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nesoluÇÃo N" 074/2019, DE 03 DE DEZEMBRo DE 2019.

Altera o Regimento lnterno Resolução n'08 de 15 de
março de 2005 da Câmara Municipal de Barreiras-
Bahia.

I cÂuana MUNtctPAL DE BARREIRAS, ESTADo DA BAHIA, FAZ sABER' que

aprova e promulga a seguinte Resolução:

Art.1o Acrescenta-se oS incisos lX e X ao artigo 14, do Regimento lnterno Resolução

n'08 de 15 de março de 2005.

lX - Conduzir-se, sobretudo em plenário, de modo compatível com o decoro
parlamentar.

X - Zelar pelo prestigio e decoro da Câmara, bem como pela dignidade e

respeito as prerrogatlvas regimentais.

Ad. 2o. Acrescenta-se artigos os artigos 14-A, 14-8, 14'C, 14-D, 14-E e 14-F a

Resolução n"08 de 2005.

Art.14 -A. DO DECORO PARLAMENTAR

l- Decoro parlamentar e a postura individual exemplar que se espera ser

adotada pelo agente político no exercicio de seu mandato, segundo as normas

morais da sociedade, como a honradez, decência e honestidade'

Art.14-8. O vereador que descumprir os deVeres inerentes ao seu mandato ou

praticar ato que afete a sua dignidade, está sujeito ao processo e as medidas

disciplinares pÍevistas neste Regimento interno e no código de Etica e Decoro

Parlamentar Resoluçáo n'68 de 18 de novembro de 2015, que pode definir

outras infrações e penalidades, além das seguintes:

| - censura verbal ou escrita;

ll - suspensão temporária do exercício do cargo, não a 60 (sessenta)

lll - perda do mandato.
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§ 1.o Considera-se atentatório ao decoro parlamentar usar, em discurso ou
proposiçáo, expressÕes que configurem crimes contra a honra ou contenham
incitamento à prática de crimes.

§ 2.o E incompatÍvel com o decoro parlamenlar:

| - o abuso das prerrogativas asseguradas aos membros da Câmara;

ll - a percepção de vantagens indevidas;

lll - a prática de irregularidades graves no desempenho do mandato ou de
encargos dele decorrentes.

lV -Proceder com comportamento vexatório de modo incompatível com a
dignidade da Câmara ou faltar com o Decoro na sua conduta.

Art. 14-C. A censura será verbal ou escrita.

§ I ". A censura verbal será aplicada pelo Presidente da Câmara Municípal, em
sessâo, ao Vereador que incidir nas condutas descritas abaixo:

l- perturbar a ordem das sessões da Câmara Municipal, das reuniões de
comissão ou nas demais atividades da Câmara;

ll - praticar atos que infrinjam as regras de boa conduta nas dependências da
Casa;

lll - inobservar os deveres inerentes ao mandato ou os preceitos do Regimento
lnterno.

§ 2.o.A censura escrita será imposta pela Mesa Diretora, por provocação do
ofendido, ou por solicitação do Presidente da Câmara Municipal, nos casos de
reincidência nas condutas referidas no § 1", ao Vereador que:

l- desacatar ou praticar ofensas físicas ou morais, bem como dirigir palavras
injuriosas aos seus pares, aos membros da Mesa Diretora, do Plenário ou das
ComissÕes, ou a qualquer cidadão ou grupos de cidadãos que assistam a
sessÕes de trabalho da Câmara;

ll - usar, em discurso ou proposição, de
pa rlamenta r;

lll - praticarno edifício da Câmara
ou morais ou desacatar, por atos

ou no território d

ntatórias do decoro

ofensas físicas
ou palavras, o

., -r^c''
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agentes políticos, outro parlamentar, a Mesa ou Comissão, ou os respectivos
Presidentes

Art. í4-D. Suspensão Temporária:

§1". Considera-se incurso na sanção de suspensão temporária do exercício do
cargo, por falta de decoro parlamentar, o Vereador que:

| - usar os poderes e prerrogativas do cargo para constranger ou aliciar servidor,
colega, ou qualquer pessoa sobre a qual exerça ascendência hierárquica,
principalmente com o fim de obter qualquer espécie de favorecimento;

ll - revelar informaçÕes e documentos oficiais de caráter reservado, de que
tenha tido conhecimento no exercício do mandato parlamentar;

lll - relatar matéria submetida à apreciação da Câmara, de interesse específico
de pessoa física ou jurídica que tenha contribuído para o financiamento de sua
campanha eleitoral;

lV - fraudar, por qualquer meio ou forma, o registro de presença às sessôes ou
às reuniões de comissão.

§ 2.o O Vereador suspenso do exercício temporário do mandato náo receberá a
respectiva remuneração.

Art. 14-E. A perda do mandato aplicar-se-á nos casos e forma previstos no artigo
23 do Regimento lnterno Resolução n'0B de 2005.

Art. 14-F. Quando, no curso de uma discussão, um Vereador Íor acusado de ato
queofenda a sua honorabilidade, pode pedir ao Presidente da Câmara ou de
Comissão que mande apurar a veracidade da arguição e o cabimento de
censura ao ofensor, no caso de improcedência da acusação.

Art. 3". Revoga-se o artigo 22da Resolução n'08 de 2005.

Art. 4". Acrescenta-se artigo22-A, a Resolução n'08 de 2005, que passa a vigorar da
seguinte forma:

Á.rt.22-4. As vagas na Câmara dar-se-ão por Perda ou Extinção do Mandato:

Art. 50. Revoga-se o artigo 23da Resoluçáo n"OB de 2005.

Art. 60. Acrescenta-se o artigo 23-A e seus incisos e parágrafos,
2005, que passa a vigorar da seguinte forma:
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Art. 23-4. Perderá o mandato o Vereador:
| - queinfringir em qualquer das proibiçÕes estabelecidas no artigo 19 do
Regimento lnterno;

ll - que utilizar do mandato para pratica de atos de conupção e de improbidade
administrativa;

lll- que proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar
com decoro parlamentar na sua conduta;

lV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;

V - quando decretar a Justiça eleitoral nos casos previstos na Constituição da
República;

Vl - Que sofrer condenação criminal e sentença transitada em julgado;

Vll - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das
sessÕes ordinárias da Câmara, salvo doença comprovada, licença ou missão
oficial autorizada pela Edilidade;

Vlll - que fixar residência Íora do município.

§1o. Nos casos do incisos l, ll, lll, Vl e Vlll deste artigo, a perda do mandato ,

será decidida pela Câmara Municipal, pelo voto aberto da maioria absoluta dos
seus membros, mediante provocação da Mesa Diretora, de partido político, com
representação da câmara municipal ou de 213 ( dois terço) dos vereadores,
assegurado a ampla defesa.

§2'. Nos casos previstos nos incisos lV, V e Vll deste artigo, a perda será
declarada pela mesa Diretora de oficio ou mediante provocação de qualquer dos
vereadores ou de partido político representado na Câmara Municipal,
assegurada a ampla defesa.

ll, lll, Vl, e Vlll deste§3o. A representação ou denúncia, nos casos dos incisos l,
ártigo seráencaminhado à Comissão de Ética para proceder Capitulo V

108 de 2015.e Vl do Código de Etica e decoro Parlamentar Reso
Constituição, Justiça e Redação, observadas as seguintes

Art. 7'. Revoga-se o artigo 24 da Resolução n"08 de 2005.
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Art. 8'.Acrescenta-se o artigo 24-A e seus incisos, da Resolução n'08 de 2005, que
passa a vigorar da seguinte forma:

AÍ1.24-A. Extingue-se o Mandato por:

| - falecimento;

ll - renúncia;

lll - falta de posse no prazo regimental.

§1o. a renúncia do vereados far-se-á por oficio, dirigido a Mesa Diretora,
reputando-se aberta a vaga a partir da sua protocolização.

Art. 9". Altera o artigo 25, da Resolução n'08 de 2005, que passa a vigorar da
seguinte forma:

Art. 10. O processo de perda do mandato de vereadores nos casos de infraçoes
político-administrativas, definidas em Lei Íederal, obedecerá ao seguinte rito:

Art. 10. Revogam-se as disposiçÕes em contrário.

Art.11. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicaçáo.

cÂunnn MUNICIPAL DE BARREIRAS

ires- BA, 03 de dezembro de 2019.

1o Secretário

Presidente

Alcione Fíodrigues de Macedo
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