidor uma eventual reintegração ao quadro de servidores desta Edilidade - caso essa 

probabilidade seja nula, e a Presidência/ Mesa esteja de acordo, que haja a proposição 
da extinção do cargo efetivo . 

.+ Texto base para a Legislação: 
"Fica extinto do quadro de servidores efetivos da Câmara Municipal de Bauru o cargo de 

ANALISTA DE SISTEMAS, criado pela Lei 597012010" 

Com relação a reestruturação ou transformação de cargos efetivos em cargos em 

comissão, observa-se que a estrutura organizacional atual (formulada desde 1997) tem atendido 

- pelos últimos 22 anos - plena e satisfatoriamente as premissas estabelecidas em lei, tanto em 

relação às atividades desempenhadas pelos diversos setores, como o cumprimento dos serviços 

desenvolvidos pelos servidores individualmente no âmbito funcional, sempre com algumas 

atualizações e regularizações pontuais, sejam na esfera legal ou administrativa, quando 

necessárias para atender às necessidades da administração das Presidências/Mesas exercidas a 
cada biênio, ou com a finalidade de atender aos órgãos fiscalizadores ou a população em geral. 

AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO DO TCE 
ITENS MENCIONADOS NA CONCLUSÃO (tis. 19 e veno) 

Em atenção ao entendimento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo exarado no ~ 
TC nº 777 /026/15, especificando os itens neles constantes, temos a relatar a seguinte conclusão: 

1 

\, \ 

(~.2. Controle Interno \; 

\ ·:-:/\1 A respeito do Controle Interno, em razão da Lei 6930/2017, crê-se que esteja \(!,/ )' 
sanaljefqualquer tipo de problema em relação ao apontamento, em razão do cargo atualmente ' 
- embora sendo em comissão - é privativo de servidor efetivo que o exerce exclusivamente. 
Deve-se, assim, desconsiderar a manifestação do egrégio tribunal em relação a este item. 
Quanto a confecção de relatórios, os mesmos têm sido elaborados periodicamente, de acordo 
com o sistema integrado de Contabilidade, Patrimônio e Folha de Pagamento que fornece e 
ampara os dados captados e relatados para vistoria do Tribunal de Contas. 

B.4.2.1 Regime de Adiantamento (~) ~)/é.:f?ll
1 

,g;:/2_ ~~:}> Ô--
~ xC'h..AiJ111!.f}1f:~:t- r&<c . -=-- - --... ., ., ,," -/ '')' 

~- /lu J A.1'1 1)~,,, /v ' v~ ( ..>- f r; 11 ✓/ 

/J,l /Jt.1rJ.l • ( 5:,:1 f::"'/r i:t-fc(<F , 
1

) 
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Os Processos de Adiantamento têm sido regularmente formalizados e contêm 
parecer do Controle Interno sobre a regularidade da prestação de contas, de acordo com 

informações obtidas junto ao setor. 

B.5 -Tesouraria, Almoxarifado e Bens Patrimoniais: As funções não são segregadas. 

Em razão da justificativa apresentada pela Diretoria Financeira / Recursos 

Humanos na época, embasada pela Consultoria Jurídica na defesa ao TCE, por não ter havido 
novas exigências ou correções por parte do órgão fiscalizador nos demais anos posteriores, 

entende-se que não existe regularização a ser feita ou pendência em relação ao presente item, 

sendo um entendimento equivocado do agente fiscalizador na ocasião. 

D.3. Pessoal 

D.3.1. Quadro de Pessoal 

De acordo com o relatório, os cargos em comissão de Secretário do Presidente, 
Consultor Administrativo Financeiro e Consultor Jurídico possuem natureza eminentemente 

técnica / burocrática e o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a "criação de cargo em 

comissão em moldes artificiais e não condizentes com as praxes de nosso ordenamento jurídico 
e administrativo, só pode ser encarada como inaceitável esvaziamento da exigência 

constitucional do concurso": recomenda-se abertura de concurso para contratação imediata em 
atendimento ao órgão fiscalizador. 

D.3.2. Exigência de escolaridade insuficiente 

Outro ponto mencionado no mesmo relatório do TCE, trata da exigência de 

escolaridade insuficiente exigida nas nomeações de diversos cargos em comissão. 

Diante das publicações das leis municipais n• 6895/2016, 547/2016 (resolução) 
e 7241/2019 (anexas), que alteraram o grau de instrução, respectivamente para médio e 
superior completo (ou em curso), acredita-se que plenamente solucionam o apontamento no 
parecer e entendimento do órgão, não havendo medida a ser adotada pela administração atual, 
compatibilizando assim a escolaridade exigida minimante, por tratarem-se de cargos em 
comissão de natureza de assessoramento. 

D.3.3. Frequência dos Servidores Comissionados 

Sugere-se que sejam elaboradas justificativas para o controle de frequência 
diferenciados de Assistente Parlamentar, Assessor de Apoio Legislativo, Chefia de Gabinete, 

Controle Interno, Secretário e Assessoria da Presidência, Diretores e Consultores, por meio de 
registro e assinatura de ponto diário / mensal (como ocorre para estagiários), se houver 
necessidade. Isso em razão de que - provavelmente - a justificativa apresentada pela Consultoria 
Jurídica liquidou tal assunto, por não ter havido exigência ou cobrança por parte do órgão 
fiscalizador junto à Diretoria de Recursos Humanos para regularização de tal pendência nos anos 
subsequentes. 

D.5. Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e Recomendações do Tribunal 

Com relação ao envio intempestivo de documentos, tem-se conhecimento que 
todas as Diretorias sobre as quais recaem incumbências e responsabilidades fiscalizadas pelo 
órgão interessado -Administrativa, Apoio Legislativo, Financeira e Recursos Humanos - tem se 
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empenhado em atender aos prazos estipulados para entregas de documentos via AUDESP, 

podendo, entretanto, haver eventuais falhas ou equívocos em razão da complexidade do 

sistema do órgão fiscalizador, que muitas vezes é ambíguo em informações e na sua forma de 

apresentação e utilização. 

Este Tribunal reitera recomendações para regularização / reorganização do 

quadro de pessoal e da realização do competente concurso público para contratação de 

servidores que não se enquadrem no disposto do artigo 37, V, da Constituição Federal. Observa

se que já havia apontamento com origem nos exercícios de 2012 e 2013. Tais informações são 

objeto deste processo, concedendo à administração pública atual diversos posicionamentos que 

possam atender ao requerido ou a tomada de uma medida distinta pela Presidência/ Mesa que 

julgar mais conveniente . 

RESULTADO FINAL 

As considerações acima elencadas são aquelas que o grupo de estudos e trabalhos 

ponderou e concluiu, em atenção ao conteúdo do ofício e portaria firmados por Vossa 

Excelência, lembrando que qualquer outra medida não mencionada pelo grupo, como extinção 

de cargos em comissão ou efetivos, reestruturação organizacional, manutenção de cargos em 

comissão (relativos às Consultorias Jurídica e Administrativo-Financeira), sejam esses ligados à 
Mesa Diretora ou diretamente aos Vereadores , dentre outras medidas que esta Casa julgue 

cabíveis e convenientes para a administração pública, são decisões de interesse e aspiração que 

cabem exclusivamente à Presidência e/ou Mesa Diretora, bem como aos demais Vereadores 

deste poder legislativo em sua prerrogativa parlamentar, por meio de discussão e aprovação em 
plenário. 

Tais medidas ainda poderiam ter sido implementadas por meio de um trabalho 

constituído por uma comissão composta por diversos servidores, de diferentes cargos e funções 

cujas contribuições, metas, planejamento e resultados poderiam ser melhor classificados após 

• minucioso estudo e prazo dilatado de trabalhos. 

A esse respeito, salienta-se que em janeiro de 2017, foi designada Comissão de Estudos 

do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Câmara Municipal de Bauru (até a 

presente data não se tem conhecimento dos resultados dessa comissão), que provavelmente 

tenha estudos e avançados trabalhos / propostas que podem colaborar com as necessidades 
desta Edilidade. 

Por meio da ampla divulgação midiática, deve-se também ter em mente que qualquer 

tipo de reestruturação organizacional na administração pública será brevemente alvo de 

alterações, em razão de proposta elaborada pelo governo federal para todos as esferas e níveis 
de governo, que visa estabelecer novas regras para contratação de servidores, estruturação de 

cargos efetivos e funções de confiança, definição de salários iniciais, regras mais rígidas para 
promoções, flexibilização de processo de demissão de servidores ... 

Assim sendo, o grupo de estudos e trabalhos procurou desempenhar suas atividades da 
melhor forma possível atentando para alguns princípios básicos de moralidade, impessoalidade, 
eficiência, razoabilidade, dentre outros. Além do exíguo prazo determinado, o trabalho final não 
contempla a minuta de resolução solicitada, ressaltando-se também não ter sido possível a 
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indicação de um integrante plenamente identificado, capacitado e com habilidades exímias 

sobre normas regulamentadoras. O grupo ficou, assim, impedido de elaborar tal documentação, 

conforme desejo dessa Presidência, apresentando as manifestações por meio dos itens 

denominados ''Texto base para a Legislação" (alerta-se que os textos já descritos deverão serem 

apresentados em forma de lei, não cabendo - provavelmente - a utilização de resolução em tal 

finalidade, principalmente para a criação de cargos). 

Reiteramos que, caso o atual grupo de estudos teve um posicionamento que não pode 

atender aos ideais e anseios desta Presidência ou daqueles que porventura colaboram com 

novas expectativas na reestruturação/ criação/ extinção de cargos, esse é o fruto dos trabalhos 

que esse grupo - de forma equilibrada, com seriedade e unanimidade - chegou ao presente 

resultado e julgou ser a melhor forma de conduzir os trabalhos administrativos. 

Na hipótese de formação de outras comissões, é muito provável que outras concepções, 

conceitos e conclusões sejam obtidos, cabendo, se assim julgar pertinente, obter-se assim um 

outro resultado que atenda às necessidades almejadas na atual administração, por meio da 
nomeação de um novo grupo de estudos. 

Qualquer outro posicionamento divergente e que talvez não atenda às expectativas em 

relação ao conteúdo apresentado pelo grupo -seja por parte dos servidores, dos vereadores ou 

qualquer outra pessoa interessada - respeita-se, espera-se e acredita-se que as medidas a serem 

adotadas por essa Presidência, juntamente com a Mesa e demais Vereadores - em plenário -

serão àquelas que cabem ao administrador público. 

Diante daquilo que temos visto, a notabilidade do conhecimento e experiência pessoal 

e profissional da atual Presidência, tem-se convicção que a decisão a ser tomada será capaz de 

satisfazer plenamente aos anseios daqueles que nos fiscalizam e solicitam desta Casa as 
providências e medidas cabíveis 

2019. 

(; 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação: 

Solicitamos sejam juntadas ao presente processo cópia de 
todos os apontamentos do Egrégio Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, ano a ano, tão somente da parte ou das 
partes q embasem este projeto de Resolução. 

> 
Bauru, O r de 2020. 

Relator 

Senhor Presidente da Câmara Municipal: 

Solicitamos a esta douta Mesa Diretora que determine ao Setor 
competente que atenda ao pedido do Relator. 
Bauru, 02 de março de 2020. 

ALEXSSANDL BUSSOLA 
Presidente da

0f missão de Justiça, Legislação e Redação 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se o presente processo à Diretoria de Recursos 
Humanos. 
Bauru, 02 de março de 2020. 

JOSÉ RO 
Presidente 

Atendido o despacho supra. Segue o processo à DRH. 
Bauru, 02 de março de 2020. 

~~,__,' ~~ 
RONALDoÍJÔsÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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ÀDAL 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação 

Em atenção ao solicitado em fls. 43 do presente processo, esta Diretoria informa, em 
concordância com despacho as fls. 28, que a Comissão de Estudos foi criada pela 
Portaria RH-071/2019 em atendimento ao Oficio 050/2019 e teve como objetivos, além 
de avaliar o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo quanto ao 
Parecer TC nº 777/026/15 (considerações da Comissão em fls. 37 a 39), fazer um 
estudo referente as necessidades administrativas desta eailidade dando apenas 
sugestões . 

Informamos também que a D como a Comissão de Estudos, não dispõe de 
"çg_pja.i;Lo!l_ ªpontamentos do Egi:égjo..Jrjbunal de Contas o s ado do s 
~ulo, ano a ano, tão somente da ou das partes que embasêm este Projeto de 

esolução". 

Bauru, 05 de março de 2020. 

os Humanos em exercício 
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~ma,a Lantcyial' G~rdrJ.=-- · · 
Praça D. Pedro 11, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação 

Solicitamos o encaminhamento do presente processo à Diretoria de 
Recursos Humanos e à Consultoria Jurídica desta Casa de Leis para que 
preste os seguintes esclarecimentos. 

A Diretoria de Recursos Humanos: 

Solicitamos que seja juntado ao processo a cópia da lei de criação 
dos cargos de Chefe de Suprimentos e Chefe de Zeladoria e 
Portaria, bem como que seja informado suas respectivas cargas 
horárias e grau de escolaridade exigidos para nomeação nos cargos 
atuais, e também, que seja informado se após a transformação dos 
mesmos ocorrerá alguma alteração de carga horária e/ou grau de 
escolaridade. 

A Consultoria Jurídica: 
Solicitar a Consultoria Jurídica desta Casa de Leis que elabore 
relatório circunstanciado em relação à fiscalização do E. TCE/SP: 

a) Explicar como se dá a fiscalização no âmbito da CMB. Quais 
relatórios são entregues? Como são entregues? Existe fiscalização 
in Loco? Caso exista, como ela é feita? O que é averiguado? Qual a 
periodicidade desta fiscalização? 

b) Após a realização desta fiscalização, existe algum retorno das 
informações prestadas? Se existir, em quanto tempo depois da 
referida fiscalização isto acontece? E de que forma essas 
informações são divulgadas a CMB? Existe domínio público destas 
informações? Em caso positivo, como podem ser acessadas? 

c) Nas últimas 5 fiscalizações realizadas, existiram pendências? Se 
sim, quais? Elas foram saneadas? Quais soluções foram dadas? 

d) A Consultoria Jurídica desta casa atua de alguma forma neste 
processo de fiscalização? E em seus desdobramentos? Se sim, 
detalhar quais são as ações realizadas nos últimos 5 anos por esta 
Consultoria frente ao E. TCE/SP. 

e) Explicar também de que forma esse processo de fiscalização 
relaciona-se com o julgamento das contas do Presidente da Câmara. 

f) Solicitar também que esta Consultoria esclareça, se tem algum 
conhecimento, em razão das funções exercidas nessa Casa de Leis, 
de algum questionamento/apontamento do E. TCE/SP (tanto do 
tribunal em si como por meio de qualquer de seus agentes) que 
tenha solicitado/recomendado a CMB qualquer tipo de alteração 
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tanto no Serviço de Suprimentos, Serviço de Zeladoria e/ou Diretoria 
Administrativa a fim de que possa se justificar as alterações 
pretendidas neste Projeto de Lei pela Mesa Diretora. 

g) Relatar e expor demais detalhes necessários para a devida 
compreensão do que é o TCE/SP e de como a CMB está 
subordinada a ele e/ou se relaciona com ele. 

OBS: Responder detalhadamente cada item. Não se utilizar de texto 
corrido no · tuito responder a todas as questões . 

MARCOS A 
Relator 

Senhor Presidente da Câmara Municipal: 

Solicitamos que o presente processo seja encaminhado aos setores 
competentes para atender a manifestação do Senhor Relator da matéria. 
Bauru, J (, de março de 2020. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 
Presidente da missão de Justiça, Legislação e Redação 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se o presente processo à Diretoria de Recursos Humanos e à 
Consultoria Jurídica. 
Bauru . ..J..J.-Ge.março de 20 . 

Atendido o espacho sup a. 
Bauru, l '- de março de 020. 

~~W,-~ 

RONALDO J6SÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Senhor Presidente, 
Comissão de Justiça, Legislação e Redação 

Em atenção à solicitação direcionada à Diretoria de Recursos 
Humanos, temos a informar o seguinte: 

a) Cópias das Resoluções 245/86, 334/97 e 441/2004, como 
também da Lei 2858/88, onde constam as criações dos 
cargos mencionados: Chefe de Zeladoria e Portaria e 
Chefe de Material - posteriormente denominado Chefe 
de Suprimento; 

b) As respectivas cargas horárias de ambos os cargos são: 8 
horas/ diárias - 40 horas semanais; 

c) Grau de escolaridade: não foi encontrada definição 
específica na legislação - perante o Tribunal de Contas, 
foi informado: Chefe de Suprimentos - Ensino Médio 
Completo / Chefe Zeladoria e Portaria - Ensino 
Fundamental; 

d) Observando o presente projeto de resolução nQ 027 /20, 
iniciado em 03/02/2020, não vislumbramos qualquer tipo 
de alteração na carga horária e/ ou grau de escolaridade. 

Sendo só o que tínhamos a informar, encaminhamos o processo 
à Consultoria Jurídica, em atenção ao despacho do Nobre Edil. 

Bauru, 20 de março de 2020 . 

WILS N B. VOLPE 
D. RE . HUMANOS 



• • 

•• 

Cimara 

R E S O L U Ç Ã O N2 245 

EDSON FRANCISCO DA SILVA, Presidente da Gamara Muni

cipal de Bauru, Estado de são Paulo, faz saber que a câmara Munici

pal decretou e ele promulga a seguinte Resolução: 

Artigo 12 

Artigo 22 

I 

DA ESTRUTURA 

Subordinam-se à presidência da Câmara: 

I - em nível de assessoramento: 

a) a Consultoria Jurídica 

II - em nível de execução: 

a) a Secretaria Executiva, como: 

1) Serviço de Apoio Parlamentar; 

2) Serviço de Atividades Auxiliares. 

b) a Coordenadoria Financeira, com: 

1) Serviço de Finanças; 

2) Serviço de Pessoal; 

3) Serviço de Material 

II 

DAS ATRIBUIÇOES 

São atribuições da Consultoria Jurídica: 

a) assessorar os Vereadores nas Comissões técnicas 

inquéritos e sindicâncias; 

b) assessorar a mesa da Câmara e os vereadores no 

transcorrer das sessões plenárias, quando requisl 

tada; 
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Cimara Municipal de Bauru 
E1tado de Slo Paulo fl. 02 

c) dar orientação técnica nos processos em tramitação; 

d) defender a Câmara nos assuntos jurídicos internos 

e externos; 

e) emitir pareceres jurídicos no âmbito da Câmara; 

f) exercer as demais atividades próprias de assessora 

mente jurídico. 

São atribuições da Secretaria Executiva: 

I - através do Serviço de Apoio Parlamentar: 

a) promover a gravação de sessões, convertendo os 

fatos nelas ocorridos em transcrição datilogr! 

fica: 

b) expedir certidões, quando requeridas, dos tex 

tos transcritos; 

c) executar as demais tarefas próprias de apoio 

ao trabalho dos vereadores; 

II - através do Serviço de Atividades Auxiliares: 

- em relação às atividades de expedientes: 

a) zelar pelo desenvolvimento correto do expedi

ente de rotina, com o regular encaminhamento 

e recebimento de papéis e documentos; 

b) elaborar as atas das sessões; 

c) datilografar e redigir requerimentos e demais 

proposições dos vereadores; 

d) zelar pelo regular funcionamento do protocolo 

e do arquivo; 

e) zelar pelo bom funcionamento e uso de máquinas 

copiadores; 

f) executar tarefas de datilografia em geral; 

g) executar as demais tarefas próprias de expedi 

ente; 

2 - em relação às atividades de zeladoria e portaria: 

a) atender aos serviços de copa; 

b) promover a limpeza geral e o funcionamento do 
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Artigo 42 

Câmara 
ratado d• 5ao Paulo f"l. 03 

prédio da Câmara, zelando pela sua abertura e 

fechamento; 

c) atender telefonemas na portaria, anotando os 

recados, quando for o caso; 

d) executar as demais tarefas próprias de zelado

ria e portaria. 

São atribuições da Coordenadoria Financeira: 

I - através do Serviço de Finanças: 

a) elaborar empenho, notas de anulação e demais 

procedimentos referente ao processamento da 

despesa; 

b) elaborar balancetes, balanços e mapas demons-

trativos; 

c) escriturar os documentos contábeis; 

d) elaborar as previsões orçamentárias; 

e) solicitar os pedidos de suplementação de recur 

sos ~rçamentários, quando necessário; 

f) elaborar os boletins de tesouraria e demais 

documentos de caixa; 

g) preencher os cheques e providenciar as ordens 

de pagamento; 

h) controlar os saldos bancários, providenciando 

as reconciliações de contas; 

i) executar as demais taref"as próprias de tesoura 

ria e contabilidade. 

II - através do Serviço de Pessoal: 

a) elaborar as f"olhas de pagamento dos vereadores 

e dos servidores da Câmara; 

b) elaborar os contratos de prestação de serviço 

zelando pelo seu correto cumprimento; 

c) emitir certidões de interesse f"uncional; 

d) controlar o ponto dos servidores; 
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Estado ti• Stío ....,.o f l • O~ 

e) manter controle sobre a concessão de férias 

quinquênios, licença-prêmio e demais benefí

cios a servidores; 

f) manter arquivo dos servidores ativos e inati 

vos da Câmara; 

g) promover as demais tarefas próprias da área 

do pessoal. 

III - através do Serviço de Material: 

a) promover a aquisição, guarda e distribuição de 

material de consumo; 

b) zelar pela guarda de material, adotando local 

fichas e documentos próprios para esse fim; 

c) controlar o patrimônio dos bens móveis, chape 

ando e cadastrando esses bens; 

d) cuidar dos serviços de manutenção de equipame~ 

tos e conserto de material permanente; 

e) elaborar os documentos e balancetes a serem en 

caminhados à Seção de Finanças, para contabili 

zação; 

f) executar as demais tarefas próprias da área de 

material e patrimônio móvel • 

São atribuições específicas: 

1 - do Secretário Executivo: 

a) em conjunto com o respectivo Chefe de Seção as-

sinar certidões; 

b) assinar contratos de manutenção; 

c) zelar pelo decoro no âmbito funcional; 

d) zelar pelo bom uso das viaturas, orientando os 

motoristas nas tarefas a executar. 

2 - do Diretor da Coordenadoria Financeira em conjunto 

com o Presidente da Câmara: 

a) assinar cheques e ordens de pagamento; 

b) assinar balancetes e balanços. 
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M u n 1, 1 p a 1 '·a·e· BaÜ~r-ü. -:: 
fl. 05 

3 - do Diretor da Coordenadoria Financeira: 

a) assinar empenhos e demais documentos de desp~ 

sas; 

b) assinar contratos, exceto de manutenção. 

Bauru, 27 de junho de 1986. 

~-
EDs~'%sco DA SILVA 

Presidente 

OSWALDO DE OLIVEIRA 

1º Secretário 

Registrado na Secretaria da Câmara na mesma data, 
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 
EIS'l',\l)Q DE SÃO P~ULO 
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Cria na Ca~ara Municipal de Aauru a 

P.18151/88 função gr·atifícada de Chefe de Zelado 
ria e Portaria, 

Professor Jost G:.JALBERTO MARTINS AI<GERAMI' Prefeito 
Municipal de DeuI'u, Estado de São Paulo, faz saber que a câmara Mu 
nicipal aprovou e ele sanciona e promulga~ segu!.n:c !.ci: 

Artigo 111 

Parágrafo ~ico 

Artigo 2!i. 

Artigo 32 

Fica cr-iada na câ:nara i1lunicipal cJP. 3<\u:--u a função 
gralificadü de Chefe de Ze]ajor~.;-1 e Portar-ia que S.!!_ 
rá exercida por um fur.cioné.rio do quadro de pessoal, 
Classe 1, de Conjunto de Classe Operacional . 

- Fica concedida u1r.a gratificação íiltmsal, 
r-âvel aos vencimer:tos de 20% (vinte poc 

não incorp.5!_ 
cento) sobre 

o valor de sua remuneraçao ao oc~pante da função 
criada por esln lei. 

A despesa decorrente da prese~te lP.i sera s~portada 
por verba prÓpria do orçamento, 

~sto lei entrara em vigor no dala de sua 
çaa. 

aauru, 30 de novembro de 1968 

~0~ 
PRQF.JOSE GUALDER,O -1ARTIN5 ANGERAMt 

PHE!'El':•o MUNJ.ClPAi. 

public_!! 

Registrada na Divisão do ~xpediente da ?rereitura, na mesma data. 

' ( \ 1 

\L:1111,ÍI 1(1 ~'\;A"°'" (. __. 
MAR:A r,E~ET#'-Mlmrnd , ;n ocrvEIRA 

DIRETO~A DE DIVISÃO O F.XPEDIF.NTE 
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Resolução nº 334 
De 26 de fevereiro de 1997. 

Reordena a estrutura cwgaiilzaciooal da Câmara 
Municipal de Bauru, cria e extingue cargos 
pLt>licos e dá outras pro11idi!ncias. 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no 
uso das atribuições que lhe confere· o artigo 15, Hem li, letra "d •. da Resolução 263/90, 
promulga a seguinte Resolução: 

Artigo 1° -

Artigo 2° -

1 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A estf4tura organizacional da camara Municipal, definida nas Resolução 
313, de 1 O de abril de 1995 e alterada pela Resolução 315, de 4 de maio de 
1995, é aqui reordenada, sendo que a Presidência da Câmara, vihéulada 

à Mesa da Câmara, tem as seguintes unidades subordinadas: 

1 - em nivel de assessoramento e apoio: 
a) a Chefia do Gabinete; 
b) as _consultorias e assessorias, nas áreas administrativa e financeira, 

de assuntos parlamentares, de cerimonial, de imprensa, jurídica e de 
obras e serviços; 

li - em nível de execução: 
a) a Diretoria de Apoio Legislativo, com : 

1. Serviço de Proceqimentos Legislativos; 
_2. Serviço de Atividades Auxiliares; 
3. ·serviço de Microfilmagem e Arquivo; 
4. Centro de Atividades Mullimeios, agregando as áreas de som e 

imagem; 
b) a·Diretoria Administrativa, com: 

I. Serviço de Material; 
2. Serviço de Zeladoria e Portaria; 
3. Centro de Processamento de Dados; 

c) a Diretoria Financeira, com: · 
1. Serviço de Contabilidade; 

- 2. Serviço de· Finanças; 
d) a Diretoria de Recursos Humanos, com Serviço de Pessoal e as 

atividades de concursos; treinamento e desenvolvimento de pessoal, . 
benefícios. avaliação d1hlesempenho e análise de esÍágio probatório. 

. li 
DOS CARGOS E DOS VENCIMENTOS 

Ficam extintos os cargos em C!lfTlissão de Diretor Geral, referên"cia 18; de 
Coorden~dor Administrativo-Financeiro, referência. 17, ambos 
reenquadrados pelo artigo 4º da Resolução 270, de 28 cte maio de 1992; de 
Coordenador de Atividades Gerais. referência 17, criado pelo artigo 1° da 
Lei nº 3859, de 4 de abril de 1995; de Subdiretor, referência 17, criado pelo $ 
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e) requisitar filmes no estoque, mediante visto da Diretoria de 

Apoio Legislativo, fazendo mensalmente relatório de sua 
utilização; 

1) exercer as demais tarefas próprias da área: 

li - Da Diretoria Administrativa: 
a) cumprir e fazer cumprir as portarias, atos, ordens· e instruções 

emanados_ da Presidência da Câmara, sobre serviço de 
interesse administrativo ou público; 

b) na sua área de atuação, assinar certidões com os respectivos 
chefes de Serviço; 

c) autenticar os papéis e expedir certidões de natureza 
administrativa, depois de autorizada pela Presidência; 

d) zelar pelo decoro no ãmbito funcional; 
e) providenciar a vigilância.no ãmbito da Cámara; 
1) zelar pelo bom uso das viaturas, orientando os motoristas nas 

tarefas a executar, bem como no correto controle de tráfego; 
g) guardar as chaves das viaturas, autorizando o seu uso; 
h) zelar pela disciplina funcional no âmbito da Câmara; 
i) determinar a abertura de processos administrativos, sugerindo 

o nome dos integrantes das comissões processantes; 
j) determinar a abertura de licitações, assinar editais e convites: 
k) assinar junto com o chefe do Serviço de Material, os 

balancetes de materiais e demais relatórios de sua 
movimentação; 

n ouvida a Consultoria Jurídica, elaborar os contratos de serviço, 
zelando pelo seu correto cumprimento; · 

m) controlar o consumo de combustível e outros materiais, bem 
como peças de reposição e acessórios dos veículos; 

n) exercer as demais tarefas próprias de sua área; 

2.1 - através do Serviço ele Material: 
a) laborar editais de licitação e convites, acompanhando as fases 

que eles se desenvolverem; 
bj promover compras ou contratações de serviços diretos, na 

forma da lei; 
c) promover a guarda e a distribuição de material de consumo, 

controlando o estoque _do almoxarifado, quando for o caso; 
d) elaborar ficha mensal de ·controle da movimentação de 

material entre os diversos setores da Cilmara; 
e) elaborar inventário de entrada e saída de materiais e bens no 

âmbito da Câmara; 
f) elaborar balancete financeiro para contabilização; 
g) controlar o patrimônio iJos bens móveis, chapeando-os 

individualmente em ordem numêrica crescente, 
cadastrando-os no computador, para fins de controle e 
fiscalização; 

h) zelar pelo correto cumprimento dos contratos que cubram 
serviços de manutenção ou recuperação de bens matérias 
permanentes; · 

i) dar baixa e destino aos bens considerados inseIVlveis; 
j) exercer as demais tarefas próprias da ·área de atuação; 

2.2 .. através do Serviço de Zeladoria e Portaria: 
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a) atender aos serviços de copa, inclusive o seu abastecimento; 
b) promover a limpeza geral e o funcionamento do prédio de 

Câmara, zelando pela sua correta rnanutenção e dos 
equipamentos materiais nele integrados; 

e) cuidar do conserto de· materiais permanentes, quando 
necessário; 

· d) zelar pelo uso adequado do. estacionamento e das demais 
dependência da Câmara; 

e) atender pela recepção as pessoas que venham à Câmara, 
encaminhando-as para os tocais por ela solicitados e 
principalmente: 
1. impedir o ingresso e a permanência nas· dependências 

da camara de pessoas não autorizadas; 
2. impedir a circulação de pessoas · que . venham 

comercializar ou vender serviços no recinto da Cãmara, 
salvo determinação superior; 

3. manter, mediante registro ou outro sistema, o controle 
de circulação de pessoas que dirijam à Câmara; 

4. registrar, utilizando sistema dé processamento de dados, 
a presença de autoridades e pessoas convidadas que 
compareçam às solenidades; 

5. receber as correspondências endereçadas à Câmara 
éncaminharido-as aos setores.competentes; 

6. executar as demais tarefas próprias da área de 
recepção; 

f) atender a área de telefonia, dando informações quando 
necessárias e anotando recados; 

g) exercer as demais tarefas próprias de zeladoria e portaria; 

2.3. Através dó Centro de Processamento de Dados: 
.a) · desenvolver, Implantar e assessorar sistemas específicos 

aplicáveis à camaíll; 
b) treinar o pessoal para operar os equipamentos da área; 
c) atender às áreas de atuação da Câmara na aplicação e 

alterações nos sistemas implantados; 
d) especificar materiais e equipamentos a serem adquiridos; 
e) nos treinamentos a serem efetuados por terceiros, auxiliar a 

· Divisão ·de Recursos Humanos na escolha das empresas que 
desenvolverão o .projeto; 

f) dar apoio à Assessoria de Cerimonial, quando solicitado: 
g) exercer as demais tarefas próprias da área de processamento 

de dados; 

111 • Da Diretoria F_inanceira: 
a) supervisionar· os serviços subordinados, para que haja boa 

execução nás suas atividades; 
b) em conjunto com a. Presidência, assinar cheques, ordens de 

pagamento, balancetes e balanços; 
c) · zelar, para fins de ·exames e inspeções, . para que os 

documentos processados nos serviços subordinados, sejam 
correta e regularmente arquivados; 

d) exercer as demais tarefas próprias da área contábil e 
financeira; 

3.1 - Através do Serviço Contllbll: 

RAÇAODE 
PAULO 
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RESOLUÇÃO Nº 441 
De 08 de junho de 2004 

Reordena a estrutura organizacional da camara 

Municipal de Bauru, define atrfbulçOes • dá 

outnos provfdilnclas. 

A MESA DA CÃMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso de suas 
\, atribuições, que lhe confere o artigo 15, item 11, letra "d", da Resolução 263/90, promulga a seguinte 

· Resolução: 

Art. 1° - A estrutura organizacional da Câmara Municipal, fica aqui reordenada, sendo que a 
Presidência da Gamara, vinculada à Mesa da camara, tem as seguintes unidades 
subordinadas: 

1 - em nlvel de assessoramento e apoio: 

a) a Chefia do Gabinete; 
b) as consultorias e assessorias, nas áreas administrativa e financeira, de 

assuntos parlamentares, de cerimonial, de Imprensa, juridica e de 
obras e serviços; 

li - em nfvel de execução: 

a) a Diretoria de Apolo Legislatlvo,com: 
1. Serviço de Procedimentos Legislativos; 
2. Serviço de Atividades Auxiliares; 
3. Serviço de Microfilmagem e Arquivo; 

b) a Diretoria Administrativa.com: 
1. Serviço de Suprimento; 
2. Serviço de Zeladoria e Portaria (inclusive vigias); 
3. Centro de Processamentos de Dados; 

c) a Diretoria Financeira, com: 
1. Serviço de Processamento da Despesa; 
2. Serviço de Finanças; 

d) a Diretoria de Recursos Humanos, com Serviço de Pessoal e as 
atividades de concursos, treinamento e desenvolvimento de pessoal, 
benefícios, avaliação de desempenho e análise de estágio probatório. 

e) a Diretoria de Comunicação, com as atividades de jornalista, operador de 
câmara, editor de vldeo, técnico de rnanutenção, assistentes de produção e 

- o =<m de=""'"""• """V.,.,,_,/ ? 
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e) copiar documento para vereador, para o arquivo geral e para o arquivo do 
Serviço; 

f) arquivar os expedientes para elaboração do relatório de desempenho an.ual 
dos vereadores, na área; 

g) receber em retomo e dar ciência ao vereador, quando houver, da resposta 
das proposições apresentadas; 

h) expedir pela Gamara convites em geral de interesse público do Legislativo, 
quando autorizados pela Presidência; 

i) exercer as demais tarefas próprias da sua área de atuação; 

1.3- através do Serviço de Microfilmagem e Arquivo: 

a) organizar e ter sob guarda o arquivo.estático de processos, fichários, livros e 
todos os outros papéis que ali se encontram, bem como os microfilmes, 
tanto a original em prata como a cópia em diazo, mantendo-os em ordem 
para fácil localização; 

b) manter sob sua guarda, documentos e vldeos das demais diretorias da 
Gamara, sendo, entretanto, de responsabilidade da diretoria respectiva, o 
manuseio dos mesmos neste Serviço, desde que haja expressa autoriza~ 
do diretor responsável, cabendo a este serviço somente o levantamento dos 
microfilmes;; 

c) providenciar periodicamente a microfilmagem de documentos, na forma da 
Lei Federal n• 5.433, de 8 de maio de 1968, observando inclusive, nos 
procedimentos, a legislação que protege o uso desses processos; 

d) proceder a preparação de todos processos e documentos que serão 
microfilmados; 

e) preparar os documentos em lotes, fazendo o devido controle de salda e 
entrada de documentos microfilmados; 

f) transferir periodicamente para constituir acervos históricos de entidades 
conveniadas, os documentos microfilmados mediante expressa autorização 
do Presidente da Gamara Municipal; 

g) elaborar as atas das sessões plenárias, encaminhando-as a Diretoria de 
Apoio Leg isiativo para as demais providências; 

h) transcrever na Integra os pedidos feitos pelos vereadores e os 
pronunciamentos nas votações de comissões; 

i) elaborar atas das sessões plenárias; 
j) emitir certidão, quando requerida, sobre trechos de vídeos gravados ou de 

documentos microfilmados; 
k) exeroer as demais tarefas próprias de sua área. 

2 - Da Diretoria Administrativa: 

a) cumprir e fazer as portarias, atos, ordens e instruções emanados da 
Presidência da Câmara, sobre serviço de interesse administrativo ou 
público; 

b) na sua área de atuação, assinar certidões com os respectivos chefes de 
Serviço; 

e) autenticar os papéis e expedir certidões de natureza administrativa, depois 
de autorizada pela Presidência; 

d) zelar pelo decoro no âmbito funcional; 
e) providenciar vigilância no ambito da camara; 
f) zelar pelo bom uso das viaturas, orientando os motoristas nas tarefas a 

..,_ --•-oo--~"'°''°J) ~ -l 
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g) guardar as chaves das viaturas, autorizando o seu uso; 
h) zelar pela disciplina funcional no âmbito da Câmara; 
i) determinar a abertura de processos administrativos, sugerindo o nome dos 

integrantes das comissões processantes; 
j) determinar a abertura de licitações, assinar editais e convites; 
k) assinar junto com o chefe do Serviço de Material, os balancetes de materiais 

e demais relatórios de sua movimentação; 
1) ouvida a Consultoria Jurídica, elaborar os contratos de serviço, zelando pelo 

seu correto cumprimento; 
m) controlar o consumo de combusllveí e outros materiais, bem como peças de 

reposição e acessórios dos velculos; 
n) acessar o site da Cêmara divulgando atos oficiais referentes a licitaçõe$, 

contratos e afins; 
o) supervisionar as operações feitas com máquinas copiadoras; 
p) controíar em relatórios mensais as cópias tiradas pelas máquinas 

copiadoras; 
q) exercer as demais atividades próprias da sua área de atuação; 

2.1- através do Serviço de Suprimento: 

a) elaborar editais de licitação e convites, acompanhando as fases que eles se 
desenvolvem; 

b) promover compras ou contratações de serviços diretos, na forma de lei; 
c) promover a guarda e a dlstribulçao de material de consumo, controlando o 

estoque do almoxarifado, quando for o caso; 
d) elaborar ficha mensal de controle da movimentação de material entre os 

diversos setores da camara; 
e) elaborar inventário de entrada e saída de matérias e bens no ámbito da 

Cámara; 
f) elaborar balancete financeiro para contabilizaçao; 
g) controlar o patrimônio dos bens moveis, chapeando-Os individualmente em 

ordem numérica crescente, cadastrando--0s no computador, para fins de 
controle e fiscalização. 

h) dar baixa e destino aos bens considerados inservíveis; 
i) exercer as demais tarefas próprias da área de atuaçllo; 

2.2. através do Serviço da Zeladoria e Portaria : 
a) atender aos serviços de copa, inclusive o seu abastecimento; 
b) promover a limpeza geral e o funcionamento de prédio de Cámara, zelando 

pela sua correta manutençao e dos equipamentos matérias nele Integrados; 
c) cuidar do conserto de materiais permanentes, quando necessário; 
d) zelar pelo uso adequado do estacionamento e das demais dependência da 

camara; 
e) atender pela recepção as pessoas que venham â Câmara, encaminhando 

-as para os locais por elas solicitado, distribuir a correspondência, jornais e 
outros documentos e principalmente: 
1. impedir o ingresso e a permanência nas nas dependências da 

camara de pessoas náo autorizadas; 
2. impedir a circulação de pessoas que venham comercializar ou vender 

serviços no recinto da camara, salvo determinaçao superior; 
3. manter, mediante registro ou outro sistema, o controle de circulação 

de pessoas que dirijam à Cám~ ~-

•.. ' .~ 9 
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4. registrar, utilizando sistema de processamento de dados, a prese.;ça 
de autoridades e pessoas convidadas que compareçam as 
solenidades; 

5. receber as correspondências endereçadas à Câmara 
encaminhado-as aos setores competentes; 

6. executar as demais tarefas prôprias da área de recepção; 
f) atender a ârea de telefonia, dando informações quando necessérias a 

anotando recadOs; 
g) exercer as demais larefas prõplias de zeladoria e portaria; 

2.3. Através do Centro de Processamento de Dados: 

2.3.1 -Em relação às atividades da ãrea de informãlica: 

a) desenvolver, implantar e assessorar sistemas especificas aplicâveis ã 
camara; 

b) treinar o pessoal para operar os equipamentos da érea; 
e) atender as éreas de atuaçao da Gamara na aplicação e alterações nos 

sistemas implantados; 
d) especificar materiais, equipamentos e software a serem adquiridos e 

assessorar a comissão de licitação quando dessas aqulsl90es, bem como 
quando se tratar de serviços de terceiros; 

e) nos treinamentos a serem efetuados por terceiros, auxiliar a Divisão de 
Recursos Humanos, na escolha elas empresas que desenVOlverl!o o projeto; 

f) dar apoio ã Assessoria de Cerimonial, quando solicitado: 
g) dar apolo aos órgãos da -Cêmara, bem como às sessões plenârias, 

audiências públicas e outros evenllls, quando soicitado; 
h) acompanhar o desenvolvimento dos serviças de manutenção que forem 

efetuados nos equipamentos de processamento de dados, junto a terceiros. 
i) executar as demais tarafas.prõprias da ãrea de processamento de dados 

3 - Da OirelOria Financeira: 

a) supervisionar os serviços subordinados, para que haja boa execuçao nas 
suas atividades; 

b) em conjunto com a Presidência, assinar documentos relativos a créditos 
bancãrios transmitidos eletronicamente, bem como assinar balancetes, 
balanços e demais peças contábeis necessãrias ao fiel cumprimento da 
legislação em vigor; 

e) zelar, para fins de exames e inspeções, para que os docum~tos 
processados nos serviços subordinados sejam correta e regularmente 
arquivados; 

d) acompanhar, diariamente,. via Internet ou outro meio disponlvel, 1Dda 
legislação que rege as atividades em sua érea de atuação; 

e) realizar, no que concerne à sua competência, a prestação de contas da 
Câmara junlo ao Tribunal de Contas do Estado, preparando, inclusive, o 
Relatõrio de Gestão referente ao exerclclo findo; 

fJ elaborar os Relatórios Quadrimeslrais de Gestão Fiscal, determinar sua 
publicação no Diario Oficial do Municlpio, bem como seu encaminhamento, 
na época devida, ao Tribunal de Contas do Estado; 

g) presiar à Prefeitura Municipal, mensalmente. todas as informações relativas 
ao Poder Legislativo, a fim de subsidiar o Relatõrio Resumido de Execµção 
Orçarnentma previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal; -'s- . 
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Processo nº 02712020, de 0310212020. 
Autor: Mesa da Câmara 

Senhor Presidente. 

Trata-se de Projeto de Resolução de autoria da Mesa da Câmara Municipal, que objetiva 
"altera a Resolução nº 44112004 e dispõe sobre a transformação do Serviço de Suprimento 
em Serviço de Compras, Licitações e Contratos e sobre a transformação do serviço de 
Zeladoria e Portaria em Serviço de Almoxarifado e Patrimônio da Câmara Municipal de 
Bauru." Em apertada síntese este é o conteúdo do projeto a ser analisado. 

Após análise, assevera-se a Vossa Excelência que o pedido de fls. 45/46, resultante da 
informação de fl. 44 prestada pela Diretoria de Recursos Humanos é extemporânea. 

De plano consigna ao nobre Vereador que a Diretoria não trouxe informação completa 
(fl. 44), pois não juntou o Ofício 50119 da Presidência (Doe. 01 ), que motivou a Portaria RH-
07112019. ln verbis: 

Considerando o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo exarada no TC nº 777/026/15 (sob recurso), o 
posicionamento do Conselho do Ministério Público do Estado de 
São Paulo sobre cargos em comissionados, e pelas 
necessidades administrativas enfrentadas pela Edilidade [ ... ] 
(destacamos) 

Assim, no ofício têm-se duas determinações díspares, a primeira sobre "cargos 
comissionados" objeto do mencionado TC - TCEISP (assessor Vereador e outros). Outra, 
sobre as "necessidades administrativas" da Edilidade, portanto, sem qualquer relação com 
eventual fiscalização da Corte de Contas . 

Rútilo é que a solicitação posta a esta Consultoria decorreu de informação incompleta (fl. 
44), razão pela qual afasta-se do núcleo normativo pretendido pela Mesa Diretora, que é 
dar dinamismo e melhores condições aos servidores no desempenho de suas funções. 

Destarte entendendo o Relator ser necessário a manifestação sobre as práticas do TCE/SP, 
que sejam apartadas do atual procedimento às f/s. 45/46, para então, noutro seja 
processada. Possibilitando a tramitação deste pela demais Comissões permanentes e sua 
submissão ao Plenário desta Casa de Leis. 

Pelo exposto a Vossa Excelência e, visando a celeridade procedimental, antecipadamente 
manifesta a Consultoria Jurídica que Projeto de Lei 027/20, não apresenta elementos 
jurídicos geradores de ilegalidade ou inconstitucionalidade, de tal sorte que está em 
conformidade com os princípios que norteiam o procedimento legislativo. 

É 
B 

Carlos 
Consultor Jurídico 
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Câmara Municipal d2 B,Mu · 
Diretoria Recursos Humano~ 

Assunto: Grupo de Estudo 

Senhor Diretor de Recursos Humanos, 

• Considerando a necessidade do preenchimento de cargos 

• 

que ficaram vagos pela aposentadoria de seus titulares, por meio da realização de 
concurso público de ingresso na carreira; 

Considerando o entendimento do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo exarada no TC nº 777/026/15 (sob recurso), o posicionamento 
do Conselho do Ministério Público do Estado de São Paulo sobre cargos 
comissionados, e pelas necessidades administrativas enfrentadas pela Edilidade, 
solicito a Vossa Senhoria que elabore a criação de Grupo de Estudo e Trabalho com 
os seguintes objetivos específicos: 

- Apurar o número necessário ao preenchimento dos 
cargos efetivos vagos e, fundamentar eventual 
necessidade da ampliação do quadro de servidores 
(efetivos); 

- Se for o caso de criação de novos cargos (efetivos), seu 
enquadramento, atribuições/funções, respectivos 
vencimentos e escolaridade a :,;er exigida dos novos 
servidores, observando para tanto eventual progressão na 
carreira. Respeitando, obrigatoriamente, o disposto no 
artigo 37, inciso XII da Constituição Federal de 1988; 

Apurar eventual possibilidade de extinção, 
reestruturação ou transformação de cargos efetivos e/ou 
em comissão, ocupados por servidores de carreira ou de 
livre nomeação (não efetivos) nourros. 

O Grupo de Estudo e Trabalho deverá ser composto 
exclusivamente por servidores de carreira, ocupantes dos cargos em comissão de 
Diretoria ou Chefia nas áreas de Recursos Humanos, Administrativo e Financeiro, 
aptos e qualificados ao desempenho do quanto estabelecido, sem prejuízo das suas 
atribuições normais e dentro da jornada regular de trabalho, sob a superv~1são ____, 
Controle Interno. _ .':I 

,_.__ 
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O trabalho do grupo deverá ficar sob a coordenação da 
Diretoria de Recursos Humanos, que deverá organizar as diretrizes e rotinas das 
suas atividades e, se necessário, contar com a colaboração das Consultorias 
Jurídica e Administrativa-Financeira. 

Havendo necessidade, poderá ser autorizado por esta 
Presidência eventual compensação de horário por meio de banco de horas, estando 
vedado entretanto o percebimento de remuneração pecuniária, a qualquer título. 

Eventual despesa que esta medida provocar, deverá ser 
apresentada mediante requisição e justificativa escrita, devendo ser suportada pelo 
orçamento vigente, suplementado se necessário, mediante justificativa. 

Uma vez criado o grupo, este deverá apresentar o 
resultado de seu trabalho em, no máximo, 30 (trinta) dias contados do início de sua 
atuação, prorrogados se necessário. 

O resultado do trabalho do grupo deverá ser apresentado 
sob a forma de Minuta de Resolução, a ser submetida à Mesa Diretora, para 
posterior votação em Plenário . 
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PORTARIA RH-071/2019 

C9RAÇÁO O! 
SAO PAULO 

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA, Presidente da Câmara 

Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais de acordo com a Resolução 

nº 263/90, art. 17, inciso VI, letra "b" e considerando o entendimento do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo exarado no TC nº 77/026/15, RESOLVE criar Grupo de Estudos e Trabalhos formado 

pelos Servidores WILSON BERTACHINI VOLPE, ADRIANA FERNANDES SILVA GOMES e 

LAÍS TRAGANTES LEÃO PERES, sob a coordenação do primeiro e a supervisão do CONTROLE 

INTERNO desta Casa, representado pela Sra. Carolina Favinha, com os objetivos especificados por 

meio do Oficio nº 050/19, apresentando-se os resultados apurados no prazo máximo de 30 dias. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

Bauru, 30 de outubro de 2019. 

/.,---------..__ 

JOS 

Registrada na Diretoria de Recursos Humanos, 

em ili_;qO 12019. 

ecursos Humanos 
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SAOPAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação por esta Casa de Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

16 de junho de 2020 . 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade da proposta apresentada . 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

MARCOSAN'Flr:?t.l 
Relator 

Sala de Reuniões, em 

16 de junho de 2020. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 

Presi ente 

Membro 
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SÃO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~Pro~-
Em ,;lq de rb de 2020. 

YA~~TO 
Presidente 
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REQUERIMENTO 

Solicito a presidência desta Casa de Leis, que encaminhe ofício ao Conselho Federal de 

Contabilidade, pedindo que seja feita a análise das atribuições contidas no P. 27 /2020, 

em especial, nas atribuições que virão a ser criadas através do Serviço de Almoxarifado 

e Patrimônio, pedindo-se que o referido Conselho possa examinar à luz da Resolução 

CFC 560, de 28 de outubro de 1983 e suas alterações posteriores, e manifestar-se 

sobre: 

1) As atribuições propostas para o Serviço de Almoxarifado e Patrimônio, 

conforme segue abaixo, conferem com aquelas descritas na Resolução CFC 560, 

ou seja, tratam-se de atribuições qualificadas como privativas do profissional 

Contabilista e portanto, só podem ser exercidas por este profissional? 

Solicito, também, que o CFC faça outras considerações que achar pertinentes sobre as 

referidas atribuições no intuito de que possamos aprimorar o referido projeto, 

requerendo inclusive, se achar necessário, mais informações junto a esta edilidade. 

"Através do Serviço de Almoxarifado e Patrimônio: 

a) Promover o recebimento, a guarda e distribuição de material de consumo, 

controlando o estoque do Almoxarifado; 

b) Emitir relatórios mensais das movimentações de Patrimônio e Almoxarifado: 

Relatório de Requisições de Entrada, Relatório de Requisições de Consumo Imediato, 

Consumo por Centro de Custo, Balancete Analítico do Almoxarifado, Inventário 

(posição do estoque), Depreciação, Saldo para Conferência Contábil, assinando-os 

junto com a Diretoria Administrativa; 

c) Enviar mensalmente cópias de relatórios à Diretoria Financeira, para fins de controle 

contábil: Balancete Sintético do Almoxarifado (compras); Saldo Atualizado para 

conferência Contábil (patrimônio); Balancete do Almoxarifado (compras); 

d) Dar publicidade, mensalmente, fixando em mural: Balancete do Almoxarifado e 

Balancete Sintético do Almoxarifado; 

e) Cadastrar os bens móveis (permanentes) no Patrimônio, identificando-os 

individualmente em ordem crescente, para fins de controle e fiscalização; 
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f) Controlar as movimentações dos bens patrimoniais, registrando todas as alterações 

que a legislação assim o determinar, tais como: depreciação e reavaliação; g) Controlar 

as movimentações dos bens patrimoniais, relativos à saída/retorno para manutenção 

e/ ou cessão a outros órgãos; 

h) Relacionar os bens para doação e encaminhar para elaboração de Projeto de 

Resolução; i) Dar baixa e destino aos bens considerados inservíveis e eventuais 

doações, encaminhando-os à Prefeitura Municipal de Bauru por meio de Resolução; 

j) Requisitar ao serviço de compras a aquisição de materiais para reposição de estoque 

do Almoxarifado; k) Supervisionar e controlar o consumo de suprimentos e de cópias 

impressas nas máquinas fotocopiadoras centrais; 

1) Manter-se atualizado quanto à legislação e orientações emanadas pelo Egrégio 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

m) Supervisionar os trabalhos realizados pelos Agentes de Serviços Auxiliares nos 

serviços de copa, limpeza geral, manutenção e equipamentos do prédio, uso adequado 

do estacionamento e demais dependências; 

n) Orientar e designar os Agentes de Serviços Auxiliares em atividades da área de 

zeladoria, portaria e telefonia, com a finalidade de manter os serviços prestados em 

casos esporádicos; 

o) Providenciar a vigilância no âmbito da Câmara, conferindo a escala e registro das 

rondas; 

p) Exercer as demais atividades próprias da sua área. (NR)" 

Bauru, 24 de junho de 2020. 

Vereador 
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Senhor Presidente da Câmara Municipal: 

Conforme manifestação do Senhor Relator do presente 
processo, solicitamos o encaminhamento de ofício ao Conselho 
Federal de Contabilidade. 
Em, 24 de junho de 2020. 

da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se ofício, conforme solicitação. 
Em, 24 de · ho de 2020. 

JOSE 
Presidente 

Atendido o despacho supra. egue cópia do ofício. 
Em, 24 de junho de 2020. 

~~bi~ 
RONALDO JÓSÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 



• 

• 

• 

Of.DAL.SPL.O1. 109/20 

Bauru, 30 de junho de 2020. 

Prezado Senhor: 

Atendendo requerimento do Relator da Comissão de 

Economia, Finanças e Orçamento, Vereador Luiz Carlos Bastazini, encaminhamos 

cópia do Projeto de Resolução que altera a Resolução nº 441, de 08 de junho de 

2004, e dispõe sobre a transformação do Serviço de Suprimento em Serviço de 

Compras, Licitações e Contratos e sobre a transformação do Serviço de Zeladoria e 

Portaria em Serviço de Almoxarifado e Patrimônio da Câmara Municipal de Bauru, a 

fim de que Vossa Senhoria preste as informações solicitadas. 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos com 

protestos de consideração e apreço . 

JOSE 

Ao 

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 

NESTA 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Em que pese a ausência de resposta ao pedido de informações de 

folhas 68 e 69, na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 
lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
03 de agosto de 2020. 

Relator 



PROC. NR_;;;,_..1,,_-,-__ _;;_ 

• 
~ma,a Lume~, 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

FOLHAS 

• SÃO PAULO 

• 

• 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa. 

LUIZ c· 
Relator 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
19 de agosto de 2020. 

YASMIM NASCIMENTO 

Presidente 

ALEXSSAN RO BUSSOLA 
Membro 

FRANCISCO CARLOS DE GOES 
Membro 

RICARDO PELISSARO LOQUETE 
Membro 
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REQUERIMENTO 

Solicito a presidência desta Casa de Leis que encaminhe ofício ao Conselho Federal de 

Administração, pedindo que seja feita a análise das atribuições contidas no P. 27/2020, 

em especial, nas atribuições que virão a ser criadas através do Serviço de Compras, 

Licitações e Contratos, pedindo-se que o referido Conselho possa examinar à luz da Lei 

4.769, de 9 de setembro de 1965, bem como do Decreto nº 61.934, de 22 de 

dezembro de 1967 e suas alterações posteriores, e manifestar-se sobre: 

► Se as atribuições propostas para o Serviço de Compras, Licitações e Contratos, 

conforme segue abaixo, conferem com aquelas descritas nas normas legais 

supracitadas, ou seja, tratam-se de atribuições qualificadas como privativas dos 

profissionais Técnicos em Administração (bacharéis, técnicos e/ou gestores) e, 

portanto, só podem ser exercidas por estes profissionais devidamente 

titulados? Se dentre as atribuições elencadas abaixo, alguma recair sobre 

titulação específica, pedimos a gentileza de que nos seja apontado. 

Solicito, também, que o CFA faça outras considerações que achar pertinentes sobre as 

referidas atribuições no intuito de que possamos aprimorar o referido projeto, 

requerendo inclusive, se achar necessário, mais informações junto a esta edilidade. 

"Através do Serviço de Compras, Licitações e Contratos: 

a) Atender as solicitações de compras/serviços dos diversos Setores, Gabinetes 

e Diretorias, após autorização da Presidência; 

b) Realizar cotações e elaborar mapa comparativo de preços tanto para 

compras/serviços e contratos diretos, como para subsidiar a estimativa de preço em 

procedimento licitatório; 

c) Efetuar os registros das respectivas cotações, em sistema informatizado, 

emitindo pedido de empenho, e posterior envio de informações ao Sistema AUDESP; 

d) Solicitar reserva de dotação orçamentária junto à Diretoria Financeira nos 

casos de procedimento licitatório; 

e) Elaborar editais, acompanhando todas as fases do procedimento, 

obedecendo aos preceitos da legislação vigente; 
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resultantes de licitações e de serviços diretos, comodatos, convênios e de cessão; 

g) Encaminhar editais de licitação e minutas de contrato à Consultoria Jurídica 

em observância à legislação vigente; 

h) Dar publicidade a todos os atos referentes aos procedimentos licitatórios e 

contratos, por meio de publicação em Diário Oficial e no site da Câmara Municipal de 

Bauru; 

i) Confirmar a autenticidade e validade de documentos e certidões para a 

formalização de contratos diretos; 

j) Preencher as informações obrigatórias junto ao Sistema AUDESP nos prazos 

legais: Licitações Anuladas, Desertas, Fracassadas e Revogadas; Licitações Adjudicadas 

ou Homologadas, total ou parcialmente, Dispensa e/ou lnexigibilidade; Contratos ou 

Atos Jurídicos análogos celebrados; Termos Aditivos, Modificativos ou 

Complementares; e Exigências de obras e Serviços de Engenharia; e demais 

informações que vierem a ser exigidas; 

k) Encaminhar mensalmente as informações obrigatórias junto ao Sistema 

AUDESP nos prazos legais: Medições, Liquidação da Despesa e Pagamento da Despesa, 

dos contratos em execução de serviços contínuos, exceto os contratos de 

entrega/execução imediata, encaminhados uma única vez; 

1) Conferir os Saldos de Contratos em Execução junto à Diretoria Financeira; 

m) Manter-se atualizado quanto à legislação e orientações emanadas pelo 

Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

n) Exercer as demais atividades próprias da sua área. (NR)" 

Bauru, 19 de agosto de 2020. 

ereador Membro RICARDO PELISSARO LOQUETE 
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Senhor Presidente da Câmara Municipal: 

Conforme manifestação do Senhor Relator do presente 
processo, solicitamos o encaminhamento de ofício ao Conselho 
Federal de Administração. 
Em 20 de agosto de 2020. 

'-'"---'XA r,<.-v,,,_......-'\,e. 
YAS ASCIMENTO 

nte da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento 

À 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se ofício, conforme solicitação. 
Em 20 de agosto de 2020. 

JOS 
Presidente 

Atendido o despacho supra. egue cópia do ofício. 
Em 20 de agosto de 2020. 

W1 ~,.,,1' ..1JM~ 
RONALDO JÕSÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

• CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 



• 
<jg7âmara.,Luc~~:I• 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CQRAÇAO DE 

SAO PAULO 

• 

,. 

Of.DAL.SPL.DI. 146/20 

Bauru, 20 de agosto de 2020. 

Prezado Senhor: 

Atendendo requerimento do Relator da Comissão de 

Economia, Finanças e Orçamento, Vereador Ricardo Pelissaro Loquete, 

encaminhamos cópia do Projeto de Resolução que altera a Resolução nº 441, de 08 

de junho de 2004, e dispõe sobre a transformação do Serviço de Suprimento em 

Serviço de Compras, Licitações e Contratos e sobre a transformação do Serviço de 

Zeladoria e Portaria em Serviço de Almoxarifado e Patrimônio da Câmara Municipal 

de Bauru, a fim de que Vossa Senhoria preste as informações solicitadas. 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos 

com protestos de consideração e apreço. 

JOS 

Ao 

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Brasília/DF 
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REQUERIMENTO z a our. 2020 

EN"TRADA 
Hora 11/ _A, !'.:'{a 

Solicito a presidência desta Casa de Leis, que CANCELE o u 1mo requerimento 1ngido 

ao Conselho Federal de Administração - CFA, e que OFICIE, o Conselho Regional de 

Contabilidade de São Paulo - CRC/SP, pedindo que seja feita a análise das atribuições 

contidas no P. 27 /2020, em especial, nas atribuições que virão a ser criadas através do 

Serviço de Almoxarifado e Patrimônio, pedindo-se que o referido Conselho possa 

examinar à luz da Resolução CFC 560, de 28 ele outubro de 1983 e suas alterações 

posteriores, e manifestar-se sobre: 

1) As atribuições propostas para o Serviço de Almoxarifado e Patrimônio, 

conforme segue abaixo, conferem com aquelas descritas na Resolução CFC 560, 

ou seja, tratam-se de atribuições qualificadas como privativas do profissional 

Contabilista e portanto, só podem ser exercidas por este profissional? 

Solicito, também, que o CRC/SP faça outras considerações que achar pertinentes sobre 

as referidas atribuições no intuito de que possamos aprimorar o referido projeto, 

requerendo inclusive, se achar·necessário, mais informações junto a esta edilidade. 

"Através do Serviço de Almoxarifado e Patrimônio: 

a) Promover o recebimento, a guarda e distribuição de material de consumo, 

controlando o estoque do Almoxarifado; 

b) Emitir relatórios mensais das movimentações de Patrimônio e Almoxarifado: 

Relatório de Requisições de Entrada, Relatório de Requisições de Consumo Imediato, 

Consumo por Centro de Custo, Balancete Analítico do Almoxarifado, Inventário 

(posição do estoque), Depreciação, Saldo para Conferência Contábil, assinando-os 

junto com a Diretoria Administrativa; 

c) Enviar mensalmente cópias de relatórios à Diretoria Financeira, para fins de controle 

contábil: Balancete Sintético do Almoxarifado (compras); Saldo Atualizado para 

conferência Contábil (patrimônio); Balancete do Almoxarifado (compras); 

d) Dar publicidade, mensalmente, fixando em mural: Balancete do Almoxarifado e 

Balancete Sintético do Almoxarifado; 

e) Cadastrar os bens móveis (permanentes) no Patrimônio, identificando-os 

individualmente em ordem crescente, para fins de controle e fiscalização; 

•' 
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f) Controlar as movimentações dos bens patrimoniais, registrando todas as alterações 

que a legislação assim o determinar, tais como: depreciação e reavaliação; g) Controlar 

as movimentações dos bens patrimoniais, relativos à saída/retorno para manutenção 

e/ ou cessão a outros órgãos; 

h) Relacionar os bens para doação e encaminhar para elaboração de Projeto de 

Resolução; i) Dar baixa e destino aos bens considerados inservíveis e eventuais 

doações, encaminhando-os à Prefeitura Municipal de Bauru por meio de Resolução; 

j) Requisitar ao serviço de compras a aquisição de materiais para reposição de estoque 

do Almoxarifado; k) Supervisionar e controlar o consumo de suprimentos e de cópias 

• impressas nas máquinas fotocopiadoras centrais; 

• 

1) Manter-se atualizado quanto à legislação e orientações emanadas pelo Egrégio 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

m) Supervisionar os trabalhos realizados pelos Agentes de Serviços Auxiliares nos 

serviços de copa, limpeza geral, manutenção e equipamentos do prédio, uso adequado 

do estacionamento e demais dependências; 

n) Orientar e designar os Agentes de Serviços Auxiliares em atividades da área de 

zeladoria, portaria e telefonia, com a finalidade de manter os serviços prestados em 

casos esporádicos; 

o) Providenciar a vigilância no âmbito da Câmara, conferindo a escala e registro das 

rondas; 

p) Exercer as demais atividades próprias da sua área. (NR)" 

Bauru, 28 de outubro de 2020. 
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SAO PAULO 

Senhor Presidente da Câmara Municipal: 

Considerando o cancelamento do pedido de informações de 
folhas 75 e 76 e nova solicitação do Senhor Relator do 
presente processo, solicitamos o encaminhamento de ofício ao 
Conselho Regional de Contabilidade. 
Em ô:3 / ri /2020. 

YAS O 
Presi t omissão de Economia, Finanças e Orçamento 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se ofício, conforme solicitação. 
E II /2020 . 

Atendido o despacho supra. Segue cópia do ofício. 
Em o ~ / 11 /2020. 

~Q~~~ 
RONALDO Jo~"'scHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

- -- j 
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Of.DAL.SPL.DI. 175/20 
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Bauru, 04 de novembro de 2020. 

• Prezado Senhor: 

• CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 

Atendendo requerimento do Relator da Comissão de 

Economia, Finanças e Orçamento, Vereador Ricardo Pelissaro Loquete, 

encaminhamos cópia do Projeto de Resolução que altera a Resolução nº 441, de 08 

de junho de 2004, e dispõe sobre a transformação do Serviço de Suprimento em 

Serviço de Compras, Licitações e Contratos e sobre a transformação do Serviço de 

Zeladoria e Portaria em Serviço de Almoxarifado e Patrimônio da Câmara Municipal 

de Bauru, a fim de que Vossa Senhoria preste as informações solicitadas. 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos 

com protestos de consideração e apreço. 

Ilustríssimo Senhor 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 

NESTA 
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. ~ma,a Lume~ de !fJatvu 
Praça D. Pedro li, 1-50- Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 

BAURU 

-CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 

VOTAÇÃO NOMINAL 

REQUERJDAPOR f"~ ~ .4,(... a 
PROCESSO Nº :l_. -=t DE 2 O ::LD __;;_..:;__ _______ '---___ _ 
A:;T;;~~~JP:W .~ ~~ 
A--a... ~ ~ ~~ r~ Á-~ 

DATA: Í 5 / 1 :2_. • /2020 

• VEREADOR SIM NÃO 
01 - ALEXSSANDRO BUSSOLA 
02 - BENEDITO ROBERTO MEIRA l 
03 - CHIARA RANIERI BASSETTO i 
04 - EDVALDO FRANCISCO MINHANO 0 
05- FÁBIO SARTORI MANFRINATO L 
06 - FRANCISCO CARLOS DE GOES l.j 
07 - JOSE ROBERTO MARTINS SEGALLA n\lhnu h 
08- LUIZ CARLOS BASTAZINI J; 
09 - LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA J 
10 - MANOEL AFONSO LOSILA l.\ 
11 - MARCOS ANTONIO DE SOUZA n' \h' ,-ií 

• 12 - MILTON CESAR DE SOUZA SARDIN '5 
13 - NATALINO DAVI DA SILVA ,e 
14 - RICARDO PELISSARO LOQUÉTE ::t--
15 - SERGIO BRUM ~ 
16 - TELMA GOBBI '5 
17-YASMIM NASCIMENTO e, 

TOTAL 

CERTIFICO, E DOU FÉ QUE O RESULTADO DA VOTAÇÃO FOI: SIM ( g ) E NÃO ( 0 

~k,~ 
DIRETORIA APOIO LEGISLATIVO 

PRE ENTE 
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~âma,a LtUlicyia 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro -CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo estava aguardando 

informações requeridas pelo Vereador Ricardo 

Pelissaro Loquete na Comissão de Economia, 

Finanças e Orçamento. Em Sessão Ordinária 

realizada em 14 de dezembro de 2020, referido 

Vereador foi consultado sobre a liberação do 

processo e o mesmo solicitou prazo regimental. O 

processo foi retirado da pauta. 

Bauru, 15 de dezembro de 2020. 

ALEXSSAND 
Presidente 

BUSSOLA 
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~ma,a Lamcytaf7t 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CORAÇÃO DE 

SÃO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Arquive-se o presente processo conforme preceitua o 
Artigo 107 do Regimento Interno desta Casa de Leis. 
Bauru, 06 de janeiro de 2020. 

Presidente 

Atendido o despacho supra, segue o processo para o 
Arquivo. 
Bauru, 06 de janeiro de 2020. 

~~w\~ 
RONALDO JSsÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

Cumpr.td11 N erig6nda• lega• 
oncamm~a-se a presente prGcesso 
ao ~or-.iço de Microfilmagem e 
Arquivo. 

liau,u .,1J,B.".J,.,'?.,,! •. J .•. ?-.,L 
)9.,, ~ 

Diretoria de Apolo L?J'lslatfvo 




