
1 íUMÍcan^

Câmara Municipal de São José dos Campos

Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa Luzia - Sâo José dos Campos - SP 
CEP 12.209-535 - Tel.: (12) 3925.6566 Fax: (12) 3925.6759 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br

ASSESSORIA jurídica

PARECER N° 7.869 - A/J
(ref.: Regimento Interno) 
Proc. n." 6200/2018 
PR n° 4/2018 
Mesa Diretora 
Projeto e Emendas

“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".

Trata-se de projeto de resolução, de autoria da Mesa Diretora, que objetivra 
modificar a redação dos arts. 34, 35, 37, 50, 110, e 123, e revogar §2°-A do art. 31 da 
Resolução n° 05, de 19 de dezembro de 1993, que dispõe sobre o Regimento Interno da 
Câmara Municipal.

A proposta, em síntese, tem por escopo a modificação das atribuições e dos 
prazos das Comissões Permanentes, do rito para a tramitação das proposituras, e da 
condição para o adiamento de discussão e votação das propostas constantes na pauta.

De plano, é possível notar que a matéria é de interesse local e que o assunto é 
de estrito interesse da Câmara Municipal, nos termos dos arts. 21, inciso VIII, art. 27, inciso 
XIX, e 81 ambos da Lei Orgânica Municipal.

resolução:
O Regimento Interno da Casa, por sua vez, assim dispõe sobre o projeto de

Art. 115. Projeto de Resolução é a proposição destinada a regular assuntos de economia interna da Câmara, de 
naturepa poUtico-administrativa e versará sobre sua secretaria, a Mesa e os l 'ereadores.
Parágrafo único. Constituem matérias de projetos de resolução:
I - destituição dos membros da .Mesa;
II - ji.xação de subsídios dos vereadores e verba de representação do Presidente;
III - elaboração e reforma do Regimento Interno;
IV- aprovação ou rejeição das contas da Mesa;
V - demais atos de sua economia interna, (g.n)

Hely Lopes MeireUes ensina que:

Resolução é deliberação do plenário sobre matéria de sua exclusiva competência e de interesse interno da Câmara, 
promulgada por seu presidente. Kão é lei, nem simples ato administrativo: é deliberação politico-administrativa. 
Obedece ao processo legislatívo da elaboração das leis, mas não se sujeita a sanção e veto do 
Executivo. Presta-se ã aprovação do regimento interno da Câmara. (...) (Direito Municipal 
Brasileiro. Sâo Paulo; Malheiros, 20U0, 11 ed., p.557).
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