
 

 
 

 

PARECER JURÍDICO 

 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA nº 01, de 18 de maio de 2020. 

EMENTA: “Dispõe sobre a adoção de Sessão Plenária por Meio de Videoconferência.” 

 

 

I – RELATÓRIO 

 

O Presidente da Câmara de Vereadores de Matos Costa enviou a essa assessoria jurídica 

o presente Projeto de Resolução Legislativa, sob nº 01/2020, que trata sobre a adoção 

de Sessão Plenária por Meio de Videoconferência.  

Assim, determinou que fosse emitido parecer jurídico ao referido Projeto. É o breve 

relato dos fatos. Passa-se à apreciação. 

 

 

II – DA ANÁLISE DO PROJETO 

 

Prefacialmente, importante destacar que o exame da Procuradoria Jurídica cinge-se tão 

somente à matéria jurídica envolvida, nos termos da sua competência legal, tendo por 

base os documentos juntados, razão pela qual não se incursiona em discussões de 

ordem técnica, bem como em questões que envolvam juízo de mérito sobre o tema 

trazido à apreciação, cuja análise é de exclusiva responsabilidade dos setores 

competentes. 

 

Em razão da necessidade de enfrentamento à pandemina mundial do COVID-19 

(“Coronavírus”), a Mesa Diretora desta Casa Legislativa apresentou justificativa quanto 

a necessidade da implantação do “plenário virtual”, a fim de exercer seu papel como 



representante dos munícipes matoscostense, respeitando as medidas de isolamento 

social impostas pelas autoridades federais. 

 

Ao mesmo tempo, busca o legislativo municipal se adequar ao cenário atual adotando 

as normas que já estão sendo aplicadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, 

como também na maioria das Assembleias Legislativas do país. 

 

Analisando ordenamento jurídico legal, passamos a citar a Constituição Federativa do 

Brasil de 1988, em seu artigo 29, inciso XI, que dispõe:  

 

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o 

interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara 

Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta 

Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:  

(...)  

XI - organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal; 

 

O do Regimento Interno desta Câmara, apresenta condições para a deliberação e 

aprovação do projeto em questão, conforme cita-se: 

 

Art.14. A Mesa competente, além de outras atribuições expressamente previstas neste 

Regimento: 

(...) 

III - tomar as providencias necessária, a regularidade dos trabalhos Legislativos. 

 

Art. 117. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Câmara, a saber: 

(...) 

III - Projeto de Resolução. 

 

Art. 124. Projeto de Resolução é a proposição destinada a regular as matérias de 

caráter político ou administrativo da Câmara, tais como: 

(...) 

V - qualquer matéria de natureza regimental. 

 

Neste sentido, compete a Câmara Municipal a organização de seus serviços internos, 

conforme lição de Hely Lopes Meirelles: 

 



Em sentido técnico-jurídico, interna corporis não é tudo que provém do seio da Câmara 

ou se contem em suas manifestações administrativas. Interna Corporis são somente 

aquelas questões ou assuntos que entendem direta e imediatamente com a economia 

interna da corporação legislativa, com seus privilégios e com a formação ideológica 

da lei, que, por sua própria natureza, são reservados A exclusiva apreciação e 

deliberação do plenário da Câmara. Tais são os atos de escolha de Mesa (eleições 

internas), os de verificação de poderes e incompatibilidades de seus membros 

(cassação de mandato, concessões de licenças etc.) e os de utilização de prerrogativas 

institucionais (modo de funcionamento da Câmara, elaboração de Regimento Interno, 

constituição de comissões, organização de serviços auxiliares etc.) e a valoração das 

votações. (Direito Municipal Positiv, 14Ed.SP: Malheiros, 2006, p. 611). 

 

 

III – CONCLUSÃO 

 

Por derradeiro, não existindo nenhum obstáculo legal, opino pela viabilidade técnica do 

presente projeto de resolução legislativa, visto que adequou-se as normas declinadas 

na Constituição Federal da República, no Regimento Interno, e nas demais normas 

pertinentes. É o parecer. 

 

Matos Costa-SC, 19 de maio de 2020. 
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