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  N.º 4

Altera dispositivos da Resolução n. 5, de 19 de
dezembro de 1983, que dispõe sobre o "Regimento
Interno da Câmara Municipal de São José dos
Campos".

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA ... SEGUINTE ...

Art. 1º O "caput" do art. 34 da Resolução n. 5, de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 34. Compete à Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, emitir pareceres sobre todos os
assuntos de caráter financeiro, tributário, orçamentário ou sobre matérias referentes a operações de crédito,
vencimentos e vantagens dos servidores públicos, subsídios e que, direta ou indiretamente, acarretem
responsabilidade ao erário ou que representem mutação patrimonial do Município, bem como promover a
defesa do consumidor; acompanhar os atos de regulamentação de leis referentes aos servidores públicos,
velando por sua completa adequação e elaborar estudos visando melhorias relacionadas à Administração e
aos Servidores; e sobre matérias referentes à segurança pública, à política rural, ao abastecimento, ao
trabalho, ao emprego, ao desenvolvimento econômico, aos direitos e deveres do consumidor."

Art, 2º O art. 35 da Resolução n. 5, de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 35. Compete à Comissão de Saúde emitir pareceres sobre os processos referentes à saúde pública,
higiene, defesa da saúde pública, assistência e educação sanitária, atividades médicas e paramédicas,
odontologia, ação preventiva, controle de qualidade de alimentos, obras e serviços de saúde e de
saneamento, proteção ao meio ambiente, defesa contra a erosão, controle e poluição, defesa contra
inundações e recuperação de terras, bem como sobre a organização ou reorganização de repartições da
administração direta ou indireta aplicadas a esses fins e sobre matéria referente à defesa e proteção do bem-
estar dos animais."

Art. 3º O art. 37 da Resolução n. 5, de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 37. Compete à Comissão de Educação e Promoção Social emitir pareceres sobre proposições e
assuntos relativos à educação e à instrução pública e particular, desenvolvimento tecnológico e científico,
desenvolvimento social e comunitário, aos estabelecimentos sociais e à imigração, bem como sobre a
organização ou reorganização de repartições da administração direta ou indireta aplicadas a esses fins e
sobre matéria referente à ciência, tecnologia e inovação."

Art. 4º O parágrafo único do art. 58 da Resolução n. 5, de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação:



"Art. 50. .......................................................................
Parágrafo único. As Comissões Permanentes não poderão reunir-se no período da Ordem do Dia das
Sessões da Câmara, salvo para emitirem pareceres em matéria incluída durante a sessão, conforme art. 95, §
4º, ocasião em que a sessão será suspensa."

Art. 5º O § 3º do art. 58 da Resolução n. 5, de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 58. ............................................................................

§ 3º Poderá o Presidente da Comissão avocar para si o encargo da Relatoria, devendo cientificar aos demais
membros da Comissão, bem como ao Presidente da Câmara, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro)
horas, cabendo ao Presidente da Câmara nomear Presidente ad hoc para parecer, observando os prazos
previstos nos §§ 2º e 4º do art. 59 para apresentar seu voto."

Art. 6º Acrescenta o inciso VII ao § 1º do art. 110 da Resolução n. 5, de 1983, com a seguinte redação:

"Art. 110. .......................................

§1º .................................................

VII - matéria de iniciativa da Mesa Diretora, quando solicitada expressamente a urgência em sua
apreciação."

Art. 7º O parágrafo único do art. 123 da Resolução n. 5, de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 123. .................................................

Parágrafo único. Os requerimentos de adiamento da discussão e da votação de matérias constantes da pauta
serão formulados indicando-se o número de sessões do adiamento."

Art. 8º Fica revogado o § 2º-A do art. 31 Resolução n. 5, de 1983.

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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