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Pauta da 71ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castanhal, 

2º Período Ordinário da 18ª Legislatura realizada no dia 09/11/2017. 
 

Ordem do dia: (1ª Parte).  

 

INDICAÇÃO Nº 196/2017 de autoria da Vereadora Luciana Castanheira - Indicando ao 

Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, Projeto de Lei que disponha sobre a 

criação do Boletim Escolar Eletrônico nas Escolas da Rede Pública de Ensino do Município de 

Castanhal. 

INDICAÇÃO Nº 197/2017 de autoria da Vereadora Vânia Nascimento - Indicando ao Executivo 

Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis, Projeto de Lei que disponha sobre a criação do 

auxílio – uniforme aos servidores de carreira da Guarda Municipal e dos Agentes de Trânsito. 
                                                                       

Ordem do dia: (2ª Parte).   

 

 

PROJETO DE LEI Nº 011/2017, de autoria do Executivo Municipal em Regime de Urgência 

Urgentíssima – Altera a Lei Municipal n° 001/2017, que estima receita e fixa a despesa no 

Município de Castanhal para o exercício financeiro de 2017. 

Art. 1° - A Lei n° 001/2017, de 20 de janeiro de 2017, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

Art. 8° - A – Fica o Chefe do Poder Executivo e do Legislativo autorizados a abrir no 

orçamento municipal vigente, Crédito Suplementar no percentual de até 10% (dez por cento) 

do valor total fixado na Lei Orçamentária, além dos 20% (vinte por cento) já aprovados, para 

atender a reforço de suplementação de dotações orçamentários. 

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

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

estabelecido no Art. 43, parágrafo primeiro, incisos I, II e III da Lei Federal 4.320/64.    

 

 

 

                          Diretoria Legislativa da Câmara Municipal de Castanhal, aos 09 dias do mês de 

novembro do ano de 2017. 

 

 

CLÁUDIO NOGUEIRA DE MOURA 

Diretor Legislativo 


