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PROJETO DE RESOLUÇÃO  DE Nº 01/ CMB - 13 DE FEVEREIRO DE 2019. 

Regulamenta a avaliação da justificativa de ausência de vereador de reuniões previstas no Regimento da 
Câmara Municipal de Baldim. 

O Presidente da Câmara Municipal de Baldim, Darci Barreto dos Santos, no uso de suas atribuições legais; e 

Considerando o art.66, inciso II, §1º e 2º do Regimento Interno desta Casa Legislativa; 

Considerando a orientação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para a avaliação de justificativa de 
ausências dos parlamentares em eventuais reuniões previstas no Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Baldim. 

PROMULGA a seguinte RESOLUÇÃO: 

Art.1º - A Mesa Diretora para legitimar, mediante a oferta do contraditório e da ampla defesa, a realização de 
descontos nos subsídios após justificativas de ausências apresentadas pelos Vereadores da Câmara Municipal de 
Baldim, funcionará nos seguintes termos: 

I – Após a falta do Vereador, seja em reunião ordinária, extraordinária ou das Comissões Permanentes para a 
qual tenha sido regularmente eleito, deverá ser encaminhada a justificativa da falta à Mesa Diretora, no prazo de 
cinco dias úteis; 

II – Remetida ou não a manifestação, a Mesa Diretora deverá emitir relatório final conclusivo pela realização ou 
não do desconto da ausência no subsídio do Vereador no prazo de cinco dias úteis, o qual deverá ser remetido, 
imediatamente, para a Presidência da Câmara; 

III - o Presidente da Câmara Municipal, nos termos do art. 76, inc. I do Regimento Interno, deliberará sobre o 
desconto ou não, mediante despacho. 

III – O relatório da Mesa Diretora, com o despacho da Presidência da Câmara, serão enviados à tesouraria da 
Câmara Municipal para adotar as medidas administrativas cabíveis. 

 
Art.2º- Esta Resolução, na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário. 
 

Baldim, 13 de fevereiro de 2019. 
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