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RESOLUÇÃO Nº 4, DE 23 DE AGOSTO DE 2018 
 
 
 

Altera dispositivos da Resolução n. 5, de 
1º de dezembro de 1983, que dispõe 
sobre o “Regimento Interno da Câmara 
Municipal de São José dos Campos”. 

 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE 

RESOLUÇÃO: 

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

“Art. 5º  A Câmara Municipal reunir-se-á, anualmente, independentemente de 
convocação, na sua sede, de 20 de janeiro a 10 de julho e de 1º de agosto a 20 de 
dezembro.” 

Art. 2º  O inciso II do art. 24 da Resolução n. 5, de 1983, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 24.  .............................................................................................................. 
II - quando a matéria exigir, para sua aprovação maioria absoluta ou 

qualificada dos membros da Câmara;” 
Art. 3º  Os §§ 1º e 2º do art. 31 da Resolução n. 5, de 1983, passam a vigorar 

com a seguinte redação: 
“Art. 31.  .............................................................................................................. 
§ 1º  Vereadores membros titulares da Comissão Permanente a que se refere 

o inciso I deste artigo, não poderão fazer parte da Comissão Permanente a que se refere o 
inciso II deste artigo. 

§ 2º  Vereadores membros titulares da Comissão Permanente a que se refere 
o inciso II deste artigo não poderão fazer parte da Comissão Permanente a que se refere o 
Inciso I deste artigo. 

............................................................................................................................” 
Art. 4º  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 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. 5º  O art. 35 da Resolução n. 5, de 1983, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  
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"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. 6º  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. 7º  O art. 39 da Resolução n. 5, de 1983, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 39.  Compete à Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transportes 
emitir pareceres sobre proposições que tratem de: desenvolvimento e integração regional, 
organização municipal, urbanismo, planejamento urbano-rural, políticas de habitação, e na 
apreciação do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município e de Mobilidade 
Urbana, bem como, de serviços e concessões de transporte coletivo e individual de 
passageiros, controle e segurança do tráfego urbano, trânsito e obras viárias e afins, obras e 
serviços públicos em geral, concessão de uso de bens, e também à organização ou 
reorganização de repartições da administração direta ou indireta aplicadas a esses fins.” 

Art. 8º  O parágrafo único do art. 50 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. 9º  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. 10.  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. 11.  O parágrafo único do art. 123 da Resolução n. 5, de 1983, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
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"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. 12.  O “caput” do art. 175 da Resolução n. 5, de 1983, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

“Art. 175.  As proposituras referentes à Pauta da Sessão de Expediente 
elaboradas, assinadas e encaminhadas por meio do sistema eletrônico à Diretoria de 
Expediente até as 17h30 das segundas-feiras, constarão da pauta do dia seguinte e, na 
hipótese do encaminhamento ocorrer após este horário, constarão da pauta da próxima 
sessão dedicada ao Expediente. (NR)” 

Art. 13.  Fica revogado o § 2º-A do art. 31 Resolução n. 5, de 1983. 
Art. 14.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Plenário “Mário Scholz”, 23 de agosto de 2018. 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

 

 

  Ver. Juvenil Silvério   
         Presidente   
     
 
 

    

Ver. Robertinho da Padaria    Ver. Maninho Cem Por Cento 
1º Vice-Presidente    2º Vice-Presidente 

 
 
 
 

Ver. Cyborg 

    
 
 
 

Verª. Amélia Naomi 
1º Secretário    2º Secretária 

 
Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos 

Campos, aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito. 
 
 
 

Michael Robert Boccatto e Silva 

Secretário Geral 
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Projeto de Resolução nº 4/2018 
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