
RESOLUÇÃO Nº 5, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 

  

ALTERA DISPOSITIVOS DAS 

COMISSÕES PERMANENTES, 

DÁ NOVA REDAÇÃO AO 

INCISO XVI DO ART. 8º E AO 

§ 4º DO ART. 58, 

ACRESCENTA UM PARÁGRAFO 

COM TRÊS INCISOS NO ART. 

81 E NO ART. 60 O 

PARÁGRAFO ÚNICO PASSA A 

SER § 1º E SÃO ACRESCIDOS 

DOIS NOVOS PARÁGRAFOS. 

  

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS aprova a 

seguinte Resolução: 

  

Art. 1º O art. 28 da Resolução 05/83 - Regimento Interno da Câmara 

Municipal passa a vigorar com a seguinte redação: 

  

"Art. 28. Assegurar-se-á, nas Comissões, a representação 

proporcional dos partidos que participem da Câmara." 

  

Art. 2º O Art. 31 da Resolução 05/83 - Regimento Interno da 

Câmara Municipal, passa a vigorar com a seguinte redação: 

  

"Art. 31 As comissões Permanentes são 08 (oito), com as 

denominações abaixo, compostas de um Presidente, um relator e um revisor, 

cabendo a cada um deles, por ocasião da eleição, a indicação de seu suplente, 

possuindo as seguintes denominações: 

  

I - De Justiça, Redação e Direitos Humanos; 

  

II - De Economia, Finanças e Orçamento; 

  

III - De Saúde; 

  

IV - De Meio Ambiente; 

  

V - De Educação, Promoção Social; 

  

VI - De Cultura e Esportes; 

  

VII - De Planejamento Urbano, Obras e Transportes; 

  

VIII - De Ética". 

  

Art. 3º O Art. 31 da Resolução 05/83 - Regimento Interno da 

Câmara Municipal, passa a ter cinco parágrafos com a seguinte redação: 

  

"Art. 31 (...) 

  

§ 1º Vereadores membros titulares ou suplentes da Comissão 

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

Mesa Diretora e da Comissão Permanente a que se refere o inciso II deste artigo. 

  



§ 2º Vereadores membros titulares ou suplentes 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, bem como, da 

composição da Mesa Diretora. 

  

§ 2º-A A composição, as atribuições e o funcionamento da Comissão 

de Ética obedecerão o disposto no Código de Ética dos Vereadores. 

  

§ 3º Vereador presidente de uma Comissão Permanente, não poderá 

ser suplente de Presidente de outra Comissão Permanente, excetuando-se a 

Comissão de Ética. 

  

§ 4º Excetuando-se a Comissão de Ética, é assegurado a cada 

vereador a participação em uma das Comissões Permanentes como titular e em 

outra como suplente. 

  

§ 5º A composição, as atribuições e o funcionamento da Comissão de 

Ética, obedecerão o disposto no Código de Ética dos Vereadores. 

  

Art. 4º O art. 33 da Resolução nº 05/83 - Regimento Interno da 

Câmara Municipal, passa a vigorar com a seguinte redação, suprimindo-se o seu 

parágrafo único: 

  

"Art. 33 Compete à Comissão de Justiça, Redação e Direitos 

Humanos manifestar- se sobre todos os assuntos remetidos à apreciação, quanto 

ao seu aspecto constitucional, legal, jurídico, redacional, lógico, gramatical e de 

técnica legislativa, bem assim sobre o mérito das seguintes matérias: 

  

I - Organização administrativa da Câmara e da Prefeitura; 

  

II - Licença do Prefeito; 

  

III - Criação de órgãos paraestatais; 

  

IV - Concessão de serviços públicos; 

  

V - Elaboração e reforma do Regimento Interno; 

  

VI - Segurança pública; 

  

VII - Direitos humanos, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com 

deficiência, promovendo, no âmbito municipal, estudos, pesquisas, palestras e 

promoções sobre a significação das normas asseguradoras dos direitos humanos, 

inscritas na Constituição Federal, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

nas Declarações de Direitos da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

Organização Mundial da Saúde (OMS), no Estatuto da Criança e do Adolescente, no 

Estatuto do Idoso e demais entidades pertinentes; propugnar pelo aperfeiçoamento 

da justiça, principalmente em seu aspecto distributivo; receber representações que 

contenham denúncias de violação dos direitos humanos, nos limites territoriais do 

Município, apurar sua procedência e providenciar, junto às autoridades 

competentes, a cessação dos abusos e a promoção das responsabilidades; 

recomendar às autoridades competentes a responsabilidade de agentes ou 

servidores que pratiquem atos de violação de direitos humanos; 

  

VIII- Parecer prévio do Tribunal de Contas às contas municipais". 

  



Art. 5º O caput dos Artigos 34, 35, 36, 37 e 38, da Resolução nº 

05/83 - Regimento Interno da Câmara Municipal, passam 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". 

  

"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". 

  

"Art. 36 Compete à Comissão de Meio Ambiente emitir pareceres 

sobre os processos referentes a proposições e assuntos relativos à defesa do meio 

ambiente, bem como a promoção de estudos , pesquisas, palestras e diligências 

sobre a importância da defesa do meio ambiente, de conservação e preservação do 

patrimônio natural e a elaboração de novos instrumentos de proteção e 

preservação, bem como sobre a organização ou reorganização de repartições da 

administração direta ou indireta aplicadas a esses fins". 

  

"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". 

  

"Art. 38 Compete à Comissão de Cultura e Esportes emitir pareceres 

sobre proposições e assuntos relativos à prática de esportes, lazer, turismo e 

organização ou reorganização de órgãos ou repartições da administração direta ou 

indireta aplicadas a esses fins". 

  

Art. 6º O Art. 39 da Resolução 05/83 - Regimento Interno da 

Câmara Municipal passa a vigorar com a seguinte redação: 

  

"Art. 39 Compete à Comissão de Planejamento Urbano, Obras e 

Transportes emitir pareceres sobre proposições que digam a respeito de 

desenvolvimento e integração regional, organização municipal, urbanismo e 

planejamento urbano-rural e na apreciação do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado do Município e de Mobilidade Urbana, bem como, 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 e 

concessão de uso de bens, bem como à organização ou reorganização de 

repartições da administração direta ou indireta aplicadas a esses fins." 

  



Art. 7º O Art. 8º da Resolução 05/83 - Regimento Interno da Câmara 

Municipal passa a vigorar com um novo parágrafo, com a seguinte redação: 

  

"Art. 8º (...) 

  

§ 3º Na mesa Diretora da Câmara Municipal, não poderá haver mais 

de um Vereador do mesmo partido". 

  

Art. 8º Os §§ 1º, 2º e 3º do Art. 56 da Resolução nº 05/83 - 

Regimento Interno da Câmara Municipal, passam a vigorar com a seguinte 

redação: 

  

"Art. 56 (...) 

  

§ 1º A simples aposição da assinatura, ainda que com restrições, 

implicará aceitação à conclusão do relator. 

  

§ 2º Sempre que não concordar com o relator, deverá o revisor 

exarar voto em separado, devidamente fundamentado. 

  

§ 3º O voto do relator, não acolhido pela maioria, será tido como 

voto vencido." 

  

Art. 9º Os §§ 1º e 2º do Art. 58 da Resolução nº 05/83 - Regimento 

Interno da Câmara Municipal, passam a vigorar com a seguinte redação: 

  

"Art. 58 (...) 

  

§ 1º A ciência ao relator se dará com a distribuição das matérias às 

Comissões, cabendo ao revisor exarar seu voto após a manifestação do relator. 

  

§ 2º Quando o parecer do relator e do revisor forem discordantes 

cumprirá ao Presidente da Comissão o voto de desempate." 

  

Art. 10 O § 2º do Art. 59 da Resolução nº 05/83 - Regimento Interno 

da Câmara Municipal, passa a vigorar com a seguinte redação: 

  

"Art. 59 (...) 

  

§ 2º O prazo do revisor, fluirá após o término do prazo do relator, e 

o prazo para o voto de desempate, caso seja necessário, fluirá após o término do 

prazo do revisor." 

  

Art. 11 O Parágrafo Único passa a ser § 1º com nova redação e 

acrescenta-se dois novos parágrafos ao Art. 60 da Resolução 05/83 - Regimento 

Interno da Câmara Municipal. 

  

"Art. 60 (...) 

  

§ 1º Os membros das Comissões Permanentes que não exararem 

seus pareceres nos prazos estabelecidos, serão substituídos pelo Presidente da 

Câmara através de designação "ad-hoc", primeiro pelo seu suplente na Comissão 

Permanente, em seguida, pelos demais vereadores, respeitado o princípio da 

proporcionalidade, os quais emitirão pareceres em: 

  

a) (...) 

b) (...) 



  

§ 2º Os membros que não exararem seus pareceres nos prazos 

estabelecidos não poderão ser designados membros "ad-hoc" em nenhuma das 

Comissões Permanentes para as quais o projeto for distribuído. 

  

§ 3º Cada Vereador só poderá exarar parecer em uma Comissão 

Permanente, dentre as quais o projeto for distribuído". 

  

Art. 12 O Art. 143 da Resolução 05/83 do Regimento Interno da 

Câmara Municipal passa a vigorar com a seguinte redação: 

  

"Art. 143 As deliberações da Câmara serão tomadas: 

  

I - Por maioria simples; 

  

II - Pela maioria absoluta de votos da Câmara; 

  

III - Por 2/3 dos membros da Câmara. 

  

§ 1º As deliberações, salvo disposição em contrário, serão tomadas 

por maioria simples, presente, pelo menos, a maioria absoluta dos membros da 

Câmara. 

  

§ 2º Dependerão do voto favorável da maioria absoluta dos 

Vereadores a aprovação de projetos que disponham sobre: 

  

I - Código Tributário do Município; 

  

II - Código de Obras ou de Edificações; 

  

III - Estatuto dos Servidores Municipais; 

  

IV - Criação de cargos e aumento de vencimentos de servidores; 

  

V - Rejeição do veto; 

  

§ 3º Dependerá do voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara a 

aprovação de matérias que disponham sobre: 

  

I - Realização de sessão secreta; 

  

II - Regimento Interno da Câmara; 

  

III - Rejeição de parecer prévio do Tribunal de Contas; 

  

IV - Representação propondo alteração do nome do Município; 

  

V - Destituição de membros da Mesa; 

  

VI - Cassação de mandatos." 

  

Art. 13 Ficam revogados os Artigos 40 a 41G, da Resolução 05/83 - 

Regimento Interno da Câmara Municipal, renumerando-se os demais. 

  

Art. 14 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

  



Art. 15 Esta Resolução, entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário, especialmente os artigos 41C ao 41G da 

Resolução 05/83 - Regimento Interno da Câmara Municipal. 

  

Plenário "Mario Scholz", 15 de dezembro de 2016. 

  

Registre-se e publique-se. 

  

VER. SHAKESPEARE CARVALHO 

PRESIDENTE 

    

VER. DILERMANDO-DIÉ VER. ROGÉRIO CYBORG 

1º VICE-PRESIDENTE 2º VICE-PRESIDENTE 

    

VER. WILLIS GOULART VERª. AMÉLIA NAOMI 

1º SECRETÁRIO 2ª SECRETÁRIA 

  

Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, 

aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis. 

  

MARINA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA 

SECRETÁRIA GERAL 

  

Processo nº 10468/2016 

Projeto de Resolução nº 5/2016 

Autoria: Walter Hayashi 

  

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de 

São José dos Campos. 


