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                      Pauta da 82ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

6º Período Ordinário da 18ª Legislatura a ser realizada no dia 12/12/2019. 

 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

REQUERIMENTO Nº 550/2019, de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Solicitando ao 

Prefeito Municipal, que agende em suas metas prioritárias e autorize a Secretaria Municipal 

Educação, em envidar esforços no sentido de realizar aquisição e um notebook e 10 kits de 

robótica (com placas arduino uno e shildes diversos), para Curso Robótica Educativa 

Itinerante.   

REQUERIMENTO Nº 551/2019, de autoria do Vereador Jorge Luiz - Solicitando ao Gestor 

Municipal, que autorize, com a máxima urgência, a Secretaria Municipal competente da sua 

administração, realizar os serviços de edificação de Praça Pública e um Posto Médico, no 

Bairro Salles Jardim. 

REQUERIMENTO Nº 552/2019, de autoria da Vereadora Maria de Jesus - Solicitando ao Gestor 

Municipal, que autorize, com a máxima urgência, a Secretaria Municipal competente da sua 

administração, realizar os serviços de construção de parada obrigatória de ônibus, onde for 

necessário no Bairro Jaderlândia. 

 

Ordem do dia: (2ª Parte) 

 

PROJETO DE LEI Nº 011/2019, de autoria do Executivo Municipal – Estima a Receita e Fixa 

a Despesa do Município de Castanhal, Estado do Pará para o Exercício Financeiro de 2020.    

Art. 1° - O Orçamento anual do Município de Castanhal, Estado do Pará, para o exercício 

Financeiro de 2020, discriminado nos anexos desta Lei, constituído pelos Orçamentos: Fiscal e 

de Seguridade Social, estima a Receita em R$ 504.879.655,72 (Quinhentos e quatro milhões, 

oitocentos e setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco Reais e setenta e dois centavos) e 

fixa e despesa e despesa em igual valor.   

PROJETO DE LEI Nº 013/2019, de autoria do Executivo Municipal (Regime de Urgência) – 

Acrescenta o Art. 5° -A à Lei Municipal N° 001/2019, que estima a receita e fixa a despesa do 

Município de Castanhal para o Exercício Financeiro de 2019.  

Art. 1° - A Lei Municipal n° 001/2019, de 18 de janeiro de 2019, passa a vigorar acrescida do 

Art. 5° e parágrafo único com a seguinte redação: 

“Art. 5°-A. Ficam os chefes dos Poderes Executivo e legislativo, autorizados a abrir, no 

orçamento municipal vigente, crédito suplementar de até 10% (dez por cento) do valor fixado 

na Lei Orçamentária, além dos 30% (trinta por cento) já aprovados conforme Art. 5° da Lei 

Municipal n° 001/2019, para atender a reforço de suplementação de dotação orçamentária. 

Parágrafo único – Os recursos necessários à execução do presente instrumento legal correrão 

à conta da anulação total e/ou parcial da dotação consignada no orçamento vigente, conforme 

Art. 43, §1°, incisos I, II, e III da lei Federal n° 4320/64. ”     
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2019, de autoria do Executivo Municipal com 

vista do Vereador Nivan Noronha – Dispõe sobre o Código de Posturas do Município de 

Castanhal/PA, e dá outras providências.  

Art. 1º - Esta lei que trata sobre o “Código de Posturas do Município de Castanhal” com a 

finalidade de ordenar as relações no âmbito territorial do Município de Castanhal entre a 

Administração Pública Municipal e as pessoas, físicas ou jurídicas, de direito público, interno 

ou externo, ou de direito privado, aqui localizadas, bem como as relações destas pessoas entre 

si, relativamente ao exercício de direitos individuais e coletivos, preservação dos bens 

públicos, do sossego público, da localização e funcionamento das atividades, empresariais ou 

não-empresariais, econômicas e de outras obrigações concernentes ao bem comum. 

 

 

                         Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 11 dias do mês de 

dezembro do ano de 2019. 

 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


