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PROJETO DE LEI No 023, DE 28 OE MARÇO DE 2018.

,,oia MuniciPal de-Barreiras' BA

-' utocolo no

Dispõe sobre a garantia de

atendimento Prioritário aos

advogados no exercicio de sua
profissão, em Orgãos da

Administração Pública Direta e

lndireta do Municipio de Barreiras,
e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, no uso de suas atribuiçÔes

legais e regimentais,

APROVA:

Art.lo.osorgâosdaAdministraçãoPúblicaDiretaelndiretado
Municipio de Barreiras devem assegurar, em suas dependências, prioridade no

atendimento aos advogados devidamente inscritos na ordem dos Advogados do

Brasil, quando no exercício da proÍissáo, nos termos da Lei Federal n" 8.906, de

4 de julho de 1994.

Parágrafoúnico-náogozaÍádoatendimentoprioritário'expostono

caput do presente artigo, aqueles advogados que estiverem atuando em causa

própria.

Art.2o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçáo'

faz íferente ioor Barre íraç
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JUSTIFICATIVA

De acordo com o previsto no artigo 133 da Constituição da República

Federativa do Brasil: "o advogado é indispensável à administração da justiça,

sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercicio da profissão, nos

limites da Lei. "

Desta forma, compete citar que o advogado possui significativo papel na

aplicaçáo e defesa da ordem jurídica, bem como na proteção dos direitos de toda

a sociedade.

Outrossim, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei Federal n'
8.906, de 4 de julho de 1994), preconiza no artigo 7", inciso Vl' alínea "c", o

acesso livre do advogado em qualquer edifício ou recinto em que funcione

repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou

colher prova ou informaçáo Útil ao exercício da atividade profissional ( ), o que

ressalta a diferença no tratamento quando este encontra-se no exercicio de sua

profissão.

O objetivo do presente Projeto é tentar reduzir, de alguma forma, os

diversos traÀstornos encontrados pelos profissionais da área, contriburndo assim

para o exercício adequado da advocacia. Nesse azo, diante da relevância da

proposta apresentada, solicito aos meus nobres pares a aprovaçáo deste

Projeto.

Sala das Sessôes, em 28 de

;Faz í{e ren te Vor Rarre íras
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