
ESTADO DO PARÁ 
                  CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  CCOONNCCÓÓRRDDIIAA  DDOO  PPAARRÁÁ  

CNPJ 14.145.817/0001-62 - Palácio Antonio Ribeiro da Silva 
       Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº 225 - E-MAIL: camaraconcordiadopara@hotmail.com 

   CEP: 68.685-000 - Concórdia do Pará – PA 

 
PAUTA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 5º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 16/05/2019 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

OFICIO Nº 006/2019-PMCP/GAB do Poder Executivo Municipal em anexo Projetos de Lei nº 08 e 09/2019 
juntamente com mensagem; 
 
OFICIO Nº 007/2019-PMCP/GAB do Poder Executivo Municipal em anexo Projeto de Lei nº 10/2019 que 
dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº 242/2005 e cria grupo de nível médio-GNM, cria o cargo de 
cuidador, monitor de apoio e transporte escolar e dá outras providencias juntamente com mensagem; 
 
PROJETO DE LEI Nº 11/2019 subscritos pelos vereadores legislativo desta Câmara Municipal que autoriza 
o Poder Executivo a Instituir no Calendário Oficial do Município o “Dia da Marcha Para Jesus” e dá outras 
providências, juntamente com mensagem; 
 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 
ENCAMINHAMENTO DOS PROJETOS DE LEI Nº 08,09,10,11/2019 para as comissões competentes da 
Casa para estudo, análise e parecer dos citados projetos; 
 
SEGUNDA VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 01/2019 que dá 
nova redação ao art. 167 do capítulo IV da Lei Orgânica do Município de Concórdia do Pará, e contém 
outras disposições, ficando o art. 167 assim redigido; “Art. 167. Os recursos correspondentes às dotações 
orçamentárias, compreendidos inclusive dos créditos suplementares e especiais, destinados à Câmara 
Municipal ser-lhe-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês na forma de duodécimos, sob pena de 

constituir crime responsabilidade do Prefeito Municipal. § 1º. O total das despesas fixadas na Unidade 

Orçamentária do Poder Legislativo será de 7% (sete por cento) da receita efetivamente realizada no 
exercício anterior, podendo o Projeto de Lei Orçamentária ser emendado pelo Poder Legislativo como 
forma de adequar o respectivo percentual. § 2º. As receitas tributárias e as transferências que servirão de 
base de cálculo para o duodécimo da Câmara Municipal, em consonância ao mandamento Constitucional 
são: I - impostos (IPTU, IRRF, ITBI, ISSQN); II - taxas, contribuições de melhorias e de custeio de serviços 
de iluminação pública (COSIP); III - juros e multas das receitas tributárias, receita da dívida ativa tributária, 
juros e multa da dívida ativa tributária; IV - transferências da União (FPM, ITR, IOF s/ouro e AFM – apoio 
financeiro de compensação da desoneração de impostos), sem deduções ou abatimentos; V – 
transferências do Estado (ICMS, IPVA, IPI exportação e CIDE), sem deduções ou abatimentos; 

(A Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal de Concórdia do Pará foi aprovada em segundo turno por 8 
(oito) votos a favor, obtendo assim dois terços dos votos dos vereadores da Câmara Municipal, dando origem a 
Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 01/2019 que dá nova redação ao art. 167 do capítulo IV da Lei Orgânica do 
Município de Concórdia do Pará, e contém outras disposições). 

 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 16 de maio de 2019. 
 
 
 
 

 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 
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