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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, Sr. Antônio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições legais e com base nos 
termos do artigo 71, inciso XXI da Lei Orgânica do Município de Barreiras, combinado com art. 225, alínea “a”, do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Vereadores de Barreiras (Resolução nº 018/05), 

 
CONSIDERANDO, que os Projetos de Lei números 004/2013 – LDO/2014 (Lei nº 1.049, de 10 de dezembro de 2013), nº 012/2013 – PPA/2014/2017 

(Lei nº 1.050, de 10 de dezembro de 2013), e nº 015/2013 – LOA/2014 (Lei nº 1.051, de 10 de dezembro de 2013), foram objeto de veto do Chefe do 

Poder Executivo, conforme Ofício GAB nº 0639, devidamente protocolado na Câmara Municipal de Barreiras, em 18.12.2013, sob o registro de nº 

2140;  

 
CONSIDERANDO, ainda, que os Projetos de Lei números 004/2013 – LDO/2014 (Lei nº 1.049, de 10 de dezembro de 2013), nº 012/2013 – 
PPA/2014/2017 (Lei nº 1.050, de 10 de dezembro de 2013), e nº 015/2013 – LOA/2014 (Lei nº 1.051, de 10 de dezembro de 2013), objetos do 
presente edital, são de notório, e relevante interesse público; 

 
CONSIDERANDO, que as Sessões Extraordinárias convocadas com antecedência de 05 (cinco) dias, realizar-se-ão em qualquer dia da semana e 

qualquer hora, inclusive domingos, feriados e dias de ponto facultativo, conforme estabelecido no § 1º do art. 114 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Vereadores de Barreiras (Resolução nº 018/05), e, 

RESOLVE: 

 
CONVOCAR, Os Senhores Vereadores, para a Sessão Extraordinária, a ser realizada no dia 31 de dezembro de 2013, às 09:00 horas, no Plenário 
Legislativo da Câmara Municipal de Barreiras, para deliberarem sobre a seguinte matéria: 

 
Dia 31/12/2013 

 
I)Em Votação o veto do Chefe do Poder Executivo editado no Projeto de Lei nº 004/2013 – LDO/2014 (Lei nº 1.049, de 10 de dezembro de 
2013), que Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2014, e dá outras providências; 

 
II)Em Votação o veto do Chefe do Poder Executivo editado no Projeto de Lei nº 012/2013 – PPA/2014/2017 (Lei nº 1.050, de 10 de dezembro de 
2013), que Institui o Plano Plurianual da Administração Pública Municipal para o período de 2014/2017, e dá outras providências. 
 
III)Em Votação o veto do Chefe do Poder Executivo editado no Projeto de Lei nº 015/2013 – LOA/2014 (Lei nº 1.051, de 10 de dezembro de 
2013), que Estima a Receita e fixa a despesa do Orçamento Anual do Município de BARREIRAS, para o exercício financeiro de 2014. 
 
Dado e passado no GABINETE DO PREFEITO, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de dezembro do ano de 2013. 
Registre-se, Publique-se.  

 
 

Antônio Henrique de Souza Moreira 
- Prefeito de Barreiras- 

 

 

 

 


