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RESoLUÇÃo No 062/20i4, DE 29 DE ABRTL DE 20í4.

a cÂnaane DE vEREADoRES
suas atribuiçÕes legais,

APROVOU:

"Dispõe sobre a alteração de diyercos
artigos do Regimento lnterno da Câmara
Municipal de Barreiras - Estado da Bahia,
(Resolução no 18/05 de 15 de março de
2005)."

DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de

Art. 1o - Altera diversos artigos do Regimento lnterno da Câmara Municipal de
Barreiras - Estado da Bahia.

Art. 50 ...

Parágrafo Único - ...

l- lndependente de convocação, no dia 02 de Fevereiro de cada ano, instalar-se-á
a Sessáo Legislativa Ordinária, quando o Chefe do Poder Executivo, presente à - 

-sessão, lerá a mensagem ao Legislativo.

O INCISO V DO ARTIGO í8. PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDACÃO:

Art. 18-...

V- por 180 (cento e oitenta) dias.

d{-

SEGUINTE REDAÇÃO:
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Art.36 ...

I

Xl - avisar, com antecedência de um minuto, ao orador que estiver na tribuna, o
tempo que lhe resta para concluir o discurso, e adverti-lo, quando faltar com a
consideração devida a seus pares, ou a qualquer representante dos poderes
constituídos;

ART.49-

t-.............
[-............
lll- Defesa dos Direitos da Mulher (inserido pela Resolução
Humanos, Defesa doConsumidor e Meio Ambiente;
lV- Educação, Cultura, Esporte eLazer;

Vl- Saúde, Planejamento Familiar e Assistência Social'

Art. 58 ...

§ 10 ...

05í/07) Direitos

94--
§ 20 - Nenhum vereador poderá ser eleito presidente para mais de uma Comissão
Permanente.

REDAÇÃO:
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A atítea "t" Do tNctso tt. aRrco 60. pAssa a vlcoRAR cou A SEGUINTe
neoaÇÃo:

Art. 60 ...

t-...

Parágrafo Único - ...

ll-...

a) ...
b) ...

c) ...

d) ...

e) ...

0 ...

s) ...

h) ...

(d'
u\-

i) apreciar e emitir parecer sobre o Parecer Previo do Tribunal de Contas dos

Municípios oferecido às prestações de contas do Executivo.

.v o plRÁenaro z" oo tttclso tt oo lnnco so. pesse a vtconan com a
SEGUINTE REDACÃO:

Art. 60 ...

t-...

Parágrafo Único - ...

il -...

a)...
b) ...

c) ...

d) ...

e) ...
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0 ...

s) ...

h) ...

i) apreciar e emitir parecer sobre o Parecer Prévio do Tribunal de
Municípios oferecido às prestaçÕes de contas do Executivo.

§10-...

Contas dos

§ 20 - Recebido o parecer Prévio, a Comissáo Permanente de Finanças,

Orçamento, Contas e Fiscalização, sobre ele e as contas, dará seu parecer em

no máximo 10 dias, excluídos o período de recesso parlamentar.

§ 30 -...

§40-...

§50-...

§ 60 -...

§ 70 -...

ART. 60-.............

lll-compete à comissão da Defesa dos Direitos da Mulher (inserido pela

Resolução 051/07), Direitos Humanos, Defesa do consumidor e Meio

Ambiente;

a) opinar nas proposiçôes pertinentes especificamente à mulher no Município,
propondo política em todos os níveis administraçáo pública

direta ou indireta, visando à eliminaçâo dos estereótipos sobre os papéis sexuais na

sociedade;

b) examinar e emitir parecer nas iniciativas de políticas públicas referentes à mulher

no Município;
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c) desenvolver uma política da igualdade de oportunidades, incluindo a igualdade
entre homens e mulheres no que se refere às suas opoÍunidades no mercado de
trabalho e ao tratamento no trabalho;

d) fiscalizar e exigir o cumprimento dos dispositivos constitucionais, da Lei Orgânica
e da Legislação complementar e ordinária, que assegurem especificamente os
direitos da mulher;

e) estimular, apoiar e desenvolver o estudo e o debate da condição feminina, bem
como propor ao governo, medidas para a realização destes objetivos;

f) sugerir e estimular a elaboração de projetos de lei que visem assegurar os direitos
da mulher, assim como eliminar a legislaçáo de conteúdo discriminatório, porventura
existente;

g) receber e examinar denúncias relativas à discriminação à mulher e encaminhá-
lás aos órgãos competentes, exigindo providências efetivas;

h) combate à violência doméstica;

i)propor programas, projetos e serviços em diferentes áreas, no sentido de eliminar a
discriminação, incentivando a participação da vida sócio econômica, polÍtica e
cultural da mulher no município;

j) fiscalizar a execução orçamentária municipal quanto às açÔes relacionadas com a
política de atendimento, defesa e integração da mulher;

k) fiscalizar a execução orçamentária municipal quanto às ações relacionadas com a
política de atendimento, defesa e integração da mulher;

l) encaminhar denúncias de violação e discriminação da mulher na sociedade às
autoridades competentes no âmbito do Poder Executivo Municipal;

m) promover, em conjunto com órgáos públicos e privados , campanhas educativas
e de esclarecimento dirigidas à mulher;

n) manter canais permanentes de relação com o movimento de mulheres, apoiando
o desenvolvimento das suas atividades e respeitando sua autonomia.

o) receber denúncias, queixas e reclamaçÕes que estejam relacionadas com a

violação dos princípios estabelecidos na "Declaração Universal dos Direitos
Humanos" e encaminha-las ao poder competente, para as devidas apuraçóes;
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p) fiscalizar e exigir o cumprimento dos dispositivos constitucionais, da Lei Orgânica
e da legislação complementar e ordinária, que assegurem, especiÍicamente, os
direitos do cidadão;

q) organizar eventos e programas especíÍicos aos direitos do cidadão;

r) receber e examinar denúncias relativas à discriminação de qualquer natureza, e
encaminha-las à autoridade competente, exigindo providencias efetivas;

s) opinar sobre assuntos de interesse do consumidor, fiscallzando os produtos para
o consumo da populaçáo, zelando pela sua composiçáo, qualidade e apresentação;

t) solicitar a presidência da Câmara a contratação de serviços técnicos, para
assuntos pertinentes ao consumo e encaminhar, quando for o caso, às autoridades
e órgãos competentes, reclamaçÕes recebidas para apuração e repressáo a abusos
e irregularidades.

u) opinar sobre proposiçôes pertinentes a ecologia e meio ambiente, saneamento,
cemitérios, matadouros, mercados, frigoríficos, feiras livres, etc. 

:

v) receber denúncias e reclamaçÕes, encaminhando-as aos órgãos competentes,
para fiscalização e repressáo a agressões ao meio ambiente;

ART.60.

lV - Compête à Comissão de Educação, Cultura, EspoÉe e Lazer:
a) opinar em todas as proposiçÔes pertinentes à Educação, Cultura, Esporte e Lazer

assim comoiniciativas correlatas;
b) promover eventos educacionais;
c) opinar em todas as proposiçÕes relativas a problemas educacionais;
d) organizar seminários, palestras, etc., no âmbito educacional;
e) opinar em todas as proposiçÕes peíinentes às questões de cunho educacional;
f) examinar e emitir pareceres em iniciativas de políticas públicas referentes à
educação do município;
g) opinar sobre alternativas de custos e fundos para a educaçáo municipal;
Àlpromover eventos, tais como seminários, simpósios, concertos e outros que

estimulem e valorizema cultura e o esporte no Município.
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i) Promover,
educação da
ambiente;

intensamente, através de programas diversos, o esclarecimento e a
população de Barreiras, tendo em vista a conservaçáo do meio

b

u-
Vl - Compete à Comissão de Saúde, Planejamento Familiar, Seguridade e
Assistência Social:

a) opinar em todas as proposições relativas a problemas de Saúde e assistência
Social;
b) promover eventos quanto à prevençáo de doenças;
c) organizar seminários, palestras, etc., no âmbito do planejamento Familiar;
d) opinar em todas as proposições pertinentes à Seguridade e Assistência Social;
e) Opinar quanto a gestão do fundo municipal de assistência social e o fundo
municipal dos direitos da criança e do adolescente.

4rt.77 -...

Parágrafo Único - Quando se tratar de projeto dê prestação de contas, a faculdade

conferida neste artigo só será após o período de '15 (quinze) dias corridos.

Art. 91 - A Câmara, para o exercício de suas funções, reunir-se-á' ordinariamente,

em dias úteis, excetuando o período de recesso, às terças e quartas-feiras, às

í9:30h, com tolerância de 15 (quinze) minutos para espera de quórum.

REDAÇAO:
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AÉ. 93 - Sessões Especiais são as destinadas
exposiçôes e serão realizadas, preferencialmente, às
limitando-se a 04 (quatro) mensais.

à conferências, debates,
quintas-feiras, às 19.30h,

o ARTIGO 103. PASSA A VTGORABCOM A SEGUINTE REDAÇÃO:

Art. 103 - A duração do Expediente e de 4 (quatro horas), contadas a partir do

início da sessão, e destina-se:

Art. í03 - ...

j--/..

com duração máxima de í (uma hora),§ ío - O Pequeno Expediente,
destinado:

SUPRIME A ALíNEA "D" DO § 10 DO ARTIGO 103. PASSA A VIGORAR COM A

SEGUTNTE REDACÃO:

Art. í03 -...

§10-...

a) ...

b) ...

c) ...
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O § 2" Do ARTtGo 103. PAssA A VIGoRAR coM A SEGUINTE REDAÇÃo:

AÉ. í03 -...

§ 20 - No Grande Expediente, com duração máxima de 3 (três horas), farão uso da
palavra, sucessivamente, o vereador inscrito e as lideranças partidárias, ou os
vereadores por elas indicados, pelo prazo de no máximo í2 (doze) minutos cada.

O ARTIGO 105. PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇAO:

Art. í05 - A matéria sobre o que se houver de deliberar será lida pelo 1o secretário,
podendo qualquer vereador requerer, verbalmente, a dispensa da leitura e o
presidente deferi-la, desde que esteja impressa em avulsos distribuídos a todos os
vereadores, ou em cópias magnéticas/eletrônicas.

O ARTIGO 109. PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDACÃO:

Art. 109 - Na Ordem do Dia, com duração máxima de 2 (duas) horas, as

apreciaçôes das matérias obedeceráo à seguinte ordem de preferência, podendo ser
prorrogada a sessão;

Art. 109 - ...

()

Xlll- Moções.
9
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o s z" oo annco rog. passa a vrcoRan conl a secutnre ReoacÂo:

Art í09 -...

§10-...

§ 20 - Aprovado o requerimento de que trata o parágrafo anterior, a matéria será
imediatamente submetlda à votação.

Àrt.f2-...

§ 10 - As proposições incluídas na Ordem do Dia e que não forem votadas em 03

(três) sessÕes consecutivas, serão retiradas e somente retornaráo na próxima

sessão legislativa anual.

Art, 114 - ... qr
§ 1o - As Sessões Extraordinárias, convocadas com antecedência de 5 (cinco) dias,

deverão ser no horário das 19:30h, em qualquer dia, inclusive domingos, feriados

e dias de ponto facultativo.

Art. 129 -...
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§ 20 - Náo seráo permitidas apartes paralelos, sucessivos, ou sem licença expressa
do orador, limitados a no máximo dois apartes por orador, pelo tempo de até 02
(dois) minutos cada.

suPRtMlR os tNctsos il. tv. v. vl. vtt. xt E xil po ARTtGo 130.

EMENDA ADITIVA AO ARTIGO 130, NOS INCISOS lll, lX e o X :

l-...
ll-...suprimido
lll- 12 (doze)minutos para falar no expediente;
lV- suprimido
V- suprimido.
Vl- suprimido.
Vll-suprimido;
vilt - ...
lX - 02 (dois) minutos para apartear;
X- O2(dois) minuto para encaminhamento e justificativa de voto ;

Xl - suprimido;
Xll - suprimido.

Art. 13í - Constituirá questáo de ordem, suscitável em qualquer fase da sessáo,

pelo prazo de 02 (dois) minutos, qualquer dúvida sobre a interpretação ou aplicaçâo

deste regimento.

Art. 171 - As proposições rejeitadas
legislativa, salvo se representadas
prefeito.

só poderão ser renovadas
pela maioria absoluta da

em outra sessão
Câmara, ou pelo
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O INCISO I DO § 20 DO ARTIGO í72. PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE
neoacÃo:

ArL 172 - ,..

§20-...

| - aprovação ou rejeição das contas do prefeito;
dY

Suprime o lnciso ll, § 20 do Artigo 172.

Adita-se ao Art. 172 o § 30.

§ 30 - Constitui matéria de Projeto de Lei:

| - Criaçáo, extinção, alteração de cargos e Íixação de seus vencimentos;

ll - Denominação de logradouros

Art. 187 - ...

§ 30 - Se a Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final não se pronunciar

no prazo indicado, e esgotados os 't 5 (quinze) dias úteis, o presidente poderá

incluir a proposição na pauta da ordem do dia da sessão subseqüente

independentemente de parecer, sobrestadas as demais proposiçÕes, até a votação

final.
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o ARTIGo 192. PASSA A VIGoRAR coM A SEGUINTE REDAGÃo:

Art. 192 - Em cada sessão legislativa anual, o vereador poderá figurar 03 (três)
vezes como autor do projeto de concessáo de honraria, sendo duas para Título de
Cidadania e 01 (uma) para Comenda Honra ao Mérito 26 de Maio.

Adita-se ao Art. í96. o Paráqrafo Único. com a sequinte redacão,

Art í96 -...

Parágrafo Único - As indicações apresentadas pelos vereadores serão válidas para
toda a legislatura.

O INCISO III. § 20 DO ARTIGO 207. PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE
REDACÃO:

*

Arl.207 - ...

§ 10 -...

§ 2" -...

t-
il-

lll - O espaço a ser concedido na Tribuna Popular ocupará, sempre,
minutos.

30 (trinta)
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O ARTIGo 221. PAssA A VIGoRAR coM A SEGUINTE REDAcÃo:

Att. 22'l - À convocação dos secretários do município, do procurador geral ou
titulares de entidades autárquicas, fundações, empresas públicas e sociedade de
economia mista dar-se-á pelo presidente, vereadores ou qualquer de suas
Comissões, para, no prazo de 08 (oito) dias, prestar, pessoalmente, ou de 05 (cinco)
dias, por escrito, informações sobre assuntos previamente determinados.

{
Art. 20 - Esta resoluçáo entrará em vigor na data da sua publicação.

em 29 de Abril de 2014.

CORDEIRO

- 1a Secretária

AN

20 Secretário

CARLOS

EUGENIO BARBOSA
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