República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
CÓPIA
LEI Nº 1.967, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2002.

“Autoriza desapropriação judicial, e/ou
permuta de bem imóvel que menciona e dá
outras providências”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Municipal, sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal,
autorizado a desapropriar amigável ou judicialmente, e/ou permutar
por outros imóveis disponíveis pertencentes a esta municipalidade, os
imóveis urbanos (terrenos) situados no Loteamento do ’’CRAC”, desta
cidade, lotes designados pelos nºs 03, 05, 18, 20 e 21, da Quadra “C”, e
o lote 16 da Quadra “B”, do mesmo Loteamento, pertencentes a
particulares.

Artigo 2º - Os imóveis a serem desapropriados
destinam-se a construção de um estacionamento público ao lado do
Cemitério Municipal desta cidade.
Artigo 3º - Para realizar a aquisição, quer
amigável ou judicialmente, o Poder Executivo designará uma
Comissão composta de 03(três) pessoas para realizar a devida

avaliação, que aceita pelas partes, proceder-se-á a aquisição amigável
ou a permuta.
Art. 4º - As despesas decorrentes da presente
Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 31dias do mês de Janeiro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 05/02/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
CÓPIA
LEI Nº 1.968, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2002.

“Autoriza doar ao Estado de Goiás, área de
terreno que especifica e dá outras providências”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Municipal, sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
doar de seu patrimônio ao Estado de Goiás, uma área de terreno, com
6.305,00m2, situada no loteamento Vila Conjunto Universitário, antigo
loteamento Vila Saudade, às Ruas 17, c/20, c/22 e ainda com a área do
Município de Catalão, constantes da matrícula nº 21.340, do Livro 2BV, onde se encontra construída a unidade escolar Instituto Matilde
Margon Vaz, desmembrada de uma área maior através do Decreto
Municipal nº 240, de 28 de março de 2001.

Parágrafo único – Todas as despesas com a
execução desta lei, correrão a conta exclusiva da dotação orçamentária
vigente.
Artigo 2º - A área de terreno objeto do artigo 1º
desta lei, tem o fim específico e único de regularizar o funcionamento
da unidade escolar ali construída, vedada qualquer outra destinação,

sob pena de reverter-se novamente ao patrimônio do Município a área
doada, independentemente de qualquer ação judicial.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 31dias do mês de Janeiro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 05/02/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
CÓPIA
LEI Nº 1.969, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2002.

“Autoriza
crédito Especial e
providências”

dá outras

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Municipal, sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica autorizado o Poder Executivo a
abrir na Contabilidade Municipal no corrente exercício um crédito
Especial, no valor de até R$930.000,00 (novecentos e trinta mil reais) na
seguinte dotação:
09 – Previdência social
271- Previdência Básica
1068- Programa de Previdência Básica de
Servidores
2058- Manutenção das Despesas com Inativos,
Pensionistas e Salário-Família
319001- Aposentadorias e Reformas
R$700.000,00
3190003 – Pensões
R$80.000,00
319009 – Salário Família
R$150.000,00

Art. 2º - O Crédito autorizado pelo Art. 1º desta
lei, será coberto com recursos próprios, oriundos da Reserva de
contigência constante no orçamento vigente, indicados por Decreto
Executivo.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 31dias do mês de Janeiro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 05/02/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
CÓPIA
LEI Nº 1.970, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2002.
“Autoriza contratação de mão-de-obra temporária que menciona”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei; Municipal, sanciono a e lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar
mão-de-obra temporária, em caráter excepcional interesse público, para cobrir
déficit de profissionais no Quadro de Servidores Efetivos desta municipalidade para
laborar na construção civil, junto a Secretaria de Obras desta Municipalidade.
Parágrafo único – As contratações efetuadas em virtude desta Lei,
obedecerão os princípios exigidos pela legislação em vigor, especialmente pelo
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, não gerando vínculo empregatício.
Art. 2º - A mão-de-obra temporária autorizada por esta lei, será
empregada no
término da construção de 100 (cem) casas populares no Setor
Ipanema, a custo zero para os beneficiados, e deverão se destinadas
impreterivelmente a pessoas comprovadamente carentes desta cidade.
§ 1º - Os recursos para a construção, das referidas moradias são
oriundas da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano, do Governo Federal, já
disponíveis e depositados em conta própria desta Prefeitura, na Agência da Caixa
Econômica Federal desta cidade.
§ 2º O regime da execução do Projeto é da administração e
construção própria da municipalidade, cujo o montante liberado pela Secretaria
Federal é de R$450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta mil reais), com contrapartida

da municipalidade na ordem de 10% ( dez por cento), sendo que atualmente o saldo
restante para estas novas contratações é de R$ 152.099,09 (Cento e cinqüenta e dois
mil, noventa e nove reais e nove centavos).

§ 3º - Os contratados por prazo determinado, cuja carga horária
será de 8 (oito) horas diárias, terão seus proventos de acordo com as funções
ocupadas e definidas de seguinte forma:

CARGO:

Nº DE VAGAS:

Pedreiro
Eletricista
Encanador
Ajudante de Pedreiro
Pintor

20 (vinte)
05 (cinco)
05 (cinco)
20 (vinte)
06 (seis)

VENC. MENSAL R$:
338,59
338,59
338,59
246,18
338,59

Parágrafo único – São vedados quaisquer adicionais aos valores
definidos nos incisos deste artigo, exceto a título de horas extras.
Art. 4º - As contratações com base nesta lei não poderão exceder a
90 (noventa) dias, vedadas a recontratação, na mesma ou em outra função.
Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por
conta da dotação própria do Município.
Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aos 31dias do mês de Janeiro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 05/02/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
CÓPIA
LEI Nº 1.971, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002.

“Altera denominação de logradouro público,
que especifica ”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas atribuições legais, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte Lei: Municipal, sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica a partir desta data alterada a
denominação da Avenida L-2, à margem esquerda da BR-050, no trajeto
compreendido do Terminal da Ultrafértil ao DIMIC, para “Avenida Silvio Bueno
de Morais”, situada nesta cidade.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 18
dias do mês de Janeiro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 21/02/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
CÓPIA
LEI Nº 1.972, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002.
“Altera denominação de logradouro público,
que especifica ”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e eu Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte Lei: Municipal, sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica a partir desta data alterada a
denominação da Avenida L-1, à margem esquerda da BR-050, no
trajeto compreendido do Loteamento Vila Maria ao DIMIC, para
“Avenida José Severino”, situada nesta cidade.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 18 dias do mês de Janeiro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 21/02/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
CÓPIA
LEI Nº 1.973, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002.

“Autoriza Conceder Subvenção que especifica e
dá outras providências ”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Municipal, sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica o chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a conceder
subvenção financeira, na
importância de R$27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), a
entidade filantrópica OBRAS SOCIAIS ESPÍRITAS “JORGE FAHIN
FILHO”, a ser repassada em até 11 (onze) parcelas, a partir do mês de
fevereiro do corrente ano.
Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a
entidade filantrópica OBRAS SOCIAIS ESPÍRITAS ”JORGE FAHIN
FILHO”, deverá apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a
devida prestação de conta referente a subvenção recebida.
Art. 3º - Fica ainda o Chefe do Poder Executivo
Municipal, autorizado a abrir crédito especial no valor de R$27.500,00
(vinte e sete mil e quinhentos reais) que se fará na seguinte dotação:

08.244.1026.2018 – Manutenção de Ações
Comunitárias
3350043 – Subvenções Sociais
02 - Obras Sociais Espíritas ”Jorge Fahin Filho”
R$27.500,00 (Vinte e sete mil e quinhentos
reais).
Art. 4º - O crédito autorizado no Art. 1º desta
Lei, será coberto com recursos definidos no Art. 43, § 1º , Incisos I, II, III
e IV da Lei Federal nº 4.320/64, indicado por Decreto do Executivo.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 19 dias do mês de Janeiro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 21/02/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
CÓPIA
LEI Nº 1.974, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002.

“Autoriza o Chefe do Poder Executivo a firmar
convênio com a COMPANHIA ENERGÉTICA
DE GOIÁS S.A, e dá outras providências ”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal, autorizado a firmar convênio em nome do MUNICÍPIO DE
CATALÃO, com a COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS S.A,
visando a implantação de redes de distribuição rural monofásico para
atendimento dos produtores rurais deste Município.
Parágrafo único – Para o fiel cumprimento dos
termos do convênio o Município de Catalão poderá se valer de firmas
com cadastros vigentes na CELG para a execução das obras (mão-deobra) definidas no objeto do convênio.
Art. 2º - Os produtores rurais beneficiados com
a implantação das redes, se obrigam pelo recolhimento aos cofres
públicos municipais da importância relativa a 1/3 (um terço) dos

custos da obra, referentes a mão-de-obra mediante Termo de Adesão
ao Convênio a ser firmado com o Município.
Parágrafo único – O valor a ser pago pelos
produtores rurais será integralmente aplicado no objeto do convênio,
executando as rubricas de mão-de obra, conforme planilhas de custos
de RDR.
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução
do convênio, correrão a conta das dotações próprias existentes no
orçamento do Município.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 19 dias do
mês de Fevereiro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 21/02/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
CÓPIA
LEI Nº 1.975, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2002.

“Faz alteração na Lei nº 1.741, de 02 de março
de 1999 e dá outras providências”
O Presidente da Câmara Municipal de Catalão,
Estado de Goiás, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
Promulgo a seguinte Lei.no a seguinte lei:
Art. 1º - O artigo 1º da Lei nº 1.741, de 02 de março de
1999, em seu parágrafo 5º, passa a vigorar com a seguinte redação:
§ 5º - O estudante só poderá adquirir os passes, bem
como embarcar nos ônibus, mediante a apresentação da carteira
estudantil pela UBES (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas),
pela UNE (União Nacional dos Estudantes), e ou pela UESG (União
dos Estudantes do Sudeste Goiano).
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 22 dias do
mês de Fevereiro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
CÓPIA
LEI Nº 1.976, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2002.

“Autoriza o Poder Executivo Municipal
realizar exames de D.N.A , para fins de
reconhecimento de paternidade e maternidade”
O Presidente da Câmara Municipal de Catalão,
Estado de Goiás, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
Promulgo a seguinte Lei.no a seguinte lei:
Art. 1º - A Secretaria Municipal de Saúde, assegurará
a realização de Exames de Código Genético de D.N.A – Ácido
Desoxirribonucleico – para investigação de paternidade e maternidade.
Art. 2º - Os exames, conforme estabalecido nesta lei,
serão realizados pelo SUS, diretamente ou por instituições
conveniadas, mediante a solicitação por escrito do:
(a) Juiz de Direito da Comarca de Catalão, que
preside o feito.
Art. 3º - O exame de DNA será realizado às pessoas
carentes, sob o pedido da Assistência Judiciária e residente em Catalão.
Art. 4º - No caso de criança, o Poder Público
possibilitará apoio social, psicológico, e/ou jurídico, com garantias às

condições de vida até o resultado final dos exames de DNA e/ou
conclusão de processo jurídico.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 22 dias do
mês de Fevereiro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
CÓPIA
LEI Nº 1.977, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2002.
“Dispõe sobre a destinação de casas populares em
benefício de mulheres sustentáculo de família e dá
outras providências”
O Presidente da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Promulgo a
seguinte Lei.no a seguinte lei:
Art. 1º - O Chefe do Poder Executivo Municipal, deverá
destinar 8%(oito por cento) das casas populares construídas no Município de
Catalão, através da Secretaria Municipal de Promoção e Ação Social ou por
convênios firmados entre Município com o Estado ou União, em benefício
de mulheres sustentáculo de família.
Art. 2º - A proporção estabelecida deve observar os
seguintes critérios:
I - Renda Familiar;
II - Número de filhos dependentes;
III- Que sejam residentes no Município a mais de 1 (um)
ano.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor
publicação, revogando-se as disposições com contrário.

na data de sua

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 22 dias do mês
de Fevereiro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
CÓPIA
LEI Nº 1.978, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2002.
“Faz alteração na Lei nº 1885, de 02 de fevereiro de
2001”

O Presidente da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Promulgo a
seguinte Lei.no a seguinte lei:
Art. 1º - O Inciso I, Parágrafo Único do Artigo Primeiro da
Lei nº 1885, de 02 de fevereiro de 2001, passa a vigorar com a seguinte
redação:
Parágrafo Único: Ficam criados os seguintes cargos:
I – De provimento em Comissão, de livre nomeação e
exoneração pelo chefe do Poder Executivo:
-

Diretor da Unidade Pré-Vestibular, com 01 (uma)
vaga, com remuneração de R$1.031,52 (hum mil, trinta
e um reais e cinquenta e dois centavos), a ser ocupada
por professor com curso superior em educação.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor
publicação, revogando-se as disposições com contrário.

na data de sua

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 22 dias do mês
de Fevereiro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
CÓPIA
LEI Nº 1.979, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2002.
“Dispensa pagamento de passagens de transporte
municipais a mulheres grávidas, nas condições em
que especifica”

O Presidente da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Promulgo a
seguinte Lei.no a seguinte lei:
Art. 1º - As empresas concessionárias dos serviços de
transporte municipais dispensarão do pagamento de passagens mulheres
grávidas, assistidas pelo Sistema Único de Saúde – SUS, quando de
deslocarem para fins de tratamento e exames pré-natais, pós-parto.
§ 1º - Os deslocamentos a que se refere o “caput” deste
artigo serão limitados ao número de 02 (dois), por mês, nos casos de exames
pré-natais e pós-parto.
§ 2º - Fica limitado a duas mulheres grávidas a serem
transportadas por cada coletivo do transporte municipal.
Art. 2º - Para usufruir do benefício concedido por esta lei,
as interessadas deverão comprovar, mediante declaração fornecida pelo
SUS, através de declaração médica, estarem grávidas, ou pós-parto, e que
necessitam deslocar-se para realização de tratamento, exames de pré-natal
ou pós-parto.

§ 1º - A comprovação de que se trata o presente artigo
deverá ser feita na empresa concessionária de serviços, e esta deverá expedir
documento próprio concedendo o direito à usuária, após comprovar renda
familiar de até três salários mínimos.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor
publicação, revogando-se as disposições com contrário.

na data de sua

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aos 22 de fevereiro de 2.002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
CÓPIA
LEI Nº 1.980, DE 04 DE MARÇO DE 2002.
“Declara de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO
DOS PEQUENOS PRODUTORES DA FAZENDA
MACAÚBA ”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Municipal, sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica pela presente Lei declarada de
utilidade
pública
a
“ASSOCIAÇÃO
DOS
PEQUENOS
PRODUTORES DA FAZENDA MACAÚBA”, entidade social sem
fins lucrativo, com sede nesta cidade de Catalão, Estado de Goiás.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 31dias do mês de Janeiro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 04/03/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
CÓPIA
LEI Nº 1.981, DE 04 DE MARÇO DE 2002.
“Faz alteração de nome de via pública”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Municipal, sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica pela presente Lei denominada
de “José Evangelista da Rocha” a antiga Rua 01, situada no Bairro
Nossa Senhora Mãe de Deus, nesta cidade;
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 25dias do mês de fevereiro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 04/03/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
CÓPIA
LEI Nº 1.982, DE 04 DE MARÇO DE 2002.
“Autoriza

dá

Conceder Subvenção que especifica e
outras providências”

Art. 1.º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a conceder subvenção financeira, na importância de até R$ 130.000,00
(Cento e trinta mil reais), ao CLUBE RECREATIVO E ATLÉTICO CATALANO –
CRAC, a ser repassada em até 06 (seis) parcelas, a partir do mês de fevereiro do
corrente ano.
Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, o CLUBE
RECREATIVO E ATLÉTICO CATALANO – CRAC, deverá apresentar o
plano de aplicação e, posteriormente, a devida prestação de conta referente a
subvenção recebida.
Art.3º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art.4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aos 25dias do mês de fevereiro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
(a) Enival Mamede Leão
Presidente
1º Secretário
"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 04/03/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
CÓPIA
LEI Nº 1.983, DE 04 DE MARÇO DE 2002.

“Autoriza desapropriação de bem imóvel que
menciona e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a
desapropriar amigável ou judicialmente, o imóvel urbano (terreno e construções), onde
funcionava o COLÉGIO OSVALDO CRUZ, constituído pelos lotes de n.º 07, 08 e 09, da
Quadra 05, no Loteamento Santa Cruz, nesta cidade, com área total de 1.262,91m2 de
superfície e 603,00m2 de área edificada, de propriedade do Sr. OZAR FERNANDES
NETO.

Parágrafo único – A desapropriação ora autorizada objetiva
abrigar o “Curso Pré Vestibular Israel de Macêdo”, criado e mantido pela
Municipalidade.
Art. 2º - Para realizar a desapropriação quer amigável ou
judicialmente, o Poder Executivo designará uma Comissão composta de no mínimo 03
(três) pessoas para realizar a devida avaliação, que aceita pela partes, proceder-se-á a
aquisição amigável.

Art.3º - As despesas decorrentes da presente Lei
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas
se necessário.
Art.4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aos 25dias do mês de fevereiro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 04/03/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
CÓPIA
LEI Nº 1.984, DE 04 DE MARÇO DE 2002.

“Concede Gratificação Especial aos
Funcionários
Municipais,
como
especifica.”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e eu,
Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
Gratificação Especial, aos servidores desta Prefeitura, que prestaram serviços
suplementares imprescindíveis no decorrer da Festa de Carnaval de Rua no ano de 2.002,
como especifica:
N.º

NOME_SERVIDOR(A)

VR. A RECEBER

*** - FISCALIZAÇÃO
001

ALBERTO CARLOS H DOS SANTOS

179,01

002

ANIVALDO JOAQUIM DE OLIVEIRA

311,20

003

ARILDO LAZARO SANTANA

205,36

004

DONIZETE DE FREITAS MARTINS

274,48

005

DURVAL SALVIANO DO NASCIMENTO

177,16

006

IZAIAS APOLINARIO DANTAS

189,74

007

JOSE BATISTA DA SILVA II

10,08

008

MERINA MESQUITA

211,38

009

SIVALDO MENDES DE OLIVEIRA

174,75

010

VALMIR PIRES ROSA

650,16

011

VANDERLEY DE OLIVEIRA DA SILVA

210,45

012

WILSINER SILVA DE CARVALHO

122,02

TOTAL (FISCALIZAÇÃO).......R$

2.715,79

*****LIMPEZA
013

ANTONIO CARLOS RIBEIRO

54,72

014

DIVINO LEONSIO AVELLAR

130,53

015

JAMIL NAZAR DE BRITO

53,28

016

JANIRO BORGES

55,68

017

JESUS BERNARDO DE OLIVEIRA

203,94

018

JOAO PEREIRA DE MELO

132,24

019

JORCE MARTINS DE PAULA

54,24

020

JOSE EURIPEDES FELIX LUIZ

131,08

021

JOSE LOURENCO DE MORAIS

69,60

022

NILSON ANTONIO DE PAULO

94,92

023

PAULO DOS ANJOS ROSA

94,92

024

SEBASTIAO JACINTO FILHO

66,60

025

VALMIR CARLOS NETO

66,60

TOTAL (LIMPEZA)............R$

1.208,35

TOTAL GERAL (LIMPEZA E
FISCALIZAÇÃO).......R$

3.924,14

Art. 2º - As despesas com a execução desta lei correrão a conta da
dotação orçamentária vigente.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aos 01dia do mês de fevereiro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 04/03/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
CÓPIA
LEI Nº 1.985, DE 13 DE MARÇO DE 2002.
“Acresce-se incisos aos artigos 45 e 51 da Lei
Municipal de n.º 1966, de 17 de dezembro de 2001,
que dispõe sobre as Diretrizes Gerais para a
elaboração da Lei Orçamentária de 2002 e dá outras
providências”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprova e eu, Prefeito Municipal sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Acresce-se ao Artigo 45 da Lei
Municipal de n.º 1.995, de 28 de junho de 2001, o inciso LXVII, com a seguinte
redação:
“Lei Municipal n.º 1.995/01
“Art. 45 - .........................................................
I - ...
II - ...
LXVII – Construção do Aterro Sanitário e
aquisição de equipamentos.
Art. 2º - Acresce-se ao Artigo 51 da Lei

Municipal de n.º 1.995, de 28 de junho de 2001, o inciso XXVIII, com a seguinte
redação:
“Lei Municipal n.º 1.995/01
“Art. 51 - .........................................................
I - ...
II - ...

XXVIII

–

Construção

do

Prédio

do

Hemocentro Municipal.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 11dias do mês de março de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 13/03/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
CÓPIA
LEI Nº 1.986, DE 13 DE MARÇO DE 2002.
“Acresce-se incisos aos artigos 10 e 16 da Lei
Municipal de n.º 1.964, de 14 de dezembro de 2001,
que instituiu o Plano Plurianual para o período de
2002 a 2005 e dá outras providências”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprova e eu, Prefeito Municipal sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Acresce-se ao Artigo 10 da Lei
Municipal de n.º 1.964, de 14 de dezembro de 2001, o inciso LXXVII, com a
seguinte redação:
“Lei Municipal n.º 1.964/01
“Art. 10 - ........................................................
I - ...
II - ...
LXXVII – Construção do Aterro Sanitário e
aquisição de equipamentos.
Art. 2º - Acresce-se ao Artigo 16 da Lei
Municipal de n.º 1.964, de 14 de dezembro de 2001, o inciso XXXVI, com a
seguinte redação:

“Lei Municipal n.º 1.964/01
“Art. 16 - .........................................................
I - ...
II - ...
XXXVI

–

Construção

do

Prédio

do

Hemocentro Municipal.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 11dias do mês de março de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 13/03/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
CÓPIA
LEI Nº 1.987, DE 13 DE MARÇO DE 2002.
“Autoriza
abertura
de
créditos
especiais nos valores que especifica”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art.1º - Pela presente Lei fica o Poder Executivo Municipal,
autorizado a abrir na contabilidade do Município, créditos especiais no valor de R$
1.800.000,00 (Hum milhão e oitocentos mil reais) que se farão nas seguintes
dotações:

a) -

b) -

10.302.1030.1.063 – Construção Hemocentro
449051-00 – Obras e Instalações
Valor: R$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais).
18.541.050.1.064 – Construção e Implantação do Aterro
Sanitário.
449051 – 00 – Obras e Instalações
449052 – 02 – Equipamentos e Material Permanente.
Valor: R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais).

Art. 2º - O crédito autorizado no Art. 1º desta Lei, será coberto com
recursos definidos no Art. 43, § 1º, Incisos I, II, III e IV da Lei Federal n.º 4.320/64,
indicados por Decreto do Executivo.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 11dias do mês de março de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 13/03/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
CÓPIA
LEI Nº 1.988, DE 13 DE MARÇO DE 2002.

“Declara de utilidade Pública a Associação
de Epilepsia do Sudeste Goiano”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e eu Prefeito
Municipal sanciono a seguinte lei: Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art.1º - Fica pela presente Lei declarada de
utilidade pública a “ASSOCIAÇÃO DE EPILEPSIA DO SUDESTE
GOIANO”, entidade filantrópica, sem fim lucrativo, sem fim lucrativo,
com sede nesta cidade de Catalão, Estado de Goiás;
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 11dias do mês de março de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 13/03/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 1.989, DE 25 DE MARÇO DE 2002.
“Faz alteração de nome de via pública”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Municipal, sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica pela presente Lei denominada
de “Rua Nilo Margon Vaz ” a antiga Rua Madre Esperança Garrido,
situada no Bairro Pio Gomes, nesta cidade;
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 25dias do mês de fevereiro de 2.002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 25/03/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

Alterada - 3.419, de 19.08.16

CÓPIA
LEI Nº 1.990, DE 25 DE MARÇO DE 2002.

“Acresce-se parágrafos ao Artigo 1º, da
Lei Municipal de n.º 1.885, de 07 de
fevereiro de 2001, já modificada pela Lei
n.º 1.956, de 12 de dezembro de 2001”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e eu,
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - O Art. 1º da Lei Municipal de n.º 1.885, de 07 de
fevereiro de 2001, já modificado pela Lei Municipal de n.º 1.956, de 12 de
dezembro de 2001, passa, a partir desta data a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - idem ......................................
§ 1º - Ficam criados os seguintes cargos, todos de
provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo
Chefe do Poder Executivo Municipal, a serem regidos pelo
regime estatutário.
I-DIRETOR DA UNIDADE PRÉ-VESTIBULAR, com
01 (uma) vaga, com a remuneração de R$ 1.031,52 (Hum mil,
trinta e um reais e cinqüenta e dois centavos), a ser ocupada
por professor com curso superior em educação, ficando vedados
quaisquer adicionais aos valores nos incisos deste artigo;
II-INSTRUTORES HABILITADOS, no quantitativo
de 17 (dezessete) vagas, com remuneração hora/aula estipulada
em R$ 13,00 (treze reais) cada, a ser reavaliada anualmente,
por ato da Chefia do Poder Executivo, de acordo com os preços

médios correntes dos similares deste município, cujas
contratações obedecerão os critérios fixados no parágrafo único
do art. 2º da Lei 1.885/01” .
§ 2º - Os cargos criados no parágrafo anterior são
definidos como de natureza técnica e para o preenchimento dos
mesmos exigir-se-á pelo menos uma qualificação a nível de 3º
grau nas áreas de letras, matemática, geografia, história,
pedagogia, engenharia química, biologia, química, física e/ou
língua estrangeira.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário e retroagindo seus efeitos a primeiro de
março do corrente ano.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 18 dias do mês de março de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 25/03/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 1.991, DE 25 DE MARÇO DE 2002.
“Faz alteração de nome de via pública”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Municipal, sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica pela presente Lei denominada
de “Francisco Martins Costa ” a antiga Rua “A”, situada no Bairro
Santa Helena II, nesta cidade;
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 18dias do mês de março de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 25/03/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 1.992, DE 04 DE BRIL DE 2002.
“Autoriza contratação de mão-de-obra temporária que menciona”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei; Municipal, sanciono a e lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
contratar mão-de-obra temporária, em caráter excepcional interesse público, para
cobrir déficit de profissionais no Quadro de Servidores Efetivos desta
municipalidade para laborar na construção civil, junto a Secretaria de Obras desta
Municipalidade.
Parágrafo único – As contratações efetuadas em virtude desta
Lei, obedecerão os princípios exigidos pela legislação em vigor, especialmente pelo
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, não gerando vínculo empregatício.
Art. 2º - A mão-de-obra temporária autorizada por esta lei, será
empregada na construção de 30 (trinta) casas populares do Programa Morar Melhor,
a custo zero para os beneficiados, e deverão se destinadas impreterivelmente a
pessoas comprovadamente carentes moradoras dos Povoados da Cisterna e Olhos
D’água, Distrito de Santo Antônio do Rio Verde e Pires Belo.
§ 1º - Os recursos para a construção, das referidas moradias são
oriundas da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano, do Governo Federal, já
disponíveis e depositados em conta própria desta Prefeitura, na Agência da Caixa
Econômica Federal desta cidade.
§ 2º - O regime da execução do Projeto é da administração e
construção própria da municipalidade, cujo o montante liberado pela Secretaria
Federal é de R$160.500,00 (cento e sessenta mil e quinhentos reais), com
contrapartida da municipalidade na ordem de 10% ( dez por cento).

§ 3º - Os contratados por prazo determinado, cuja carga horária
será de 8 (oito) horas diárias, terão seus proventos de acordo com as funções
ocupadas e definidas de seguinte forma:
CARGO:
Nº DE VAGAS:
VENC. MENSAL R$:
Pedreiro
15 (vinte)
338,59
Carpinteiro
02 (duas)
338,59
Eletricista
2 (duas)
338,59
Encanador
02 (duas)
338,59
Pintor
02 (duas)
338,59
Ajudante de Pedreiro
17 (dezessete)
246,18
Parágrafo único – São vedados quaisquer adicionais aos valores
definidos nos incisos deste artigo, exceto a título de horas extras.
Art. 4º - As contratações com base nesta lei não poderão
exceder a 180 (cento e oitenta) dias, vedadas a recontratação, na mesma ou em outra
função.
Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão
por conta da dotação própria do Município.
Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 01 dia do mês de abril de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 04.04.2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 1.993, DE 04 DE MARÇO DE 2002.
“Acresce

inciso ao artigo 13 da Lei
Municipal de n. 1.964/01 de 14/12/2001,
que institui o Plano Plurianual para o
período de 2002 a 2005 e dá outras
providências ”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Municipal, sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Acresce-se ao artigo 13 da lei
Municipal de nº 1.964, de 14 de dezembro de 2001, o inciso LXVIII, com
a seguinte redação:
“Lei Municipal nº 1.964/01
Art. 13 - idem
I – idem
II - ...
LXVIII – Ampliação de Prédio de Pré-Escolar”
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, ao 01 dia do mês de abril de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.

Catalão, 04/04/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 1.994, DE 04 DE ABRIL DE 2002.
“Autoriza abertura de crédito especial
no valor que especifica”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art.1º - Pela presente Lei fica o Poder Executivo Municipal,
autorizado a abrir na contabilidade do Município, um crédito especial no valor
de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) que se fará na seguinte dotação:
12.365.1039 – Apoio ao Ensino Pré-Escolar
12.365.1039.1065 – Ampliação Prédios Pré-Escolar
449051 – Obras e Instalações
R$ 10.000,00 (Dez mil reais)
Art. 2º - O crédito autorizado no Art. 1º desta Lei, será coberto
com recursos definidos no Art. 43, § 1º, Incisos I, II, III e IV da Lei Federal
n.º 4.320/64, indicados por Decreto do Executivo.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, ao 01 dia do mês de abril de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 04/04/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 1.995, DE 10 DE ABRIL DE 2002.
“Institui Dia Municipal de Prevenção
contra o Câncer de Mama, que
especifica”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas atribuições legais, aprovou e eu, Prefeito Municipal de Catalão,
sanciono a seguinte lei:
Art.1º - Fica instituído o “Dia Municipal de prevenção contra
o Câncer de Mama”, a ser comemorado no dia 08 de março de cada ano.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 08 dias do mês de março de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 10/04/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito MunicipalC Ó P I A

LEI Nº 1.996, DE 10 DE ABRIL DE 2002.

“Autoriza o Município de Catalão a alienar, através
de leilão de veículos da frota municipal e dá outras
providências”.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aprovou e eu
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a
alienação, através de leilão público, de 05(cinco) veículos das frota municipal
(veículos constantes da relação em anexo), que não estão sendo aproveitados
por esta municipalidade
Art. 2º - Para definir o preço mínimo de cada veículo a ser
leiloado, o Chefe do Poder Executivo nomeará uma comissão composta por 03
(três) membros
Parágrafo único – Uma vez o bem alienado, o comprador deverá
efetuar o pagamento através de DUAM (documento Único de Arrecadação
Municipal) junto a Coletoria desta Prefeitura.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor, na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 08 dias do mês de
março de 2002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 10/04/2002.

LEI Nº 1.997, DE 10 DE ABRIL DE 2002.

“Assegura aos estudantes o direito ao pagamento de
meia-entrada em espetáculos esportivos, culturais e
de lazer e dá outras providências”.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aprovou e eu
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º- Fica assegurado aos estudantes regularmente matriculados
em estabelecimentos de ensino fundamental e médio, existentes no município
de Catalão, o pagamento de meia-entrada do valor efetivamente cobrado para
o ingresso em casas de diversões, de espetáculos teatrais, musicais e circenses,
em casas de exibição cinematográfica, praças esportivas e similares das áreas
de esporte, cultura e lazer do Município de Catalão, na conformidade da
presente lei.
§ 1º - Para efeito do cumprimento desta lei, consideram-se casas
de diversões de qualquer natureza, como previsto no “caput” deste artigo, os
locais que, por suas atividades, propiciem lazer e entretenimento.
§ 2º - Serão beneficiados por esta lei, os estudantes devidamente
matriculados em estabelecimentos de ensino público ou particular, do
fundamental e ensino médio, no Município de Catalão, devidamente
autorizados a funcionar pelos órgãos competentes.
§ 3º - O pagamento de meia-entrada corresponderá sempre à
metade do valor do ingresso efetivamente cobrado ao público em geral,
independente de o estabelecimento estar praticando venda antecipada, preço
promocional ou concedendo desconto.
Art. 2º - A carteira de identificação estudantil – CIE será emitida
pela União dos Estudantes do Sudeste Goiano (UESG).
§ 1º - Ficam as direções das escolas de ensino fundamental e
médio, obrigadas a fornecer à respectiva entidade representativa, no início do
semestre letivo, as listagens dos estudantes devidamente matriculados em suas
unidades de ensino.

§ 2º - A Carteira de Identificação Estudantil será válida em todo
o município de Catalão, perdendo a sua validade apenas quando da expedição
de nova carteira no ano letivo seguinte.
Parágrafo Único – No caso de descumprimento por parte das
casas e promotores de eventos, importará uma multa diária no valor de dois
(2) salários mínimos. No caso de reincidência, implicará além de multa, na
cassação de alvará de licença de funcionamento.
Art. 3º - Caberá aos órgãos de cultura, esporte, turismo e defesa
do consumidor no município, bem como ao Ministério Público do Município,
a fiscalização e o cumprimento desta lei.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos
16 de abril de 2001.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"O Presidente da Câmara Municipal de Catalão,
Estado de Goiás, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
promulgo a seguinte Lei.
Catalão, 10/04/2002.
(a)SILVANO BATISTA DA SILVA
Presidente"

LEI Nº 1.998, DE 12 DE ABRIL DE 2002.

“Faz alteração da Lei Municipal nº 1.741, de 02
de março de 1999.”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aprova e
eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: a seguinte lei:
Art. 1º - Acresce-se o parágrafo 7º ao Artigo 1º da Lei
nº 1.741, de 02 de março de 1999, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 1º - ...
§ 7º - Ficará assegurado também o direito de adquirir
mais 40(quarenta) passes por mês, além de assegurados pelo Artigo 1º,
os estudantes que comprovarem que estudam em duas escolas,
mediante a apresentação de declaração das escolas em que estão
matriculados, conforme as demais especificações do parágrafo 6º
desta Lei.
Art. 2º - O presente Projeto de lei entrará em vigor,
na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 08 dias do mês de abril de
2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 12/04/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA

LEI Nº 1.999, DE 30 DE ABRIL DE 2002.
“Faz alteração de nome de via
pública”
A Câmara Municipal de Catalão aprovou e eu Prefeito Municipal
sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica pela presente lei denominada de
“Gabriel Gustavo da Silva” a antiga Rua Taguatinga, situada Bairro Nossa
Senhora de Fátima, nesta cidade;
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 22 dias do mês
de abril de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 30/04/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.000, DE 30 DE ABRIL DE 2002.
“Autoriza concessão de auxilio financeiro que especifica e dá
outras

providências”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica a Chefia do Poder Executivo Municipal
autorizado a conceder AUXÍLIO FINANCEIRO, em caráter temporário, ao senhor
ANTERO SEBASTIÃO DA SILVA e a senhora ELCINÉIA MELO PÓVOA, cada
um no valor mensal de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) .

Parágrafo único - A concessão se dará através de decreto do
Executivo Municipal, oportunidade em que será definido o período, devendo ficar
claro que uma vez cessado os motivos ensejados da concessão o auxilio será
suspenso imediatamente.

Art. 2º - A atualização do valor do Auxílio far-se-á de acordo com
os índices adotados para os servidores efetivos desta municipalidade.

Art. 3º - Para cobrir as despesas desta lei, fica ainda o Chefe do
Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir crédito especial no valor de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que se fará na seguinte dotação:
08.244.1026.2018 – Manutenção de Ações Comunitárias
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física
R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais).

Art. 4º - O crédito autorizado no Art.3º desta Lei, será coberto com
recursos definidos no Art. 43, § 1º, Incisos I, II, III e IV da Lei Federal n.º 4.320/64,
indicado por Decreto do Executivo.

Parágrafo único – Para os próximos exercícios financeiros
deverão constar nos projetos de orçamento do município verbas específicas para
cobertura das despesas constantes desta lei, caso não estejam cessados os motivos
ensejadores da concessão.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º (primeiro) de abril do corrente ano.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 22 dias do mês de
abril de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 30/04/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA

LEI Nº 2.001, DE 02 DE MAIO DE 2002.
“Autoriza desafetar área que especifica e dá outras
Providências”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica a chefia do Poder Executivo Municipal
autorizada em nome do Município de Catalão, a desafetar parte da área verde
reservada ao Município no Loteamento Santa Terezinha III, desta cidade, para dar
continuidade a Rua B-13.
Parágrafo único – A área desafetada será aquela necessária
pela utilização da abertura do prolongamento da Rua B-13, entre a Rua Santa
Terezinha e a Av. Leopoldo Evangelista da Rocha.
Art. 2º - Caso haja despesas com a execução desta lei, estas
correrão a conta exclusiva da dotação orçamentária vigente.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 29
dias do mês de abril de 2002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 02/05/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA

LEI Nº 2.002, DE 02 DE MAIO DE 2002.

“Autoriza realização de permuta que menciona”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte lei:
Artigo 1.º - Fica a Chefia do Poder Executivo Municipal
autorizado a permutar em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, com o Sr. JAIR
VIEIRA NUNES, o Lote 13, da quadra 02, do Loteamento Lago das Mansões Silva
Leão; Lote 07 da Quadra 20 Lote 11 da Quadra 27, ambos situados no Loteamento
Ipanema, todos de Propriedade do Municipio de Catalão, pela casa residencial
situada a Av. Hungria nº 416, com o respectivo terreno, designado como sendo o
lote nº 14, da Quadra 34-A, do Loteamento Vila Chaud, nesta cidade, com
306,45m2 e area edificada de 90,10m2.
Parágrafo Único – A permuta ora autorizada objetiva criar
condições para interligar o Setor Ipanema a Vila Chaud, através da Av. Maria
Marcelina e Av. Hungria.
Artigo 2.º - O Chefe do Poder Executivo nomeara uma Comissão
composta de no minimo 03 (três) pessoas para proceder a avaliação dos imoveis a
serem permutados.
Artigo 3.º - As despesas com escrituração, custas, emolumentos,
registro e outras decorrentes da transferências dos imoveis, correrão por conta
exclusiva do Municipio, ficando dispensado o recolhimento do ITBI aos cofres
publicos municipais, por parte dos Permutantes..
Artigo 4.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 29 dias do mês de
abril de 2002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 02/05/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.003, DE 02 DE MAIO DE 2002.

“Autoriza a aquisição de bem
imóvel”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir, para
incorporação ao patrimônio público da municipalidade o imóvel urbano
remanescente de propriedade da Rede Ferroviária Federal S.A – RFFSA, localizado
no Município de Catalão, pelo preço estabelecido através de avaliação no valor
total de R$ 32.545,00 (trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais),
discriminados conforme quadro abaixo:
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Parágrafo 1º - O pagamento do preço da aquisição, autorizada no
“caput” deste artigo, se dará em uma entrada de 10% (dez por cento) e o restante
em até 12 (doze) parcelas mensais, acrescidas de juros de 6% (seis por cento) ao ano
– Tabela Price – e atualizadas na menor periodicidade que a legislação se impor
pelo índice adotado pelo Governo Federal para o cálculo oficial da inflação, o
IPCA/IBGE,
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Parágrafo 2º - O município poderá oferecer, como garantia de
pagamento pela aquisição autorizada por esta Lei, as quotas de transferência das
receitas do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e/ou do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS do Imposto sobre Serviços - ISS,
outorgando à RFFSA poderes para retenção de importância correspondente às
parcelas eventualmente vencidas e não pagas.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra
em vigor a partir da data de sua publicação.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 29 dias do mês de
abril de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 02/05/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.004, DE 08 DE MAIO DE 2002.
“Faz alteração de nome de via pública”

A Câmara Municipal de Catalão aprovou e eu Prefeito Municipal
sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica pela presente lei denominada de rua “Eurípedes
Pereira Ferreira” a antiga Rua 42-A, situada na Vila Margon II, nesta cidade;
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 06 dias do mês
de maio de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 08/05/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.005, DE 08 DE MAIO DE 2002.
“Autoriza abertura de crédito especial no
valor que especifica”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art.1º - Pela presente Lei fica o Poder Executivo Municipal,
autorizado a abrir na contabilidade do Município, crédito especial no valor de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais) que se fará na seguinte dotação:
27.811.1042.1066 – Ampliação. do Complexo do Clube do Povo
449051 – Obras e Instalações
Valor: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Art. 2º - O crédito autorizado no Art. 1º desta Lei, será coberto com
recursos definidos no Art. 43, § 1º, Incisos I, II, III e IV da Lei Federal n.º 4.320/64,
indicados por Decreto do Executivo.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 06
dias do mês de maio de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva

(a) Enival Mamede Leão

Presidente

1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 08/05/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.006, DE 24 DE MAIO DE 2002.
“Faz alteração de nome de via Pública”

A Câmara Municipal de Catalão aprovou e eu
Municipal sanciono a seguinte lei:

Prefeito

Art. 1º - Fica pela presente Lei denominado de “Onofre
Horácio Pereira” a antiga Rua 532, situada no Setor Santa Cruz, nesta
cidade;
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 21
dias do mês de maio de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 24/05/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.007, DE 28 DE MAIO DE 2002.

“Declara de Utilidade Pública
a
“Associação dos Colaboradores da Fosfertil
e Ultrafertil”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu Prefeito
Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica pela presente Lei declarada de
utilidade pública as “ASSOCIAÇÃO DOS COLABORADORES DA
FOSFERTIL E ULTRAFERTIL”, entidade filantrópica, sem fim
lucrativo, com sede nesta cidade de Catalão, Estado de Goiás;
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições e m contrário.
Secretaria da Câmara de Catalão, Estado de Goiás, aos 13 dias
do mês de maio de 2002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 28/05/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.008, DE 28 DE MAIO DE 2002.

“Altera o artigo 1º da Lei Municipal de
nº1693, de 25 de maio de 1998”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - O Art. 1º da Lei Municipal de nº 1693, de 25
maio de 1998, passa a partir desta data a vigorar com a seguinte redação:
“ Lei Municipal nº 1693, de 25 de maio de 1998,
Art. 1º - O Presidente do Conselho Municipal de
Educação, terá uma remuneração mensal equivalente a 20 (vinte) horas-aula
semanais, tendo por base o cargo de Professor PD-5, constante do Grupo
“G”, do anexo “V”, do Quadro de Servidores efetivos do Município de
Catalão.”
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara de Catalão, Estado de Goiás, aos 27 dias do
mês de maio de 2002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 28/05/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.009, DE 28 DE MAIO DE 2002.

“Denomina logradouro público ”
A Câmara Municipal de Catalão aprovou e eu
Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei: Municipal, sanciono a
seguinte lei:
Artigo 1º - Fica denominado de “Residencial
Margon”, o antigo Setor Margon, nesta cidade.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 13 dias do mês
de maio de 2.002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 28/05/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA

LEI Nº 2.010, DE 28 DE MAIO DE 2002.
“DENOMINA PRÓPRIO MUNICIPAL QUE ESPECIFICA”

A Câmara Municipal de Catalão aprovou e eu
Municipal sanciono a seguinte lei:

Prefeito

Art. 1º - Fica denominado de “Abrahão José da Silva” a praça
Pública situada entre as Ruas Getúlio Vaz, Ênio Maetsavath e Av. Cristiano
Aires, no Setor Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 13 dias do mês
de maio de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 28/05/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA

LEI Nº 2.011, DE 03 DE JUNHO DE 2002.
“Autoriza abertura de crédito especial no
valor que especifica”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art.1º - Pela presente Lei fica a chefia do Poder Executivo
Municipal, autorizado a abrir na contabilidade do Município, crédito especial no
valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) que se fará na seguinte dotação:
12.306.1068 – Programa de Alimentação Escolar
12.306.1068.2.060 – Manutenção do Programa de Alimentação Escolar
339030-Material de Consumo
Valor: R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).
Art. 2º - O crédito autorizado no Art. 1º desta Lei, será coberto com
recursos definidos no Art. 43, § 1º, Incisos I, II, III e IV da Lei Federal n.º 4.320/64,
indicados por Decreto do Executivo.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 29 dias do mês de
maio de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 03/06/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.012, DE 12 DE JUNHO DE 2002.

Autoriza desafetar área que especifica e dá outras
providências
A Câmara Municipal de Catalão aprovou e eu Prefeito Municipal
sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica a chefia do Poder Executivo Municipal, autorizado em
nome do Município de Catalão, a desafetar parte do Loteamento Vila Maria,
constante de vias públicas e área institucional, encravada entre a Ferrovia e BR-050,
nesta cidade, com área total de 11.040,58m2(onze mil, quarenta metros e cinquenta
e oito centímetros quadrados).
§ 1º - A descrição pormenorizada de toda área será descrita em
Decreto do Executivo, com base em mapas e memoriais preparados pela Secretaria
Municipal de Obras desta municipalidade.
§ 2º - A área a ser desafetada destinar-se-á a cessão de uso gratuita ou
onerosa a Empresas interessadas em instalar-se naquele local para desenvolver as
atividades industriais, comerciais e/ou de prestação de serviços.
§ 3º - Caso opte pela cessão onerosa, a chefia do Poder Executivo
nomeará uma comissão composta de no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a
devida avaliação das áreas, cuja finalidade está descrita no parágrafo anterior deste
artigo.
Art. 2º - Caso haja despesas com execução desta Lei, estas correrão a
conta exclusiva da dotação orçamentária vigente.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 10 dias do mês de
junho de 2002.
(a) Silvano Batista da Silva
(a) Enival Mamede Leão
Presidente
1º Secretário
"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 12/06/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA

LEI Nº 2.013 DE 12 DE JUNHO DE 2002.
“TRANSFORMA
VIA
PÚBLICA
QUE
ESPECIFICA EM RUA DE LAZER E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - a Via Pública denominada “Rua
Ercília” situada entre as Ruas Augusto Netto e João Soares, no Setor
Santa Helena, desta cidade, devido as suas peculiaridades, fica desta
data em diante transformada em Rua de Lazer.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 10 dias do mês de junho de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 12/06/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.014 DE 12 DE JUNHO DE 2002.

“Autoriza a alienação de sobras de terrenos aos proprietários de
imóveis lindeiros de área remanescente ou resultante de obras
públicas”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art.1º - Pela presente Lei, fica a chefia do Poder Executivo Municipal,
autorizado a desafetar e alienar de seu patrimônio as sobras de terrenos aos proprietários de
imóveis lindeiros de área remanescente ou resultante de obras públicas, desde que a área a
ser alienada seja inaproveitável isoladamente, por preço nunca inferior ao da avaliação e
desde que esse não ultrapasse a 50% (cinquenta por cento) do valor constante da alínea “a”
do inciso II, do artigo 23, da Lei Federal nº8.666/93.
Art. 2º - O chefe do Poder Executivo nomeará uma comissão composta de
no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a avaliação das áreas a serem alienadas.
Art. 3º - As despesas com escrituração, custas, emolumentos, registros e
outras decorrentes da transferências dos imóveis, correrão por conta exclusiva do
Município, ficando dispensado o recolhimento do ITBI aos cofres públicos municipais, por
parte dos Permutantes.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 10 dias do mês de junho
de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 12/06/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.015 DE 12 DE JUNHO DE 2002.

“Autoriza realização de permuta que menciona”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art.1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a permutar em
nome do Município de Catalão, com o Sr. Glauber Neubio da Silva, o lote 02 da quadra 08,
situado à Rua 503 no Loteamento Santa Cruz, com área de 297,13 m2, de propriedade do
Município de Catalão, pelo Lote 18, Quadra 19, do Loteamento Santa Cruz, situado à Rua
520, no Setor Santa Cruz, nesta cidade, com uma área de 360,00m2.
Parágrafo único – A permuta ora autorizada objetiva proteger a área do
clube do Povo, situada no Loteamento Santa Cruz.
Art. 2º - O chefe do Poder Executivo nomeará uma comissão composta de
no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a avaliação dos imóveis a serem permutados.
Art. 3º - As despesas com escrituração, custas, emolumentos, registros e
outras decorrentes da transferências dos imóveis, correrão por conta exclusiva do
Município, ficando dispensado o recolhimento do ITBI aos cofres públicos municipais, por
parte dos Permutantes.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 10 dias do mês de junho
de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 12/06/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.016, DE 12 DE JUNHO DE 2002.

“Faz alteração de nome de via pública”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Municipal, sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica pela presente Lei denominada
de “Renê Estevan Dekeres” a antiga Rua Santa Marta, situada nos
Bairros Santa Terezinha III, loteamento João Farid e loteamento Três
Cruzes, nesta cidade;
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 10dias do mês de junho de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 12/06/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA

LEI Nº 2.017, DE 12 DE JUNHO DE 2002.

“Autoriza abertura de créditos especiais nos valores que
especifica”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art.1º - Pela presente Lei fica a chefia do Poder Executivo Municipal,
autorizado a abrir na contabilidade do Município, créditos especiais no valor total de R$
41.370,00 (quarenta e um mil, trezentos e setenta reais) que se farão nas seguintes dotações:
a) 15.122.1044.1.039 – Construção de Casas Populares
44.90.92 – Despesas de exercícios anteriores
Valor: R$ 23.470,00 (vinte e três mil, quatrocentos e setenta reais).
b) 17.512.1032.1.025 – Canalização do Córrego Pirapitinga
44.90.92 – Despesas de exercícios anteriores
Valor: R$ 17.900,00 (Dezessete mil, novecentos reais)

.Art. 2º - Os créditos autorizados no Art. 1º desta Lei, serão cobertos com
recursos definidos no Art. 43, § 1º, Incisos I, II, III e IV da Lei Federal n.º 4.320/64,
indicados por Decreto do Executivo.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 06 dias do mês de maio
de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 12/06/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA

LEI Nº 2.018, DE 25 DE JUNHO DE 2002.
“Dispõe sobre a reserva de vagas em
estabelecimentos para as pessoas que especifica”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, no uso de suas atribuições, aprovou e eu Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte lei: Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art.1º - Todos Estabelecimentos Comerciais,
prestacionais, bem como as Igrejas, Cinemas e outros similares, que
dispuserem de estacionamentos próprios, ficam obrigados a
destinarem partes dessas vagas para veículos conduzidos ou ocupados
por deficientes físicos.
Art. 2º - O Poder Executivo, em 30 (trinta) dias,
regulamentará a presente lei, obedecendo as particularidades de cada
estabelecimento e considerando a proporcionalidade do número de
vagas.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 24 de junho de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 25/06/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.019, DE 25 DE JUNHO DE 2002.
“Faz alteração de nome de via pública”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, no uso de suas atribuições, aprovou e eu Prefeito Municipal
sanciono a seguinte lei: Municipal, sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica pela presente Lei denominada
de Moisés Salomão” a antiga Rua Buriti Alegre, situada no Bairro São
João, nesta cidade;
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 24 de
junho de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 25/06/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.020, DE 25 DE JUNHO DE 2002.
“Autoriza Crédito Suplementar e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º- Fica o Superintendente do Instituto de
Previdência e Assistência de Catalão, autorizado a abrir na
contabilidade daquela Autarquia um crédito suplementar até o limite
de 50% (cinqüenta por cento) do total da sua despesa fixada, além do
limite já atualizado pela Lei Orçamentária vigente.
Art. 2º - Fica também autorizado ao diretor do
FEMBOM, a abrir crédito suplementar até o limite de 100% (cem por cento)
do total da sua despesa fixada, além do já autorizado pela Lei Orçamentária
vigente.
Art. 3º - Para cobertura dos créditos autorizados, nos
parágrafos anteriores, serão utilizados os recursos definidos no Art. 43 da Lei
Federal 4.320/64, indicados por portaria emitida pelos responsáveis.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado
de Goiás, aos 24 de junho de 2002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 25/06/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.021, DE 25 DE JUNHO DE 2002.
“Autoriza abertura de crédito especial no valor
que especifica”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art.1º - Pela presente Lei fica o Poder Executivo Municipal,
autorizado a abrir na contabilidade do Município, crédito especial no valor de
R$
160.000,00 (cento e sessenta mil reais), que se fará na seguinte dotação:
18.541.1050 – Recuperação e Preservação do Parque Natural do
Município
449051 – Obras e Instalações
R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)
Art. 2º - O crédito autorizado no Art. 1º desta Lei, será coberto com
recursos definidos no Art. 43 da Lei Federal n.º 4.320/64, indicados por Decreto do
Executivo.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos
24 de junho de 2002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 25/06/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.022, DE 25 DE JUNHO DE 2002.
“Autoriza abertura de crédito especial no valor
que especifica”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art.1º - Pela presente Lei fica o Poder Executivo Municipal,
autorizado a abrir na contabilidade do Município, crédito especial no valor de
R$
260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), que se fará na seguinte dotação:
17.512.1.032.1.068 – Implantação da Usina de Reciclagem de Lixo
449051 – Obras e Instalações
R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais)
Art. 2º - O crédito autorizado no Art. 1º desta Lei, será coberto com
recursos definidos no Art. 43 da Lei Federal n.º 4.320/64, indicados por Decreto do
Executivo.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos
24 de junho de 2002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 25/06/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.023, DE 25 DE JUNHO DE 2002.
“Declara de Utilidade Pública a União dos
Estudantes do Sudeste Goiano - UESG”
O Presidente da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, faço
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:
Artigo 1.º - Fica pela presente lei declarada de utilidade pública a
“UNIÃO DOS ESTUDANTES DO SUDESTE GOIANO - UESG”
entidade representativa dos estudantes, sem fins lucrativos, com sede
nesta cidade de Catalão, Estado de Goiás.
Artigo 2.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aos 25 de junho de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

CÓPIA
LEI Nº 2.024, DE 25 DE JUNHO DE 2002.

“Altera o artigo 1º e seus § 4º e 5º e suprime o
artigo 2º da Lei Municipal nº 1.741 de 02 de
março de 1999”
O Presidente da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte
Lei:
Artigo 1.º - O artigo 1º e seus parágrafos 4º e 5º passam
a vigorar com as seguintes redações:
Artigo 1.º - Fica
assegurado aos estudantes
regularmente matriculados em estabelecimento de ensino fundamental
e médio, existentes no Município de Catalão, o pagamento de meiaentrada do valor efetivamente cobrado para o ingresso em casas de
diversões, de espetáculos teatrais, musicais e circenses, em casas de
exibição cinematrográfica, praças esportivas e similares das áreas de
esporte, cultura e lazer e ainda com desconta de 50% (cinquenta por
cento) do valor da passagem cobrada pelas empresas que atuam com o
transporte coletivo no Município, na conformidade desta Lei.
§ 1º (igual ao original)
§ 2º (igual ao original)
§ 3º (igual ao original)
§ 4º No caso de descumprimento por parte das casas
promotoras de eventos e concessionária, importará uma multa de 02
(dois) salários mínimos, que serão recolhidas ao Fundo Municipal de
Defesa do Consumidor, que será criado por ato do Executivo. No caso
de reincidência, implicará além da multa, na cassação de alvará de
licença e até mesmo concessões.
§ 5º - Serão beneficiários desta lei os estudantes
mencionados no artigo 1º e que portarem a carteira de identificação
estudantil expedidas pelas seguintes entidades: União Nacional dos

Estudantes (UNE), União Brasileira dos Estudantes Secundaristas
(UBES), União Goiana dos Estudantes Secundaristas (UGES), União
dos Estudantes do Sudeste Goiano(UESG) ou outras entidades
estudantis regularizadas no município e estabelecimentos de ensino.
§ (idem ao original)
Art. 2º - suprime o artigo 2º da Lei em questão.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 25 de junho de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

CÓPIA
LEI Nº 2.025, DE 27 DE JUNHO DE 2002.
“Autoriza alienação de imóveis para construção de residências ,
com fim social que menciona”
A Câmara Municipal de Catalão aprova e eu,

Prefeito

Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica pela presente lei, o Chefe do Poder
Executivo Municipal, autorizado a alienar, do patrimônio disponível do
Município de Catalão, lotes de terrenos urbanos, necessários a atender a
demanda habitacional na construção de casas residenciais, através dos
programas da Caixa Econômica Federal.
Parágrafo Único – A alienação autorizada no
presente artigo, será realizada obrigatoriamente com a interveniência da
Caixa Econômica Federal – CEF,

observando-se sempre as condições dos

adquirentes, que deverá atender aos critérios dos programas de habitação
social,

na

aquisição

dos

terrenos,

para

construção

das

unidades

habitacionais.
Art. 2º.

O Poder Executivo designará uma

Comissão de 03 (três) pessoas para a avaliação de cada unidade a ser
alienada.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos
27 de junho de 2002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 27/06/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR/
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.026, DE 27 DE JUNHO DE 2002.
“Altera lei municipal n.º 1.899, de 15 de abril de
2001, e dá outras providências”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - O Artigo 1º (primeiro), da Lei 1.899, de 15 de
abril de 2.001, passa a partir desta data, a ter a seguinte redação:
“Lei municipal n.º Lei 1.899, de 15 de abril de 2.001:
Art. 1º –Fica criada a UNIDADE DE SAÚDE,
especializada na prestação e manutenção dos serviços de saúde dos servidores
públicos municipais de Catalão e seus dependentes diretos, denominada
“PRÓSAÚDE” - Programa de Saúde dos Servidores Municipais de Catalão, vinculada à
estrutura administrativa do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, Estado de Goiás – IPAS;.
§ 1º - (mantido);
§ 2º - (mantido);
§ 3º - (mantido).”
Art. 2º - O Artigo 4º da Lei 1.899, de 15 de abril de
2.001, passa a partir desta data, a ter a seguinte redação:

“Lei municipal n.º Lei 1.899, de 15 de abril de 2.001:
Art. 4º - O percentual da contribuição mensal do
segurado a favor da – UNIDADE DE SAÚDE – PRÓ-SAÚDE, destina-se
exclusivamente a cobrir despesas de assistência médica, ambulatorial, hospitalar e
odontológica de atendimento dos servidores públicos municipais de Catalão e seus
dependentes, é fixado em 5,0% (cinco por cento), calculado sobre a remuneração
total/mensal do servidor e arrecadada mediante desconto em folha de pagamento;
§ 1º - (mantido);
§ 2º - (mantido).”
Art. 3º - O Artigo 7º da Lei 1.899, de 15 de abril de
2.001, passa a partir desta data, a ter a seguinte redação e ainda acresce-se ao artigo
os incisos III, IV e V:
“Lei municipal n.º Lei 1.899, de 15 de abril de 2.001:
Art. 7º - São considerados segurados da UNIDADE DE
SAÚDE, cuja filiação ao Programa é facultativa:
I – os servidores ocupantes de cargos efetivos do Poder
Executivo, Legislativo Municipal, Autarquias e Fundações;
II – os inativos e pensionistas municipais;
III – os ocupantes de cargos comissionados no Poder
Executivo e Legislativo, das Autarquias e das Fundações Municipais;
IV – Os professores de 3º (terceiro) grau colocados à
disposição do CAMPUS DA UFG, desta cidade e;
V – os agentes políticos.”
Art. 4º - O Artigo 8º da Lei 1.899, de 15 de abril de
2.001, passa a partir desta data, a ter a seguinte redação:
“Lei municipal n.º Lei 1.899, de 15 de abril de 2.001:
Art. 8º - Os segurados poderão aderir, a qualquer
tempo, ao Programa de Saúde.
Parágrafo Único – Os segurados terão, após a adesão a
que se refere o caput deste artigo, prazo de carência de 120 (cento e vinte) dias
para fazerem jus aos benefícios do Programa de Saúde.”

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal n.º 1.912, de
10 de julho de 2.001.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos
27 de junho de 2002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 27/06/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR/
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.027, DE 27 DE JUNHO DE 2002.
“Autoriza realização de permuta de lotes de
terreno para compor área ambiental, que
menciona”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei; Municipal,
sanciono a e lei:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a
permutar em nome do MUNICÍPIO DE CATALÃO, com os sucessores de Júlia
Alves da Silva, os lotes nº 16 e 17, da Quadra 42, do Loteamento Ipanema, desta
cidade, de propriedade do Município, por uma área de 2.534,14 m2, situada na
Rua Dona Celina Rodrigues de Paula, Setor Nossa Senhora do Rosário, de
propriedade dos sucessores de Júlia Alves da Silva.
Artigo 2º - Fica ainda o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a permutar, desapropriar amigavelmente ou não, e ainda
indenizar de qualquer forma, em nome do Município, área de propriedade da
Senhora Sebastiana da Silva, situada na Rua Dona Celina Rodrigues de Paula, no
Setor Nossa Senhora do Rosário, constante de 471,00 m2 (quatrocentos setenta e
um metros quadrados).

Artigo 3º - As áreas a serem adquiridas através desta lei, serão
destinadas a compor área de reserva ambiental permanente do Parque Natural
Municipal, situado no Setor Nossa Senhora do Rosário, neste município.
Artigo 4º - O Chefe do Poder Executivo nomeará uma Comissão
composta de no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a avaliação das áreas de
terreno e lotes a serem permutados, desapropriados e/ou indenizados.
Artigo 5º - As despesas com escrituração, custas,
emolumentos, registro e outras decorrentes da transferências dos imóveis,
correrão por conta exclusiva do Município, ficando dispensado o recolhimento do
ITBI aos cofres públicos municipais, por parte dos Permutantes.
Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 27 de junho de 2002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 27/06/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR/
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2028 DE 23 DE JULHO DE 2002.

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias,
para o Exercício de 2003

A Câmara Municipal de Catalão decreta e eu sanciono a seguinte
lei:

CAÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º – Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no
art. 165, § 2º, da Constituição Federal, na Lei complementar n.º 101 de 4 de
maio de 2000 e no art. 61 da Lei Orgânica do Município de CATALÃO, as
diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos do Município para o
exercício de 2003, compreendendo:
I – as prioridades e as metas da administração públicamunicipal;
II – a estrutura e organização dos orçamentos;
III – as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos
orçamentos do Município e suas alterações;
IV – as disposições relativas à dívida pública municipal;

V – as disposições relativas às despesas do Município com
pessoal e encargos sociais;
VI – as disposições sobre alterações na legislação tributária do
Município para o exercício correspondente;
VII – as disposições finais.

CAPÍTULO II
Das Prioridades e Metas da Administração Pública Municipal
Art. 2º – As prioridades e metas para o exercício financeiro de
2003, especificadas de acordo com os macro objetivos estabelecidos no Plano
Plurianual 2002-2005, encontram-se detalhadas no Anexo de Prioridades e
Metas Fiscais.

CAPÍTULO III
Da Estrutura e Organização dos Orçamentos
Art. 3º – Para efeito desta lei, entende-se por:
I – Programa, o instrumento de organização da ação
governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo
mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;
II
–
Atividade, um instrumento de
programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo
um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e
permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da
ação de governo;
III – Projeto, um instrumento de programação
para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de
operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que
concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; e
IV – Operação Especial, as despesas que não contribuem para a
manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não
geram contraprestação direta sob a forma de bens e serviços.
§ 1º – Cada programa identificará as ações necessárias para
atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações

especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades
orçamentárias responsáveis pela realização da ação.
§ 2º – Cada atividade, projeto e operação especial identificará a
função e a subfunção às quais se vinculam, na forma do anexo que integra a
Portaria n.º 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão.
§ 3º – as categorias de programação de que trata esta lei serão
identificadas no projeto de lei orçamentária por programas, atividades,
projetos ou operações especiais.
Art. 4º – Os orçamentos fiscal e da seguridade social
compreenderão a programação dos órgãos do Município, suas autarquias,
fundos especiais, fundações e empresas públicas.
Art. 5º – O projeto de lei orçamentária anual será encaminhado ao
Poder Legislativo, conforme estabelecido no artigo 22, seus incisos e
parágrafo único da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e será
composto de:
I – texto de lei;
II – consolidação dos quadros orçamentários;
III – anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social,
discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;
IV – anexo do orçamento de investimentos das empresas;
V – discriminação da legislação da receita e da
despesas, referente aos orçamentos fiscal e da seguridade social;
§ 1º – Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que
se refere o inciso II deste artigo, incluindo complementos referenciados no art.
22, incisos III, IV, e parágrafo único da Lei n.º 4.320/64, os seguintes
demonstrativos;
I – do resumo da estimativa da receita total do município, por
categoria econômica e segundo a origem dos recursos;
II – do resumo da estimativa da receita total do Município, por
rubrica e categoria econômica e segundo a origem dos recursos;
III – da fixação da despesa do Município por função e segundo a
origem dos recursos;
IV – da fixação da despesa do Município por poderes e órgãos e
segundo a or
igem dos recursos;
V – da receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores
aquele em que se elaborou a proposta;

VI – da receita prevista para o exercício em que se elabora a
proposta;
VII – da receita prevista para o exercício a que se refere a
proposta;
VIII– da despesa realizada no exercício imediatamente anterior;
IX – da despesa fixada para o exercício em que se elabora
a proposta;
X

– da despesa fixada para o exercício a que se refere a

proposta;
XI – da estimativa de receita dos orçamentos fiscal e da
seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem
dos recursos;
XII – do resumo geral da despesa dos orçamentos fiscal e da
seguridade social isolada e conjuntamente, por categoria econômica segundo a
origem dos recursos;
XIII – das despesas e receitas dos orçamentos fiscal e da
seguridade social, isolada e conjuntamente, de forma agregada e sintética,
evidenciando o déficit ou superávit corrente e total de cada um dos
orçamentos;
XIV – da distribuição da receita e da despesa por função de
governo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e
conjuntamente;
XV - da aplicação dos recursos na manutenção e
desenvolvimento do ensino nos termos dos artigos 70 e 71 da Lei Federal nº
9.394/96, por órgão, detalhando fontes e valores por programas de trabalho e
grupos de despesas;
XVI - de aplicação dos recursos referentes ao Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF, na forma
da legislação que dispõe sobre o assunto;
XVII - no quadro geral da receita dos orçamentos fiscal e da
seguridade social, isolada e conjuntamente, por rubrica e segundo a origem
dos recursos;
XVIII - da descrição sucinta, para cada unidade administrativa, de
suas principais finalidades com a respectiva legislação;
XIX - da aplicação dos recursos de que trata a Emenda
Constitucional n° 25;
XX – da receita corrente líquida com base no art. 1º, parágrafo 1º,
inciso IV da Lei Complementar n.º 101/2000;

XXI– da aplicação dos recursos reservados à saúde de que trata a
Emenda Constitucional n.º 29.
Art. 6º - Na Lei Orçamentária Anual, que apresentará
conjuntamente a programação dos orçamentos fiscal e da seguridade social,
em consonância com os dispositivos da Portaria n.º 42, de 14 de abril de 1999,
do Ministério do Orçamento e Gestão e da Portaria Interministerial n.º 163, de
04 de maio de 2001, a discriminação da despesa será apresentada por unidade
orçamentária, expressa por categoria de programação indicando-se, para cada
uma, no seu menor nível de detalhamento:
I – o orçamento a que pertence;
II – o grupo de despesa a que se refere, obedecendo a seguinte
classificação:
a) DESPESAS CORRENTES:
Pessoal e encargos Sociais;
Juros e Encargos da Dívida;
Outras Despesas Correntes.
b) DESPESAS DE CAPITAL:
Investimentos;
Inversões Financeiras;
Amortização e Refinanciamento da Dívida;
Outras Despesas de Capital.
Art. 7º – O projeto de lei orçamentária do Município de
CATALÃO, relativo ao exercício de 2003, deve assegurar o controle social e
a transparência na execução do orçamento.
Art. 8º – A estimativa da receita e a fixação da despesa,
constantes do projeto de lei orçamentária, serão elaboradas a preços correntes
do exercício a que se refere.
Art. 9º – A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei
orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar superávit primário
necessário a garantir uma trajetória de solidez financeira da administração
municipal.
Art. 10 – Na hipótese de ocorrência das circunstâncias
estabelecidas no caput do artigo 9º, e no inciso II do § 1º do artigo 31, todos
da Lei Complementar n.º 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo
procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira,

podendo definir percentuais específicos, para o conjunto de projetos,
atividades e operações especiais.
§ 1º – Excluem do caput deste artigo as despesas que constituem
obrigações constitucionais e legais do município e as despesas destinadas ao
pagamento dos serviços da dívida.
§ 2º No caso de limitação de empenhos e de movimentação
financeira de que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas
abaixo hierarquizadas:
I – com pessoal e encargos patronais;
II – com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o
disposto no artigo 45 da Lei Complementar n.º 101/2001;
§ 3º – Na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste artigo
o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe
caberá tornar indispensável para empenho e movimentação financeira.
Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado a promover as
alterações e adequações de sua estrutura administrativa, com o objetivo de
modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao poder público municipal.
Art. 12 – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar serviços
especializados para atender as necessidades de suporte às atividades
administrativas.
Art. 13 – Fica o Poder Executivo autorizado a ceder funcionários
a órgãos federais e estaduais.
Art. 14 – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar mão de
obra por tempo determinado para atender situações emergenciais, autorizados
por lei.
Art. 15 – Fica o Poder Executivo autorizado a providenciar os
trâmites necessários para viagens, alimentação, hospedagem, passagens,
transportes, pedágios e outras despesas correlatas.
Art. 16 – Fica o Poder Executivo autorizado a proceder
credenciamento de profissionais da área de saúde.
Art. 17 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar concurso
público para suprimento de vagas do quadro de pessoal.

Art. 18 – Na programação da despesa não poderá ser fixadas
despesas sem que estejam definidas as fontes de recursos.
Art. 19 – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
adicionais suplementar até o limite de 30% (trinta por cento) do total da
despesa na própria lei, criando, se houver necessidade, elementos de despesas
em cada projeto em atividade, nos termos da Lei n.º 4.320/64.
Art. 20 – Observadas as prioridades a que se refere o artigo 2º
desta lei, a Lei Orçamentária ou as de créditos adicionais, somente incluirão
novos projetos e despesas obrigatórias de duração continuada, a cargo da
Administração Direta, das autarquias, dos fundos especiais, fundações,
empresas públicas e sociedades de economia mista se:
I – houverem sido adequadamente atendidos todos os que
estiverem em andamento;
II – estiverem preservados os recursos necessários à conservação
do patrimônio público;
III – estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio;
IV – os recursos alocados destinam-se a contrapartidas de
recursos federais, estaduais ou de operações de crédito, com objetivo de
concluir etapas de uma ação municipal.
Art. 21 – É vedada a inclusão, na lei orçamentária em seus
créditos adicionais, de quaisquer recursos do Município, inclusive das receitas
próprias das entidades mencionadas no art. 20, para clubes, associações e
quaisquer outras entidades congêneres, excetuadas o CRAC, creches, escolas
para atendimento de atividades de pré-escolas, centro de convivência de
idosos, centros comunitários, unidades de apoio a gestantes, unidade de
recuperação de toxicômanos, alcoólatras e outras entidades com finalidade de
atendimento às ações de assistência social por meio de convênios, bem como
aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de
natureza continuada de atendimento direto ao público nas áreas de assistência
social, saúde, educação, e que estejam registradas nos Conselhos Nacional e
Municipal de Assistência Social – CNAS e CMAS.
§ 1º – Para habilitar-se ao recebimento de recursos referidos no
caput, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de
funcionamento regular nos últimos dois anos emitida no exercício de 2002 e
comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria.
§ 2º – As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos
municipais, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Público

com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os
quais receberam os recursos.
§ 3º – Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas
neste artigo, a inclusão de dotações na Lei Orçamentária e sua execução,
dependerão, ainda de:
I – publicações pelo Poder Executivo, de normas a serem
observadas na concessão de auxílios, prevendo-se cláusula de reversão no
caso de desvio de finalidade;
II – identificação do beneficiário e do valor transferido no
respectivo convênio;
§ 4º – A concessão de beneficiário de que trata o caput deste
artigo, deverá estar definida em lei específica.
Art. 22 – O Poder Executivo, com a necessária autorização
Legislativa, poderá formar convênios com outras esferas governamentais e
não governamentais, para desenvolver programas nas áreas de educação,
cultura, saúde, habitação, abastecimento, meio ambiente, assistência social,
obras e saneamento básico.
Art. 23 – A Lei Orçamentária Anual autorizará a realização de
programas de apoio e incentivo às entidades estudantis, destacadamente no
que se refere à educação, cultura, turismo, meio ambiente, desporto e lazer e
atividades afins, bem como para a realização de convênios, contratos,
pesquisas, bolsas de estudo e estágios com escolas técnicas profissionais e
universidades.
Art. 24 – A concessão de auxílios e subvenções dependerá de
autorização legislativa através de lei específica.
Art. 25 – A inclusão, na lei orçamentária anual, de transferências
de recursos para o custeio de despesas de outros entes da Federação somente
poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o atendimento de
interesses locais, atendidos os dispositivos constantes do art. 62 da Lei
Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 26 – As receitas próprias das entidades mencionadas no art.
20 serão programadas para atender, preferencialmente, os gastos com pessoal
e encargos sociais, juros, encargos e amortização da dívida, contrapartida de
financiamentos e outras despesas de manutenção.

Art. 27 – A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para
investimentos com duração superior a um exercício financeiro se o mesmo
estiver contido no Plano Plurianual ou em lei que autorize sua inclusão.
Art. 28 – A Lei Orçamentária conterá dotação para reserva de
contingência, constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal,
no valor até 1% (um por cento) da receita corrente liquida prevista para o
exercício de 2003 destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros
riscos e eventos fiscais imprevistos.

CAPÍTULO V
Das Disposições Relativas à Dívida Pública Municipal
Art. 29 – A Lei Orçamentária garantirá recursos
para pagamento da despesa decorrente de débitos refinanciados,
inclusive com a Previdência Social.
Art. 30 – O projeto de Lei Orçamentária poderá incluir, na
composição da receita total do Município, recursos provenientes de operações
de crédito, respeitados os limites estabelecidos no artigo 167, inciso III da
Constituição Federal.
Parágrafo Único – A Lei Orçamentária anual deverá conter
demonstrativos especificando, por operação de crédito, as dotações a nível de
projetos e atividades financiadas por estes recursos.
Art. 31 – A Lei Orçamentária poderá autorizar a realização de
operações de crédito por antecipação de receita, desde que observado o
disposto do artigo 38, da Lei Complementar n.º 101/2000 e mediante
autorização do Poder Legislativo.

CAPÍTULO VI

Das Disposições Relativas às Despesas do Município com
Pessoal e Encargos

Art. 32 – No exercício financeiro de 2003 as despesas com o
pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo observarão as disposições
contidas nos artigos 18, 19 e 20, da Lei Complementar n.° 101/2000.
Art. 33 – Se a despesa total com o pessoal ultrapassar os limites
estabelecidos no artigo 19 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de
2000, a adoção das medidas que se tratam os parágrafos 3º e 4º do artigo 169
da Constituição Federal preservará servidores da áreas de saúde, educação e
assistência social.
Art. 34 – Se a despesa de pessoal atingir um nível de que se trata
o parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de
2000, a contratação de hora extra fica restrita a necessidades emergências das
áreas de saúde e de saneamento.

CAPÍTULO VII

Das Disposições Sobre a Receita e Alterações na
Legislação Tributária
Art. 35 – A estimativa da receita que constará do projeto de Lei
Orçamentária para o exercício de 2003 contemplará medidas de
aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, com vista à
expansão de base de tributação e consequente aumento das receitas próprias.
Art. 36 – A estimativa da receita citada no artigo anterior levará
em consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na legislação
tributária, observadas a capacidade econômica do contribuinte e a justa
distribuição de renda, com destaque para:
I – atualização da planta genérica de valores do Município;
II – revisão, atualização ou adequação da legislação sobre
Imposto Predial e Territorial Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo,
condições de pagamento, desconto e isenções, inclusive com relação à
progressividade deste imposto.
III – revisão da legislação sobre o uso do solo,
com redefinição dos limites da zona urbana municipal;
IV – revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza;

V – revisão da legislação aplicável ao Imposto Sobre
Transmissão Inter vivos e de Bens Imóveis de Direitos Reais sobre Imóveis;
VI – Instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos
a sua disposição;
VII – revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder
de polícia;
VIII – revisão das isenções dos tributos municipais para manter o
interesse público e a justiça fiscal.

CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais
Art. 37 – É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com
finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.
Art. 38 – O Poder Executivo realizará estudos visando a definição
de sistema de controle de custos e avaliação de resultados das ações de
governo.
Parágrafo Único – A alocação de recursos na Lei Orçamentária
Anual será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua
execução de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta
avaliação dos resultados.
Art. 39 – Para os efeitos do artigo 16 da Lei Complementar n.º
101/2000, entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3º, aquelas
cujo valor não ultrapasse para bens e serviços, nos limites dos incisos I e II do
artigo 24 da Lei 8.666/1993.
Art. 40 – Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, o Poder
Executivo estabelecerá, através de Decreto, a Programação Financeira e o
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, nos termos do disposto no
artigo 8º da Lei Complementar n.º 101/2000.
Art. 41 – O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao
Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de lei relativos ao
Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos

Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante as partes cuja
alteração é proposta.
Art. 42 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
revogando-se as disposições em contrário.

Anexo I

Prioridades e Metas Fiscais

ANEXO DE PRIORIDADES E METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

LEGISLATIVO

0100 - Processo Legislativo
0100 Aquisição de equipamentos de informática, mobiliário e de escritório;
0100 Construção do Prédio da Câmara;
0100 Aquisição de veículos;
0100 Aquisição de linhas telefônicas;

JUDICIÁRIO
1067 - Programa de Apoio ao Judiciário
1067 Aquisição de equipamentos de informática, mobiliário e de escritório;
1067 Aquisição de linhas telefônicas;
1067 Cessão de funcionários públicos da municipalidade;
1067 Manutenção da Assistência Judiciária Municipal.

ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

1010 - Coordenação Geral
1010 Aquisição de Veículos para o Gabinete do Prefeito;
1010 Manutenção do Gabinete do Prefeito;
1010 Aquisição de veículos para a administração;
1010 Recepção de autoridades;
1010 Assinaturas de revistas e jornais;
1010 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento
dos veículos da frota;
1010 Contratação de seguro para veículos da frota própria;
1010 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação;
1010 Gastos com publicidade em jornais, revistas e meios de comunicação;
1010 Contratação de Agência Publicitária para execução de serviços na área
de Propaganda e Publicidade institucional e veiculação publicitária;
1010 Despesas de locomoção;
1010 Contratação de shows artísticos para inauguração de obras;
1011 - Administração Geral
1011 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento
dos veículos da frota;
1011 Contratação de seguro para veículos da frota própria;
1011 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação;
1011 Aquisição de equipamentos de informática, mobiliários e de escritório;
1011 Aquisição de Fax;
1011 Aquisição de veículos e motociclos;
1011 Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e fotográficos;
1011 Aquisição de central telefônica com tronco e ramais;
1011 Manutenção de pagamento de parcelas de débitos na amortização de
dívidas negociadas junto ao INSS, FGTS e PASEP;
1011 Quitação de Precatórios;
1011 Promover cursos de gerência Municipal;
1011 Promover cursos de capacitação para os funcionários;
1011 Manutenção geral dos órgãos da Administração;
1011 Publicidade de interesse administrativo;
1011 Firmar convênio com órgãos do Governo Federal, Estadual e outras
entidades.

1011 Locação de imóveis;
1011 Celebração de convênios com as UNIVERSIDADES, para o
desenvolvimento de projetos de interesse da Administração Municipal;
1011 Manutenção de contratos referentes a fornecimento de acesso dedicado à
Internet;
1011 Criação de programas contínuo de treinamento de segurança para os
servidores municipais, com a finalidade de conscientizar todos os funcionários
para melhoria do desempenho de segurança no trabalho;
1011 Aquisição de Software para atender necessidades da administração e do
planejamento;
1011 Recursos destinados à participação, realização de congressos, simpósios,
cursos e conferências de interesse do Município;
1011 Aquisição de veículos novos para a frota da PMC.
1012 - Planejamento Geral
1012 Aquisição de equipamentos, literatura técnica e software;
1012 Contratação de assessoria de planejamento;
1013 - Ações Jurídicas
1013 Aquisição de equipamentos, literatura técnica e software;
1013 Contratação de assessoria jurídica;
1014 - Administração de Pessoal
1014 Aquisição de uniformes e equipamentos de segurança;
1014 Criação da CIPA;
1014 Especialização de Mão de Obra;
1015 Controle e Administração Financeira
1015 Aquisição de equipamentos, literatura técnica e software;
1015 Contratação de assessoria financeira;
1016 - Controle, Fiscalização e Arrecadação
1016 Aperfeiçoamento e re-aparelhamento do sistema de fiscalização e
arrecadação de tributos;

1017 - Controle Financeiro
1017 Firmar contratos com instituições financeiras visando recebimento de
receitas e pagamentos de despesas;

1018 - Controle Orçamentário
1018 Promover a execução orçamentária, financeira e patrimonial;
1029 - Programa de Ações Básicas de Saúde
1029 Repasse do valor da cota parte do Município para o fundo Municipal de
Saúde, administrado pelo respectivo Conselho;
1059 - Programa de Controle de Transporte
1059 Locação de máquinas e veículos;

AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE.

1045 - Programa de Serviços de Limpeza
1045 Promover incentivo à instalação de reciclagem de lixo no Município de
Catalão;
1049 - Controle e Acompanhamento Agrícola do Meio Ambiente
1049 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento
dos veículos da frota;
1049 Contratação de seguro para veículos da frota própria;
1049 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação;
1049 Firmar convênios de parcerias e colaboração técnica e financeira com
cooperativas, sindicato rural, associações de produtores, Agencia Goiana de
Desenvolvimento Rural e Fundiário, Secretaria de Estado da Agricultura,
Ministério da Agricultura, EMBRAPA e organizações governamentais afins à
agricultura, pecuária e meio ambiente;
1049 Subvenção à ASPAC (Associação dos Produtores Rurais de Catalão);
1049 Subvenção ao Sindicato Rural de Catalão;
1050 - Programa de Controle do Meio Ambiente
1050 Implantação de viveiros de mudas;
1050 Contratação de cursos, palestras e treinamentos para dar apoio à
atividade de agronegócios e meio ambiente;
1050 Contratação de mão de obra técnica especializada para desenvolvimento,
implantação e acompanhamento de projetos agroindustriais e ambientais;
1050 Aquisição de equipamentos de medição e aferição utilizados na
fiscalização ambiental;
1050 Subvenção e apoio financeiro ao Conselho Municipal da Agricultura e
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente;
1050 Criação e implantação de parques ecológicos, recuperação de áreas
degradadas e implantação de áreas de preservação ambiental permanente;
1050 Criar o código do meio ambiente e suplementar a Legislação Federal e
Estadual;
1050 Firmar convênios com a ANA (Agencia Nacional das Águas), ANEEL
(Agência Nacional de Energia Elétrica), visando a recomposição do
ecossistema local;

1050 Criação e implantação do bosque da mata do Setor Universitário;
1050 Recuperação das bacias dos ribeirões e córregos no Município;
1050 Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente;
1050 Celebração de convênios com as Universidades e Institutos de Pesquisas,
objetivando o desenvolvimento de projetos e pesquisas de interesse da
Secretaria do Meio Ambiente;
1050 Convênio com o Fundo Nacional de Meio Ambiente e Secretaria
Estadual de Meio Ambiente;
1050 Desenvolvimento dos Programas de Educação Ambiental;
1050 Desenvolvimento de oficinas para aproveitamento de materiais
recicláveis;
1050 Aquisição de material bibliográfico, audiovisual e equipamentos visando
melhor desenvolver Programas de Educação Ambiental;
1050 Coordenação municipal relativa à implantação de infra-estrutura de
saneamento ambiental: água, esgoto, drenagem, coleta, tratamento e
disposição de resíduos sólidos;
1050 Monitorar o solo e a água através de análises laboratoriais, para aferir a
presença de metais pesados e múltiplos poluentes químicos, em mananciais;
1050 Manutenção, Monitoramento e Gestão dos recursos hídricos;
1050 Desenvolvimento de programa de combate à poluição sonora, bem como
a fiscalização de estabelecimentos que produzam poluição sonora;
1050 Implantação de programa de informação à população sobre os níveis
sonoros permitidos e as formas de diminuir os ruídos sonoros;
1050 Promover a capacitação e treinamento de fiscais para o Departamento de
Meio Ambiente;
1050 Criar a Delegacia Municipal de Meio Ambiente e firmar convênio com a
Agencia Ambiental de Goiás;
1050 Recuperação dos recursos hídricos, solos e controle da poluição sonora e
atmosférica;
1050 Promover e garantir o processo de continuidade de re-vegetação das
áreas de mananciais (matas ciliares);
1050 Incentivar e fomentar a recuperação dos solos através de curvas de
níveis, evitando assim as erosões e os assoreamentos dos recursos hídricos;
1050 Apoiar a implantação da Indústria de Biofertilizantes, utilizando o lixo
orgânico e resíduo da Indústria de Fosfato;
1050 Desenvolvimentos dos programas de educação ambiental, inclusive com
a implantação da disciplina de meio ambiente e cidadania na grade curricular
do ensino municipal;
1050 Subvenção para o Clube Ecológico Chico Mendes;

1051 - Programa de Incentivo à Produção Agrícola
1051 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento
dos veículos da frota;
1051 Contratação de seguro para veículos da frota própria;
1051 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação;
1051 Promover a aquisição de veículos, máquinas, acessórios, implementos,
utensílios, sementes, mudas, fertilizantes, defensivos e afins para apoio aos
micros, pequenos e médios produtores;
1051 Implantação e manutenção de programas de apoio e assistência técnica a
micros, pequenos e médios produtores;
1051 Incentivo a novas culturas com desenvolvimento de pesquisas,
assistência técnica, análise de solo, principalmente para hortaliças, frutas,
flores ornamentais e espécies vegetais que compõem a vegetação
característica do cerrado de Goiás;
1051 Apoio para eletrificação rural com a aquisição de postes,
transformadores, cabos, luminárias, lâmpadas e mão-de-obra para confecção
da rede.
1051 Promover implantação de hortas e lavouras comunitárias para famílias
de baixa renda;
1051 Promover a construção de entrepostos urbanos (feiras cobertas) de
comercialização no varejo e atacado e também construção de galpões
comunitários para armazenamento de grãos à micros, pequenos e médios
produtores rurais;
1051 Locação de máquinas, veículos e implementos agrícolas
1052 - Promoção e Incentivo à Produção Agrícola
1052 Incentivo à melhoria da qualidade genética do rebanho bovino, suíno,
ovino, caprino e animais de pequeno porte, inclusive com o fornecimento de
reprodutores, matrizes, vacinas e inseminação artificial;
1052 Incentivo à criação de aves (frangos, perus, galinhas poedeiras) com
construção de barracões, terraplanagem, aquisição de equipamentos,
fornecimento de matrizes e pintos;
1052 Incentivo à produção de peixes com a confecção de tanques e doação de
alevinos;
1052 Assistência ao micro, pequeno e médio produtor rural com prestação de
serviços de desmatamento, construção de barragens, mata-burros, estradas,
pontes, abertura de solos, aração, drenagem, cascalhamento, transporte de
insumos agrícolas, calcário e afins;

COMUNICAÇÕES

1057 - Administração e Controle de Comunicações Postais
1057 Construção de três Postos de Correios;
1057 Manutenção dos Serviços de Comunicações Postais;
1058 - Controle das Telecomunicações
1058 Manutenção e construção de Postos Telefônicos;
1058 Ampliação do Sistema de televisão;
1058 Construção de postos de atendimento postal e firmar convênio com a
ECT;
1058 Construção de prédios para instalação de equipamentos de retransmissão
de TV;
1058 Destinar subvenção ao sistema de Radiodifusão Comunitária de Catalão,
através das associações reconhecidamente de utilidade pública

SEGURANÇA PÚBLICA

1019 - Serviços Gerais de Segurança Pública
1019 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento
dos veículos da frota;
1019 Contratação de seguro para veículos da frota própria;
1019 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação;
1019 Subvenção ao 18º Batalhão da Polícia Militar de Catalão.
1019 Subvenção para a Associação Mantenedora do Conselho Comunitário de
Segurança Pública de Catalão.

1020 - Serviços Gerais de Trânsito
1020 Manutenção do sistema de trânsito, inclusive S.M.T.C;
1020 Contratação de Agentes de Trânsito;
1020 Criação e implantação de Guarda Municipal;
1020 Sinalização de rua – nome de logradouros;
1020 Construção e manutenção de obras de segurança em vias públicas, tais
como muro de arrimo, muretas de proteção e guard-rails;
1020 Elaboração de publicações educativas de trânsito;
1020 Desenvolvimento e implantação de sistema de processamento de
infrações;
1020 Realização de parcerias com outros Municípios previstas no Código de
Trânsito Brasileiro;
1020 Aquisição de aparelhos eletroeletrônicos para controle de velocidade e
tráfego de veículos;
1020 Aquisição de veículos e equipamentos para a Superintendência
Municipal de Trânsito de Catalão;
1021 - Serviços de Defesa Civil
1021 Construção e manutenção de postos policiais;
1021 Ampliação e melhoramento da Cadeia Pública de Catalão
1021 Subvenção ao Corpo de Bombeiro de Catalão
1021 Subvenção à Polícia Civil de Catalão.

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

1034 - Programa de Desenvolvimento da Educação
1034 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento
dos veículos da frota;
1034 Contratação de seguro para veículos da frota própria;
1034 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação;
1034 Construção da sede própria da Secretaria Municipal de Educação;
1034 Realização de eventos relativos a educação, a cultura e ao desporto do
Município e região;
1034 Patrocínio aos eventos educacionais, culturais e esportivos;
1034 Subvenção relativa a equipamentos, materiais e pessoal de apoio ao
Conselho Municipal de Educação;
1034 Criação e manutenção da Equipe Pedagógica para acompanhamento e
orientação às escolas;
1034 Criação e manutenção da Equipe Psicopedagógica para assistência a
professores, alunos e pais de alunos (Centro de Assistência Educacional);
1034 Subvenção relativa a Cursos de Atualização de Professores e demais
colaboradores da educação;
1034 Construção e manutenção de parques infantis (playground) em cada
Unidade Escolar Municipal;
1034 Adequação dos prédios escolares para o acesso de portadores de
deficiências físicas;
1034 Manutenção e assistência aos Programas e Projetos Educacionais;
1034 Contratação de Professores por tempo determinado para atender
situações emergenciais, autorizados por lei específica;
1034 Custeio financeiro na cobertura de participação do pessoal da Secretaria
Municipal de Educação, em cursos de atualização, treinamento e
aprimoramento, realizados em Catalão e outras regiões;
1034 Liberação de verbas para implantação, cobertura de custos e
remuneração de pessoal de um Jornal (interno) informativo da SMECD;
1034 Estabelecer convênios com entidades governamentais e não
governamentais para atender a interesses comuns visando a minimização dos
problemas sócio-educacionais;
1034 Construção e/ou aquisição de imóvel para implantar escolas públicas
municipais e/ou cursos preparatórios;

1034 Locação de equipamentos para atender eventos esportivos, culturais e
educacionais;
1034 Destinação de recursos aos estudantes de baixa renda que freqüentam
cursos profissionalizantes no SENAI, SENAC e outros cursos
profissionalizantes, tanto desta cidade quanto em outras

1035 - Programa de Incentivo ao Educando
1035 Contratação de seguro para veículos da frota própria;
1035 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento
dos veículos da frota;
1035 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação;
1035 Manutenção da escola agrícola;
1035 Construção, reforma e ampliação das escolas rurais e urbanas;
1035 Aquisição de móveis, equipamentos e utensílios para Escolas
Municipais;
1035 Aquisição de materiais didáticos/pedagógicos e de expediente para as
Escolas Municipais;
1035 Aquisição e manutenção de veículos para transportes de estudantes;
1035 Aquisição de móveis, equipamentos e utensílios para a Secretaria
Municipal de Educação;
1035 Aquisição de micro-computadores completos para controle
administrativo escolar e atendimento a cursos e alunos da rede escolar
Municipal;
1035 Aquisição de uniformes escolares completos;
1035 Locação e contratação de veículos para transporte escolar;
1035 Apoio e promoção de cursos de mecânica para funcionários e
proprietários de oficinas mecânicas

1036 - Programa de Valorização do Magistério
1036 Manutenção do Fundo Gestor do FUNDEF;
1037 - Apoio Financeiro à Educação
1037 Contribuição para formação do FUNDEF;
1037 Destinação de recursos para pagamento de transporte para os estudantes
que freqüentam cursos profissionalizantes no SENAI, SENAC, outros cursos

profissionalizantes e universidades e faculdades, tanto desta cidade quanto em
outras de outro Estado.

1038 - Programa de Assistência ao Universitário
1038 Pagamento de bolsas de estudo;
1038 Manutenção da UFG;
1038 Manutenção do Curso Pré-vestibular Israel Macedo;
1038 Construção, reforma e ampliação da Universidade Federal de Goiás Campus de Catalão – UFG/CC;
1038 Manutenção do convênio com a Universidade Estadual de Goiás – UEG
em Catalão.
1038 Aquisição de livros para a biblioteca do Campus de Catalão - UFG

1039 - Apoio ao Ensino Pré-Escolar
1039 Manutenção da rede Pré-Escolar;
1040 - Apoio ao Ensino Especial
1040 Manutenção do Ensino Especial;
1041 - Programa de Incentivo à Cultura
1041 Construção do prédio sede da F.C.M.D.C.;
1041 Manutenção da F.C.M.D.C.;
1041 Informatização da biblioteca da F.C.M.D.C
1042 - Programa de Promoção do Esporte
1042 Construção de quadras de esportes poliesportivas nas escolas (cobertura
das já existentes);
1042 Ampliação e manutenção do Clube do Povo;
1042 Manutenção do desporto amador;
1042 Manutenção do Ginásio Internacional de Esportes;
1042 Construção e manutenção de campos de futebol em todos os bairros,
distritos e zona rural do Município;
1042 Apoio financeiro ao Esporte amador;

1042 Locação de equipamentos para atender eventos esportivos;
1042 Subvenção ao Comercial Esporte Clube de Catalão;
1042 Destinar recursos financeiros para construção de pista de skate;
1042 Destinar subvenção ao esporte amador do município;
1042 Subvenção ao Clube 13 de Maio;
1042 Firmar convênio com o Curso de Educação Física – UFG/CAC para
desenvolver projetos de atividades esportivas em todos os bairros de Catalão.
1042 Firmar convênio com o Curso de Educação Física – UFG/CAC para
manter uma escola de futebol gratuita para as criânças/adolescentes carentes
de nossa cidade.
1042 Realizar campeonatos esportivos municipais em todas as modalidades.
1042 Incentivar financeiramente os esportistas catalanos que forem disputar
campeonatos em Catalão ou em outras regiões.
1042 Construção e cobertura de quadra poliesportiva nas comunidades rurais
que não possuem tal benefício.

1051 - Programa de Incentivo à Produção Agrícola
1051 Construção da Feira Coberta;
1064 - Programa de Assistência ao Educando
1064 Manutenção do CAIC;

1069 - Programa de Alimentação Escolar
1069 Fornecimento de merenda escolar para os alunos das Escolas
Municipais;
1070 - Programa de Incentivo à Cultura
1070 Promoção do Carnaval de rua;
1070 Manutenção da Fundação Cultural Maria das Dores Campos;
1070 Subvenção à Academia Catalana de Letras;
1070 Criação e manutenção do Arquivo Histórico Municipal de Catalão;
1070 Criação de um Centro Cultural Municipal;
1070 Aquisição de instrumentos musicais para os cursos de música;
1070 Subvenção à Associação das Congadas de Catalão;

1070 Subvenção e apoio à Escola de Samba Titulares do Rítimo;
1070 Subvenção e apoio à Folia de Reis de Catalão;
1070 Contratação de shows artísticos para eventos festivos e datas
comemorativas;
1070 Realizar convênios com órgãos governamentais, visando trazer
incentivos a cultura local.
1070 Incentivo financeiro para as escolas municipais que participarem da
Feira de Ciência.
1070 Incentivo financeiro para a escola, professores e alunos vencedores da
Feira de Ciência.
1070 Doação de livros para a Biblioteca Municipal.
1070 Subvenção e apoio a Irmandade do Rosário.

HABITAÇÃO E URBANISMO

1043 - Administração de Serviços Urbanos
1043 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento
dos veículos da frota;
1043 Contratação de seguro para veículos da frota própria;
1043 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação;
1043 Implantar novo Plano Diretor com reformulação do Código de Postura,
Código de Obras, Código Ambiental e Lei de Uso e Ocupação do Solo;
1043 Abertura de poços semi-artesianos;
1044 - Programa de Manutenção de Prédio Público
1044 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento
dos veículos da frota;
1044 Contratação de seguro para veículos da frota própria;
1044 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação;
1044 Previsão de verba para desapropriação de áreas e/ou imóveis de interesse
da administração pública;
1044 Aquisição de máquinas e equipamentos para construção civil e asfalto;
1044 Construção, ampliação e reforma de casas populares;
1044 Manutenção e reforma dos prédios públicos;
1044 Construção e instalação de banheiros públicos em praças e demais
próprios municipais.
1044 Construção de casas para pessoas carentes
1044 Construção de um albergue para andarilhos
1045 - Programa de Serviços de Limpeza Pública
1045 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento
dos veículos da frota;
1045 Contratação de seguro para veículos da frota própria;
1045 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação;
1045 Aquisição de caminhões e equipamentos para a coleta de lixo e varrição;
1045 Promover campanhas de incentivo sobre a importância da coleta seletiva
do lixo

1045 Promover coleta do lixo em Catalão
1045 Promover incentivo à instalação de usina de reciclagem de lixo no
Município de Catalão

1046 - Programa de Controle Administrativo do Cemitério
1046 Manutenção do Cemitério;
1046 Manutenção de cemitérios existentes no município, tanto na zona urbana
como na zona rural

1047 - Programa de Controle Administrativo da Iluminação Pública
1047 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento
dos veículos da frota;
1047 Contratação de seguro para veículos da frota própria;
1047 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação;
1047 Manutenção do sistema de iluminação pública;
1047 Ampliação da rede de eletrificação urbana;
1048 - Programa de Implementação de Praças e Jardins
1048 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento
dos veículos da frota;
1048 Contratação de seguro para veículos da frota própria;
1048 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação;
1048 Manutenção do viveiro de mudas;
1048 Construção e manutenção de praças e jardins;
1060 - Projeto de Melhoria de Infra-Estrutura
1060 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento
dos veículos da frota;
1060 Contratação de seguro para veículos da frota própria;
1060 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação;
1060 Construção e pavimentação de vias públicas;
1060 Construção de meios-fios, sarjetas e calçadas;
1060 Ampliação da rede de iluminação pública
1060 Revitalização do centro urbano;

1060 Ampliação da rede de esgoto pluvial;
1060 Contratação de estudos para elaboração de projetos para a melhoria no
sistema de drenagem de águas pluviais em pontos críticos da cidade;
1060 Recuperação de vias públicas com operação “tapa buracos” e cobertura
asfáltica;
1060 Remoção de bloquetes com substituição por asfalto em vias publica;
1060 Pavimentação de vias públicas com bloquetes, reaproveitados ou novos;

SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, E TURISMO

1053 - Programa de Controle da Indústria
1053 Criação do Fundo Municipal da Casa Bancária do Cidadão.
1053 Criação do Fundo Municipal da Indústria e Comércio;
1053 Aquisição de equipamentos para a Secretaria;
1053 Implemento de outras atividades comerciais, com feiras e criação de
salas de teleconferências para Lojistas;
1053 Incentivo na construção de centro de convenções e feiras para apoio à
indústrias, comércio, turismo e serviços;
1053 Fomentar cursos técnicos e profissionalizantes no Município, pelas
entidades SENAI, SENAC E SENAR;
1053 Criação e gerenciamento da Casa Bancária do Cidadão;
1053 Firmar convênio com SEBRAE para estudos e projetos para mini, micro
e pequenas empresas de Catalão;
1053 Realizar convênios com Mte (Ministério do Trabalho e Emprego) na
modalidade “PARC” (Parcerias Nacionais/Regionais), para aperfeiçoamento
de pessoal;
1053 Desenvolver e solidificar o “SIME” (Sistema Municipal de Emprego)
através de treinamentos pelo SENAI, SENAC e SENAR na modalidade
“PARC” do Mte (Ministério do Trabalho e Emprego);
1053 Desenvolver e aplicar os programas do CODEFAT no PROGER;
1053 Criar e manter as feiras anuais de confecções de lingerie, de indústrias,
de comércio/lojistas, do automóvel e de micro-agricultores regionais;
1053 Implantar a Indústria de biofertilizantes, com a utilização do lixo urbano,
constituído das etapas de varrição, coleta, usina de classificação do lixo, usina
de compostagem acelerada/72 (setenta e duas) horas e aplicação agronômica;
1053 Incentivar ampliações de cursos técnicos através do SENAI, SENAC,
SENAR e SEBRAE, para abastecer o mercado local;
1053 Promover ações para criação do Campus Avançado do CEFET em
Catalão;

1054 - Programa de Incentivo à Promoção Industrial
1054 Aquisição de terrenos para instalação de indústrias no Município, através
de permutas de lotes e áreas;
1054 Firmar convênios com órgãos Federal e Estadual, para implantação de
indústrias no Município, bem como toda manutenção dos programas de
industrialização;
1054 Transferência para o Distrito Industrial da fábrica de artefatos de
cimento, marcenaria e serralheria e sua manutenção;
1054 Criação de 02 (dois) Distritos Industriais, um para indústrias químicas e
de fertilizantes, e outro para micro, pequenas e médias empresas;
1055 - Programa de Apoio à Promoção Comercial
1055 Manutenção da Promoção Comercial;
1056 - Promoção de Incentivo ao Turismo
1056 Manutenção do Departamento de Turismo;

SAÚDE E SANEAMENTO

1026 - Programa de Integração Comunitária
1026 Manutenção do Programa do Leite para pessoas carentes;
1029 - Programa de Ações Básicas de Saúde
1029 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento
dos veículos da frota;
1029 Contratação de seguro para veículos da frota própria;
1029 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação;
1029 Aquisição de medicamentos e material de consumo para Postos de
Saúde, Centro de Diagnósticos, Hemocentro Municipal, Centro Integrado da
Mulher (CIM) e Hospital Materno Infantil (HMI);
1029 Aquisição e manutenção das Ambulâncias e outros veículos da
Secretaria Municipal da Saúde;
1029 Aquisição de medicamentos para serem doados às pessoas carentes deste
Município;
1029 Implantação do Núcleo de Assistência Psico-social (N.A.P.S.);
1029 Informatização de toda a Secretaria da Saúde, integrando-a com a
Prefeitura Municipal e as unidades de saúde;
1029 Manutenção do Programa de recuperação de alcoólatras;
1029 Contratação de médicos para ampliar o quadro de especialistas;
1029 Aquisição e modernização de equipamentos específicos;
1029 Desenvolver e ampliar as ações de Vigilância Sanitária;
1029 Ampliação de Programas de Educação e Prevenção em Saúde;
1029 Manutenção do Programa de esclarecimentos e Prevenção ao Dengue;
1029 Criação do Programa de Prevenção de Osteoporose para mulheres
maiores de 40 anos;
1029 Aquisição de unidades móveis ambulatoriais;
1029 Abertura de uma Clínica Psiquiátrica.
1029 Promover campanha de Prevenção de Câncer de Mama, juntamente com
órgãos governamentais e não-governamentais no Dia Municipal de Prevenção
Contra o Câncer de Mama, que é comemorado no Dia 08 de março.
1029 Criação e manutenção de Programas para dependentes químicos em
Catalão.

1029 Criação e manutenção de Programa de Saúde Intinerante com a
disposição de médicos e odontológos e outros profissionais da saúde para
atender as pessoas carentes na zona urbana e rural.

1030 - Programa de Atendimento Médico Hospitalar
1030 Aquisição de móveis, equipamentos e utensílios para os postos de saúde,
Hemocentro Municipal, Centro de Diagnósticos, Centro Integrado da Mulher
(CIM) e Hospital Materno Infantil (HMI);
1030 Aquisição de Unidades Odontológicas Móveis;
1030 Construção de postos de saúde;
1030 Reforma e ampliação dos postos de saúde, Centro de Diagnóstico e
Hemocentro;
1030 Subvenção à Santa Casa de Misericórdia de Catalão e outras instituições
filantrópicas e assistenciais do Município;
1030 Manutenção do Centro Integrado da Mulher (CIM) e do Hospital
Materno Infantil (HMI), Postos de Saúde, Centro de Diagnósticos e
Hemocentro;
1030 Manutenção da Clínica dos Alcoólatras Anônimos;
1030 Construção de uma casa, para tratamento de pessoas portadoras do vírus
HIV

1031 - Programa Geral de Saúde
1031 Aquisição de Ambulâncias para o Fundo Municipal de Saúde;
1031 Manutenção do F.M.S.;
1032 - Saneamento Geral
1032 Canalização do córrego Pirapitinga e córrego da Chácara;

ASSISTÊNCIA SOCIAL

1022 - Administração Geral
1022 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento
dos veículos da frota;
1022 Contratação de seguro para veículos da frota própria;
1022 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação;
1023 - Apoio ao Idoso
1023 Reforma, ampliação, aquisição de móveis, equipamentos e utensílios
para os núcleos de Assistência a Idosos;
1023 Manutenção e reforma do Abrigo dos Idosos;
1024 - Programa de Apoio ao Menor
1024 Manutenção da FUMBEM;
1025 - Programa de Assistência ao Menor
1025 Aquisição de máquinas, equipamentos e utensílios para Creches ;
1025 Criação, construção e manutenção de Creches;
1025 Subvenção ao Abrigo da Criança e do Adolescente Maria Nazareth;
1025 Subvenção às Creches;
1025 Ampliar os cursos profissionalizantes da FUNBEM para atender os
jovens carentes da nossa cidade.

1026 - Programa de Integração Comunitária
1026 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento
dos veículos da frota;
1026 Contratação de seguro para veículos da frota própria;
1026 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação;
1026 Aquisição de cestas básicas para os funcionários;
1026 Fornecimentos de refeições para os funcionários que realizam serviços
essenciais (saúde, limpeza e segurança), obras rurais e de emergência;

1026 Construção e incentivo a hortas comunitárias;
1026 Aquisição de vestuário e enxovais para crianças carentes;
1026 Manutenção de campanhas educativas;
1026 Pagamento de taxas de água e energia dos Centros Comunitários e de
outras entidades assistenciais;
1026 Construção de Centros Comunitários;
1026 Subvenção às Associações dos Diabéticos, Renais Crônicos e
Epilépticos de Catalão;
1026 Destinação de recursos para as entidades já consideradas de utilidade
pública;
1026 Subvenção ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
1026 Subvenção a MEFIJA – Missão Filantrópica Jesus Te Ama;
1026 Subvenção ao CAMOC – Conselho das Associações de Moradores de
Catalão;
1026 Subvenção à Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Catalão;
1026 Manutenção da Casa de Assistência Social Prefeito Eurípedes Pereira
Ferreira em Goiânia/GO;
1026 Celebração de contratos com instituições privadas, para suprir as lacunas
não atendidas pelas instituições públicas, visando assegurar a proteção e
promoção social das pessoas em situação de exclusão social;
1026 Ampliação dos auxílios eventuais, cestas básicas, alimentos, aluguel,
vestuário, hospedagem, cursos, pensão, refeições, passagens intermunicipais,
estaduais e interestaduais, passes municipais, fotos, documentos, próteses,
contas de água, luz, remédios, gás, material escolar e para cursos, auxílio
construção para melhoria de moradia, pagamento de psicoterapia e clínicas de
tratamento e outros, assegurando atenção especial e apoio às pessoas em
situação de extrema vulnerabilidade social, com a intenção de provocar
mudanças sociais e na estruturação familiar;
1026 Formalização de convênios, contratos e acordos com o Governo Federal
e Estadual, Organizações Não Governamentais e Instituições Internacionais
visando obter apoio técnico ou financeiro para subsidiar o desenvolvimento de
projetos na área de assistência social;
1026 Realização de pesquisas na área social para nortear as ações da
municipalidade, dotando a área de informações precisas sobre os problemas
sociais da cidade;
1026 Aquisição de órteses e próteses para deficientes;
1026 Subvenção à Fundação Nova Vida;
1026 Subvenção ao abrigo Antero da Costa Carvalho;
1026 Subvenção à APAC;

1026 Subvenção à Obras Sociais Jorge Fahin Filho;
1026 Subvenção ao Asilo São Vicente de Paula;
1026 Subvenção à ASSAPEC;
1026 Subvenção à Pastoral da Criança;
1026 Subvenção e apoio à Casa da Criança e do Adolescente;
1026 Subvenção ao Lions Clube de Catalão
1026 Subvenção à Renovação Carismática de Catalão
1026 Subvenção para o Centro Espírita Eurípedes Barsanulfo
1026 Subvenção para a Associação das Damas Maçônicas de Catalão
1026 Subvenção para a Associação da Terceira Idade de Catalão – Núcleo
Doce Viver
1026 Subvenção ao Rotaract Club de Catalão
1027 - Programa de Ação Social
1027 Manutenção da F.L.B.E.S.
1028 - Atividade Previdenciária dos Servidores Estatutários
1028 Manutenção da Previdência dos Servidores Públicos Municipais;
1028 Manutenção do Programa de Assistência Médica a funcionários e
dependentes (PRO-SAÚDE);
1029 - Programa de Ações Básicas de Saúde
1029 Pagamento de despesas médicas e hospitalares às pessoas carentes deste
Município;
1061 - Assistência Alimentar ao Funcionário
1061 Manutenção das despesas com alimentação dos funcionários;
1068 - Programa de Previdência Social
1068 Manutenção das despesas com inativos e pensionistas

TRANSPORTES

1020 - Serviços Gerais de Trânsito
1020 Modernização do sistema de trânsito;
1020 Instalação de equipamentos de controle de velocidade;
1020 Sinalizar vias públicas urbanas e rurais;
1059 - Programa de Controle de Transporte
1059 Reforma e manutenção do Terminal Rodoviário e Subestação
Rodoviária;
1059 Construção de novo terminal de embarque urbano Engº Hélio Levy da
Rocha;
1059 Criação do Conselho Municipal de Transporte Coletivo;
1063 - Programa de Controle de Transporte Rodoviário
1063 Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para abastecimento
dos veículos da frota;
1063 Contratação de seguro para veículos da frota própria;
1063 Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação;
1063 Aquisição de pás mecânicas;
1063 Aquisição de caminhões;
1063 Construção e reconstrução de pontes;
1063 Construção e reconstrução de mata-burros de trilhos e madeiras;
1063 Abertura e conservação de estradas vicinais;
1063 Reforma e manutenção da frota municipal;
1063 Aquisição de máquinas, equipamentos, ferramentas e móveis para
oficina mecânica;
1063 Aquisição de tratores de esteira;
1063 Aquisição de Motoniveladoras;
1063 Aquisição de Retroescavadeiras;

ESTIMATIVA DA RECEITA
Prefeitura Municipal de Catalão
Receitas Realizadas até maio/2002 e Estimadas 2002/2003
R$ mil correntes

Ano
TOTAL GERAL DA RECEITA
(C) = (A) + (B)

Até maio/2002
21.490

2002
51.575

2003
61.021

Receitas Correntes (A)

20.932

50.236

59.588

Receitas Tributárias
Impostos
I.R.R.F.
I.P.T.U.
I.S.S.Q.N.
I.T.B.I.
Taxas
Licenças
Licença Sanitária
Taxas de Expedientes
Contribuição de Melhoria
Receita de Contribuições
Plano de Segur. Social dos Servidores
Receita Patrimonial
Aluguéis
Dividendos
Aplicações Financeiras
Receitas de Serviços
Serviços de Fornecimento de Àgua
Serviços Diversos
Tranferências Correntes
Transferências da União
Cota-parte do FPM
Cota-parte do I.T.R.
Cota-parte do Fundo Especial
Tranf. de Rec. do Fundef
S.U.S.
F.A.E./P.N.A.E.
A.P.I.
Transferências do Estado
Cota-parte do ICMS
Cota-parte do I.P.V.A
Cota-parte do I.P.I.
Tranf . de Recursos do Fundef
Transporte Escolar
Transferências de Convênios
Educação
Saúde
Outros
Outras Receitas Correntes
Multas de Trânsito
Indenizações

2.796
2.499
263
1.143
906
187
193
125
20
48
104
750
750
138
36
20
82
2.050
2.000
50
13.263
3.639
3.257
70
18
238
5
50
1
9.291
8.217
681
38
330
25
333
100
25
208
1.934
50
827

6.710
5.998
631
2.743
2.174
449
463
300
48
115
250
1.800
1.800
331
86
48
197
4.920
4.800
120
31.832
8.734
7.817
168
43
571
12
120
2
22.298
19.721
1.634
91
792
60
800
240
60
500
4.643
120
1.985

7.180
6.417
675
2.935
2.327
480
496
321
51
123
267
1.926
1.926
354
92
51
211
5.264
5.136
128
39.886
10.361
9.380
180
46
611
13
128
3
28.668
25.637
1.880
98
990
64
856
257
64
535
4.977
138
2.124

Receitas da Dívida Ativa Tributária
Receitas da Dívida Ativa não Tributária
Receitas do Cemitério
Receitas Diversas

209
10
5
833

502
24
12
2.000

537
26
13
2.140

ESTIMATIVA DA RECEITA
Prefeitura Municipal de Catalão
Receitas Realizadas até maio/2002 e Estimadas 2002/2003
R$ mil correntes

Ano

Até maio/2002

2002

2003

Receitas de Capital (B)

558

1.339

1.433

Alienação de Bens
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Móveis
Transferências de Capital
Tranferências da União
Tranferências do Estado

145
20
125
413
330
83

348
48
300
991
792
199

372
51
321
1.061
847
213

Obs:Adotou-se os seguintes percentuais de crescimento na estimativa das receitas para 2003:
ICMS: 30%
FPM: 20%
FUNDEF: 25%
IPVA: 15%
Multas de Trânsito: 15%
Outros: 7% (estimativa para inflação)

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 28 de junho de 2002.

(a) SILVANO BATISTA DA SILVA
Presidente

(a) ENIVAL MAMEDE LEÃO
1º Secretário

CÓPIA
LEI Nº 2.029, DE 23 DE JULHO DE 2002.
“Autoriza cessão de uso de terreno municipal
que especifica e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em nome do Município de Catalão, a transferir para a iniciativa privada, através
de contrato de cessão de uso onerosa, a administração, exploração comercial e a gerência
do novo Terminal Rodoviário deste Município, com o respectivo terreno de sua
propriedade .
§ 1º - O terreno a ser cedido para construção do referido
Terminal Rodoviário consiste em uma área de 12.718,75 m2, localizada na Fazenda
Mandaguari, distante 24,00 metros da sede da residência do DNER, confrontando pela
frente com a BR-050, atualmente com a Av. L-1 e aos fundos com a margem da Ferrovia
Centro Atlântica, atualmente Av. Jocelin Gomes Pires.
§ 2º - Para proceder a cessão de uso do terreno e dos serviços descritos no
“caput” deste artigo, o Poder Público Municipal, através do setor competente, fará o devido
processo de licitação, obedecendo os critérios e preceitos da Lei Federal n.º 8.666/93.
Art. 2º - A empresa vencedora do certame licitatório, por
obrigação contratual a ser assinada entre as partes, ficará responsável pela construção do
Terminal Rodoviário e outras dependências comerciais, com o direito de uso e exploração
pelo período de 30 (trinta) anos.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos
23 de julho de 2002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 23/07/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR/
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.030, DE 08 DE AGOSTODE 2002.
“Declara de Utilidade Pública a UNIÃO DOS
ESTUDANTES DO SUDESTE GOIANO - UESG”

O Presidente da Câmara Municipal de Catalão,
Estado de Goiás, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
promulgo a seguinte Lei:
a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica pela presente Lei declarada de
utilidade pública a “UNIÃO DOS ESTUDANTES DO SUDESTE
GOIANO - UESG”, entidade representativa dos estudantes, sem fins
lucrativos, com sede nesta cidade de Catalão, Estado de Goiás.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 08 dias do mês de agosto de 2.002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

CÓPIA

LEI Nº 2.031, DE 08 DE AGOSTO DE 2002.
“Altera o artigo 1º e seus § 4º e 5º e suprime o artigo 2 º da Lei
Municipal nº 1.741 de 02 de março de 1999”

O Presidente da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, faço saber
que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - O artigo 1º e seus parágrafos 4º e 5º passa a vigorar com as
seguintes redações:

Art. 1º - Fica assegurado aos estudantes regularmente matriculados em
estabelecimento de ensino fundamental e médio, existentes no Município de Catalão, o
pagamento de meia-entrada do valor efetivamente cobrado para o ingresso em casas de
diversões, de espetáculos teatrais, musicais e circenses, em casas de exibição
cinematográfica, praças esportivas e similares das áreas de esporte, cultura e laser e
ainda com desconto de 50% (cinqüenta por cento), do valor da passagem cobrada pelas
empresas que atuam com o transporte coletivo no município, na conformidade desta Lei.

§ 1º (igual ao original)
§ 2º (igual ao original)
§ 3º (igual ao original)

§ 4º No caso de descumprimento por parte das casas, promotoras de eventos
e concessionária, importará uma multa de dois (2) salários mínimos, que serão recolhidas
ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, que será criado por ato do Executivo. No
caso de reincidência, implicará além da multa, na cassação de alvará de licença e até
mesmo concessões.

§ 5º Serão beneficiários, desta lei, os estudantes mencionados no artigo 1º,
e que portarem a carteira de identificação estudantil expedidas pelas seguintes entidades:

União Nacional dos Estudantes(UNE), União Brasileira dos Estudantes Secundaristas
(UBES), União Goiana dos Estudantes Secundaristas (UGES), União dos Estudantes do
Sudeste Goiano(UESG), ou outras entidades estudantis regularizadas no município e
estabelecimentos de ensino.
§ 6º (idem ao original)
Art. 2º - Suprime o artigo 2º do Lei em questão
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições contrárias.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 08 dias do mês de
agosto de 2002.

Silvano Batista da Silva
Presidente

CÓPIA
LEI Nº 2.032, DE 04 DE SETEMBRO DE 2002.
“Autoriza concessão de subvenção e dá outras
providências”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei; Municipal,
sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a conceder subvenção a Associação Comercial e Industrial de Catalão
AC.I.C., no valor de até R$ 10.000,00 (Dez mil reais), destinada a auxílio para
construção de sua sede.
Artigo 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a
Associação Comercial e Industrial de Catalão – AC.I.C, deverá apresentar o plano
de aplicação e, posteriormente, a devida prestação de contas referente a subvenção
recebida.
Artigo 3º - Para contabilização das despesas autorizadas
no Art. 1º desta Lei, poderá o Poder Executivo abrir na Contabilidade Municipal,
crédito especial na seguinte dotação:
22.122.1053.2.048 – Administração da Secretaria de
Indústria, Comércio e Turismo.
33.50.41 – Contribuições.
Artigo 4º - O crédito autorizado no artigo 3º desta lei
será coberto com recursos definidos no Art. 43, da Lei Federal 4.320/64.
Artigo 5º - Revogadas as disposições em contrário, esta
Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 26 dias do mês de
agosto de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 04/09/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR/
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.033, DE 04 DE SETEMBRO DE 2002.
“Acresce-se inciso ao artigo 50, da Lei Municipal de
n.º 1.966, de 17 de dezembro de 2.001”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei; Municipal,
sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Acresce-se ao artigo 50, da Lei Municipal
de n.º 1.996, de 17 de dezembro de 2001, o inciso XXIII, com a seguinte redação:
“Lei Municipal n.º 1.996/2001
Art. 50 - ...........
I - ............
II - ..........
XXIII – Realizar convênios e subvencionar a
Associação Comercial e Industrial de Catalão – ACIC.”
Artigo 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei
entrará em vigor na data de sua publicação.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 26 dias do mês de
agosto de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 04/09/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR/
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.034, DE 04 DE SETEMBRO DE 2002.
Autoriza abertura de crédito suplementar no FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE e dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
decreta e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizado o Presidente do FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO, a abrir na Contabilidade daquela
Autarquia, crédito suplementar de até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do total
das despesas fixadas, além do limite já autorizado pela Lei Orçamentária em vigor.
Art. 2º - Para cobrir os créditos autorizados pelo
Art. 1º desta Lei, serão utilizados os recursos definidos no Artigo 43, da Lei Federal
n.º 4.320/64.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 26 dias do mês de agosto de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 04/09/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.035, DE 04 DE SETEMBRO DE 2002.
“Autoriza
abertura
de
crédito
suplementar
na
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE
CATALÃO e dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
decreta e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizado o Superintendente da
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CATALÃO, a abrir na
Contabilidade daquela Autarquia, crédito suplementar de até o limite de 50%
(cinqüenta por cento) do total das despesas fixadas, além do limite já autorizado pela
Lei Orçamentária em vigor.
Art. 2º - Para cobrir os créditos autorizados pelo
Art. 1º desta Lei, serão utilizados os recursos definidos no Artigo 43, da Lei Federal
n.º 4.320/64.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 26 dias do mês de agosto de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.

Registre-se e Publique-se.
Catalão, 04/09/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.036, DE 04 DE SETEMBRO DE 2002.

“Autoriza abertura de crédito suplementar no IPASC e dá
outras providências.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
decreta e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizado o Superintendente do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS – IPASC, a abrir na Contabilidade daquela Autarquia,
crédito suplementar de até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do total das
despesas fixadas, além do limite já autorizado pela Lei Orçamentária em vigor.
Art. 2º - Para cobrir os créditos autorizados pelo
Art. 1º desta Lei, serão utilizados os recursos definidos no Artigo 43, da Lei Federal
n.º 4.320/64.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 26 dias do mês de agosto de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 04/09/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.037, DE 04 DE SETEMBRO DE 2002.
“Autoriza abertura de crédito suplementar no FUNDO
ESPECIAL MUNICIPAL PARA FRAÇÃO DO CORPO DE
BOMBEIROS, desta cidade e dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
decreta e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizado o Diretor do FUNDO
ESPECIAL MUNICIPAL PARA FRAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, desta
cidade, a abrir na Contabilidade daquela Autarquia, crédito suplementar de até o
limite de 50% (cinqüenta por cento) do total das despesas fixadas, além do limite já
autorizado pela Lei Orçamentária em vigor.
Art. 2º - Para cobrir os créditos autorizados pelo
Art. 1º desta Lei, serão utilizados os recursos definidos no Artigo 43, da Lei Federal
n.º 4.320/64.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 26 dias do mês de agosto de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 04/09/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.038, DE 04 DE SETEMBRO DE 2002.
“Autoriza abertura de crédito especial e concessão de
Subvenção a ASSOCIAÇÃO DA CONGADA DE
CATALÃO e dá outras providências”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, decreta e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a
conceder subvenção a ASSOCIAÇÃO DE CONGADA DE CATALÃO, com sede
nesta cidade, no valor de até R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), em moeda corrente
do país.
Artigo 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a
ASSOCIAÇÃO deverá apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a devida
prestação de conta referente a subvenção recebida, na forma exigida pela contabilidade
municipal
Artigo 3º - Para contabilização das despesas autorizadas no
Art. 1º desta Lei, poderá a chefia do Poder Executivo abrir na Contabilidade Municipal,
crédito especial na seguinte dotação orçamentária:

13.392.1041.2061 – Manutenção do Setor da Cultura.
33.50.41 – Contribuições.
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 26 dias do mês de agosto de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 04/09/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.039, DE 04 DE SETEMBRO DE 2002.
“Autoriza abertura de crédito especial e concessão de
Subvenção a ASSOCIAÇÃO DA CONGADA DE
CATALÃO e dá outras providências”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, decreta e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a
conceder subvenção a ASSOCIAÇÃO DE CONGADA DE CATALÃO, com sede
nesta cidade, no valor de até R$ 9.000,00 (nove mil reais), em moeda corrente do país.
Artigo 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a
ASSOCIAÇÃO deverá apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a devida
prestação de conta referente a subvenção recebida, na forma exigida pela contabilidade
municipal
Artigo 3º - Para contabilização das despesas autorizadas no
Art. 1º desta Lei, poderá a chefia do Poder Executivo abrir na Contabilidade Municipal,
crédito especial na seguinte dotação orçamentária:

13.392.1041.2061 – Manutenção do Setor da Cultura.
33.50.41 – Contribuições.
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 26 dias do mês de agosto de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 04/09/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.040, DE 09 DE SETEMBRO DE 2002.
“Proíbe a instalação e permanência de máquinas caça-níquel em
Catalão-Goiás e de fliperamas, vídeo-games e quaisquer outros jogos
eletrônicos em locais que especifica e dá outras providências”.

Faço Saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, Estado de Goiás,
aprovou, e, eu, Prefeito Municipal de Catalão sanciono a seguinte lei:

Artigo 1.º - Fica pela presente lei determinantemente proibido a instalação e
permanência de máquinas caça-níquel no município de Catalão-Goiás.
Artigo 2.º - Fica também proibido a instalação e permanência de fliperamas, vídeogames e quaisquer outros jogos eletrônicos de no mínimo 200 (duzentos) metros de
instituições escolares (escolas, creches, orfanatos, pré-vestibulares, escolas de cursos
profissionalizantes, outras) no município de Catalão-Goiás.

Artigo 3.º - Fica vedado ao Poder Executivo Municipal a expedição de Alvará de
Licença para os estabelecimentos que estiverem previstos nos Artigos 1.º e 2.º desta Lei.
Artigo 4.º - Está sob responsabilidade do Departamento Municipal de Fiscalização,
proceder a fiscalização desta Lei, bem como a aplicação de multas.
Artigo 5.º - No caso de descumprimento da presente lei, os estabelecimentos
comerciais que já possuem Alvará de Funcionamento, que abrigar ou permitir a instalação
dos equipamentos referidos nos artigos 1.º e 2.º desta lei, estarão sujeitos às seguintes
sanções:
§ 1.º - Deverá ser aplicada multa diária de 300 (trezentas) UFIRs (Unidades Fiscais
de Referência), e em caso de reincidência a multa deverá ser aplicada em dobro. E ainda,
ser houver a permanência da reincidência o órgão responsável deverá cassar o Alvará de
Licença do estabelecimento infrator.
§ 2.º - Os recursos oriundos das multas deverão ser destinadas aos cofres
municipais.
Artigo 6.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, e revogando as
disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 03 dias do mês de setembro de
2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 09/09/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.041, DE 09 DE SETEMBRO DE 2002.
“Autoriza realização de indenização de prédio e ponto
comercial que especifica para compor área de patrimônio
histórico”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei; Municipal, sanciono a e lei:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a
permutar, desapropriar amigavelmente ou não, e/ou indenizar, através de dação em
pagamento, em nome do Município, todas as dependências e/ou benfeitorias em
estabelecimento comercial, que a há mais de vinte anos ininterruptamente é explorado por
terceiros e por último pelo atual proprietário, Sr. Luciano Silva Inácio, situado ao lado da
antiga Estação Ferroviária, estabelecimento comercial este denominado de “Papaya
Lanches”.
Parágrafo Único – Para indenizar o referido estabelecimento comercial supra
descrito no “caput” deste artigo, o Município destinará, à título de indenização, os lotes 09
e 10 da Quadra 08 do Setor Santa Cruz, de propriedade do Município de Catalão e que
passará ao patrimônio do Senhor Luciano Silva Inácio.
Artigo 3º - O estabelecimento comercial a ser adquirido através desta lei,
será destinado a compor área de patrimônio histórico municipal, agregando-a à antiga
Estação Ferroviária, situada às margens da Avenida Ferroviária Oeste, neste município.
Artigo 4º - O Chefe do Poder Executivo nomeará uma Comissão composta
de no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a avaliação do comércio a ser desapropriado
e/ou indenizado, bem como os lotes que servirão de pagamento de referida indenização.
Parágrafo único – Na avaliação do estabelecimento comercial, a comissão
avaliadora deverá considerar os aspectos relativos ao valor do ponto, a interrupção de lucro
presumido, bem como a estrutura física do prédio.

Artigo 5º - As despesas com escrituração, custas, emolumentos, registro e
outras decorrentes da transferências dos imóveis, correrão por conta exclusiva do
Município, ficando dispensado o recolhimento do ITBI aos cofres públicos municipais, por
parte do Adquirente.

Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 03 dias do mês de setembro de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 09/09/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.042, DE 16 DE SETEMBRO DE 2002.

“Concede folga remunerada a servidores efetivos e dá
outras providências”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei; Municipal,
sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - É concedido dia de folga remunerada, na
data do aniversário de nascimento, a todos os servidores efetivos do Município.
Parágrafo único – Quando o aniversário recair em
sábados, domingos ou feriados é proibido transferir a folga para o dia seguinte.
Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 09 dias do mês de setembro de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 16/09/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA

LEI Nº 2.043, DE 16 DE SETEMBRO DE 2002.
“Autoriza alienar imóveis de propriedade do Município
de Catalão para construção de casas residenciais, com
fim social que especifica”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei; Municipal,
sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica a chefia do Poder Executivo Municipal
autorizada a alienar lotes ou áreas de terreno nesta cidade, Distritos e/ou Povoados,
de propriedade do Município, para atender ao fim social previsto no Art. 17, inciso I,
alínea “f”, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações, destinados a
construção de casas residenciais para diversas pessoas que portarem em suas mãos
Carta de Crédito expedida pela Caixa Econômica Federal.
Parágrafo único – A alienação autorizada no presente
artigo, será sempre realizada com a interveniência da Caixa Econômica Federal –
CEF, que selecionará os contemplados e organizará toda a documentação em forma
de processo, visando atender a contento todas as regras do Sistema Financeiro
Nacional.
Artigo 2º - O Poder Executivo designará uma comissão
de 03 (três) pessoas para a avaliação de cada unidade a ser alienada.
Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 09 dias do mês de setembro de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 16/09/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA

LEI Nº 2.044, DE 25 DE SETEMBRO DE 2002.
“Autoriza reposição salarial aos servidores públicos
municipais que especifica e dá outras providências”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder
reposição salarial de 05% (cinco por cento), a partir de 1º (primeiro) de setembro do
corrente ano, aos servidores públicos municipais efetivos, inativos e pensionistas.
Parágrafo único – A reposição mencionada neste artigo não
alcançarão os professores de ensino superior, à disposição do CAMPUS da UFG
desta cidade, que possuem regra própria de reajustes salariais, os comissionados de
forma geral e também os agentes políticos eletivos e nomeados, bem como os
contratados por tempo determinado.
Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrario.
Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º (primeiro) de setembro de 2002.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 23 dias do mês de setembro de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 25/09/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA

LEI Nº 2.045, DE 25 DE SETEMBRO DE 2002.
“Autoriza
abertura de crédito especial e
concessão de
Subvenção a UNIÃO DAS
INSDÚSTRIAS DE CONFECÇÃO DE CATALÃO E
DO SUDESTE GOIANO e dá outras providências”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
decreta e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado
a conceder subvenção a UNIÃO DAS INDÚSTRIAS DE CONFECÇÃO DE
CATALÃO E DO SUDESTE GOIANO - UNICON, com sede nesta cidade, no
valor de até R$ 17.295,60 (dezessete mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta
centavos), em moeda corrente do país, para o custeio de cursos para os profissionais
de confecção desta cidade.
Artigo 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a
Entidade beneficiária deverá apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a
devida prestação de contas referente a subvenção recebida, na forma exigida pela
contabilidade municipal
Artigo 3º - Para contabilização das despesas autorizadas
no Art. 1º desta Lei, poderá a chefia do Poder Executivo abrir na Contabilidade
Municipal, crédito especial na dotação orçamentária própria do município.
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 23 dias do mês de setembro de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 25/09/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.046, DE 25 DE SETEMBRO DE 2002.
“Acresce-se inciso ao artigo 50, da Lei Municipal de
n.º 1.966, de 17 de dezembro de 2.001”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei; Municipal,
sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Acresce-se ao artigo 50, da Lei Municipal
de n.º 1.996, de 17 de dezembro de 2001, o inciso XXIV, com a seguinte redação:
“Lei Municipal n.º 1.996/2001
Art. 50 - ...........
I - ............
II - ..........
XXIV – Realizar convênio e subvencionar a União das
Indústrias de Confecção de Catalão e do Sudeste Goiano – UNICON;
Artigo 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 23 dias do mês de setembro de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 25/09/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.047, DE 08 DE OUTUBRO DE 2002.
“Faz alteração do Artigo 3.º da
Lei Municipal n.º 1745, de 13 de abril de
1999”.
A Câmara Municipal de Catalão, aprovou, e, eu Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - O Artigo 3º da Lei Municipal n.º 1745 de 13 de abril de
1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 3.º - No descumprimento desta Lei, o infrator se sujeitará a
multa de 5.000 (Cinco mil) UFIRs (Unidade Fiscais de Referência) e em caso
de reincidência, a multa será aplicada em dobro e também a interdição da
instituição bancária por 48 (quarenta e oito) horas, ficando como órgão
responsável pela fiscalização o PROCON Municipal. Os recursos
provenientes das multas deverão ser recolhidos ao Fundo Municipal de Defesa
do Consumidor.
§1.º - Em caso de permanência da reincidência o Departamento
Municipal de Fiscalização, órgão responsável pela expedição de Alvará de
Licença para Funcionamento da instituição bancária, fica concedido plenos
poderes para cassar o referido alvará.
Art. 2º - O presente Projeto de Lei entrará em vigor, na data de sua
publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão , aos 26 de Agosto de 2002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 08/10/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR

Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.048, DE 10 DE OUTUBRO DE 2002.
“Altera a Lei Municipal de nº 1.942, de
19 de novembro de 2001”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - O caput do Artigo 1º (primeiro), da Lei
Municipal n.º 1.942, de 19 de novembro de 2.001, passa a partir desta data, a ter a seguinte
redação:
“Lei municipal n.º Lei 1.942, de 19 de novembro de 2.001:
Art. 1º – As primeiras eleições para diretores das unidades
escolares municipais deverão serem realizadas no mês de dezembro do ano letivo de
2002, e as subsequentes a cada dois anos sempre nos meses de dezembro.
§ 1º - (mantido);
§ 2º - (mantido);
§ 3º - (mantido).”
Art. 2º - O Artigo 3º da Lei Municipal de n.º 1.942, de 19 de
novembro de 2.001, passa a partir desta data, a ter a seguinte redação:
“Lei municipal n.º Lei 1.942, de 19 de novembro de 2.001:
Art. 3º - O mandato do diretor será de 02 (dois) anos, com
posse para até o 10º (décimo) dia útil do mês de janeiro imediatamente após a eleição,
sendo permitido a reeleição para mais um mandato subsequente, exceto os funcionários
em comissão.”
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão , aos 30 dias do mês de setembro de 2002.
(a) Silvano Batista da Silva
(a) Enival Mamede Leão
Presidente
1º Secretário
"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 10/10/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR

Prefeito Municipal"

CÓPIA

LEI Nº 2.049, DE 10 DE OUTUBRO DE 2002.
“ Faz alteração do Setor Teotônio Vilela”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Ficam pela presente Lei incluídas no
Setor Teotônio Vilela, desta cidade, as propriedades situadas entre as
Ruas Célio Neto Paranhos, Abdon Leite, Sergipe até a Rua Cristõvão
Colombo;
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 30 dias do
mês de Setembro de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 10/10/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR

Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.050, DE 10 DE OUTUBRO DE 2002.
“Autoriza a adquirir e doar aos servidores
municipais cestas básicas de alimentos e dá outras
providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica a chefia do Poder Executivo Municipal
autorizada a adquirir e doar cestas básicas de alimentos, de forma mensal, a todos os
servidores deste Município, ativos, inativos e/ou pensionistas, que percebam como total de
seus proventos a importância de até R$ 472,50 (Quatrocentos e setenta e dois reais e
cinqüenta centavos) mensais.
Parágrafo único – O valor do teto salarial constante deste
artigo e definido como limite para receber as cestas básicas, poderá ser majorado por
Decreto da chefia do Poder Executivo sempre que este julgar necessário.
Art. 2º - Não serão considerados para a concessão dos
benefícios desta lei e observância do limite salarial constante do artigo primeiro, os
proventos percebidos pelos servidores a título de 1/3 (um terço) de férias, décimo terceiro
salário e as horas extras.
Art. 3º - As despesas com a execução desta lei, correrão
por conta da dotação orçamentária do Município.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a lei municipal de n.º
1.896, de 21 de março de 2001 e retroagindo seus efeitos a primeiro de setembro do
corrente ano.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 30 dias do mês de Setembro de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 10/10/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR

Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.051, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2002.
“Autoriza realização de permuta que menciona e dá
outras providências”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou, e
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei; Municipal, sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a
permutar com o Sr. TEODORICO VITORINO DA SILVA, uma área de terreno com
600,00m2, designada como 2ª área, desmembrada de área maior via do Decreto n.º 830, de
25 de setembro de 2002, situada entre a Rua Ana Rosa de Jesus, Praça do Aeroporto e Av.
Dr. Lamartine Pinto de Avelar, no Setor Ipanema, desta cidade, de propriedade do
Município de Catalão pelo lote n.º 11, da Quadra 07, do Bairro Santa Helena II, nesta
cidade, de propriedade de Teodorico Vitorino da Silva.
Parágrafo único - Fica ainda o Chefe do Executivo municipal autorizado a
desafetar, via de Decreto, a área de terreno situada entre a Rua Ana Rosa de Jesus, Praça do
Aeroporto e Av. Maria Marcelina, no Setor Ipanema, desta cidade.
Artigo 2º - O Chefe do Poder Executivo nomeará uma Comissão
composta de no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a avaliação da área de
terreno e do lote a serem permutados.
Artigo 3º - As despesas com escrituração, custas, emolumentos, registro e
outras decorrentes da transferência das áreas, correrão por conta exclusiva do Permutante
Teodorico Vitorino da Silva, ficando dispensado por parte do Permutantes o recolhimento
do ITBI aos cofres públicos municipais.
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 29 dias do mês de outubro de
2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 01.11.2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.052, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2002.

“Denomina Próprio municipal que especifica”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica denominada de “CRECHE E PRÉESCOLAR FRANCISCO CLEMENTINO SAN TIAGO DANTAS”, a
creche e a pré-escola que funcionará no prédio construído para esta finalidade,
situado entre à Av. Maria Marcelina e Rua Antônio Horário Pereira, no Setor
Ipanema, desta cidade.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 29
dias do mês de outubro de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 01.11.2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR

Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.053, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2002.
“Revoga Lei Municipal, que especifica”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - Fica revogada, em sua totalidade,
a Lei Municipal nº 1.942, de 19 de novembro de 2.001, que regulamentou as
eleições de diretores dos estabelecimentos de ensino da rede pública
municipal.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 29 dias do mês
de outubro de 2002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 01.11.2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.054, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2002.
“Denomina Próprio municipal que especifica”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou,
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica denominada de espaço histórico cultural
“CORNÉLIO RAMOS”, o antigo prédio da Estação Ferroviária, nesta
cidade.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 29 dias do
mês de outubro de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 01.11.2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.055, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2002.
“Denomina logradouro público, que especifica.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica a partir desta data denominado de
Circuito João Rodrigues da Costa (João da Mariquinha), o logradouro público (calçadão)
localizado às margens da represa do Clube do Povo, neste município.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de
Catalão, Estado de Goiás, aos 29 dias do mês de outubro de 2002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 01.11.2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR

Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.056, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2002.
“Concede Gratificação Especial aos
Funcionários
Municipais,
como
especifica.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e eu,
Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
Gratificação Especial, aos servidores desta Prefeitura, que prestaram serviços
suplementares imprescindíveis no decorrer da Festa de Nossa Senhora do Rosário, neste
ano de 2.002, como especifica:

N.º

NOME_SERVIDOR(A)

A RECEBER

001

ADEUSIMAR ALVES DA SILVA

511,20

002

ADRIANO CAMARGO

174,73

003

ADRIANO PATRICIO R. DE SOUZA

580,23

004

AGUINALDO DAMASCENA DOS SANTOS

201,61

005

ALBERTO CARLOS HORACIO DOS SANTOS

287,15

006

ALEXANDRE CAMARGO

174,73

007

ALFREDO ANGELO DE LIMA

297,78

008

ALMIR JOAQUIM DE OLIVEIRA

761,34

009

ANIVALDO JOAQUIM DE OLIVEIRA

583,97

010

ANTONIA DE FATIMA NASCIMENTO

312,96

011

APARECIDO DO NASCIMENTO

471,25

012

APARECIDO DOS SANTOS FERREIRA

319,99

013

CACILDA APARECIDA ALVES

335,92

014

DONIZETE DE FREITAS MARTINS

652,63

015

DURVAL SALVIANO DO NASCIMENTO

279,29

016

FERNANDO JOSE DA SILVA

294,83

017

FRANCISCO CAMARGO

354,18

018

GIOVANI SANTANA

313,26

019

HELENO DE PAULA PONTES

571,29

020

IZAIAS APOLINARIO DANTAS

287,15

021

JAKSON LUIZ DUARTE

318,66

022

JANIRO BORGES

146,70

023

JEOVANINE LUIZ LOURENCO

342,34

024

JESUS BERNARDO DE OLIVEIRA

556,54

025

JOAO BATISTA DE MORAIS

493,19

026

JOAO DE SOUZA FREITAS

71,19

027

JOAO PEREIRA DE MELO

299,02

028

JOEDIO MARTINS CARDOSO

029

JOSE LOURENCO DE MORAIS

030

JOSE MARCILIO ALVES

031

JOSE MARIO RIBEIRO

415,40

032

JULIO FIDELIS DA SILVA

201,61

033

LECY ALVES PIRES

174,73

034

LEONARDO DE ANDRADE

375,37

035

LUCIMAR DA CRUZ E SILVA

174,73

036

LUIZ ANTONIO BORGES

291,90

037

MANOEL CAMARGO

174,73

038

MARCOS SILVA

710,11

039

MERINA MESQUITA

368,56

040

PEDRO MARTINS RIBEIRO

351,56

041

REGINALDO BATISTA BORGES

297,24

042

RENATO JOAO MARTINS

489,55

043

ROBERTO CAMARGO

174,73

044

ROBERTO ELIAS CALIL

419,47

045

SEBASTIAO MANOEL GOMES

186,88

046

SERGIO FERREIRA DA SILVA

302,14

047

SERGIO SILVA COSTA

517,18

71,19
192,54
72,63

048

SIVALDO MENDES DE OLIVEIRA

307,87

049

VALMIR CARLOS NETO

186,88

050

VALMIR PIRES ROSA

915,74

051

VANDERLEY DE OLIVEIRA DA SILVA

310,95

TOTAL GERAL...........R$

17.676,82

Art. 2º - As despesas com a execução desta lei correrão a conta
da dotação orçamentária vigente.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 29 dias do
mês de outubro de 2002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 01.11.2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR

Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.057, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2002.
“ESTABELECE PROCEDIMENTOS PARA CONCESSÃO DE
PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITOS FISCAIS, DISPENSA
DE MULTAS E JUROS NAS CONDIÇÕES QUE INDICA, E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Nas ações fiscais em curso, e na cobrança administrativa de
débitos inscritos ou não na dívida ativa, ajuizados ou não, parcelados ou não,
relativos ao exercício de 2001 e anteriores, cuja causa do inadimplemento refira-se à
cobrança de impostos, taxas, juros e multas por infração de qualquer natureza,
poderá a Chefia do Poder Executivo Municipal autorizar a Secretaria Municipal de
Finanças do Município a realizar a transação com o sujeito passivo da obrigação
tributária, mediante concessões mútuas, visando à solução da pendência e a
conseqüente extinção do crédito tributário.
Art. 2º - Para viabilizar as negociações autorizadas pelo art. 1º desta
Lei, poderá ainda o Chefe do Poder Executivo autorizar à Secretaria Municipal de
Finanças, nos casos de pagamento espontâneo de débitos inscritos ou não, a reduzir
ou até mesmo dispensar a multa e os juros de mora devidos, observando os
parâmetros seguintes:
I - dispensa dos valores relativos a 100%(cem por cento) do total da
multa e dos juros se o pagamento do crédito tributário for efetuado à vista ou até o
dia 30 de novembro do ano em curso;
II - dispensa de 80% (oitenta por cento) dos valores relativos ao total
da multa e dos juros se o pagamento do crédito tributário, for efetuado de forma
parcelada em até 06(seis) parcelas mensais e sucessivas, desde que o pagamento da
primeira parcela ocorra dentro do exercício de 2002;
III - dispensa de 70%(setenta por cento) dos valores relativos ao total
da multa e dos juros se o pagamento do crédito tributário, for efetuado de forma
parcelada em até 12(doze) parcelas mensais e sucessivas, desde que o pagamento da
primeira parcela ocorra dentro do exercício de 2002;
IV - dispensa de 50% (cinqüenta por cento) dos valores relativos ao
total da multa e dos juros se o pagamento do crédito tributário, for efetuado de forma
parcelada em até 20 (vinte) parcelas mensais e sucessivas, desde que o pagamento
da primeira parcela ocorra dentro do exercício de 2002;
Art.3º - O valor de cada parcela, a que aludem os incisos I, II, III e IV
do art. 2º desta Lei, não poderá ser inferior a R$ 30,00 (trinta reais).

Art. 4º - O pedido de parcelamento administrativo será formulado à
Secretaria de de Finanças do Município, através da Coordenação de Tributação com
a indicação do percentual de dispensa dos valores relativos ao total de multa e juros,
do número de parcelas pretendidas.
§ 1º - O contribuinte, por ocasião do pedido de parcelamento, deverá
fazer confissão irretratável de débito, através do Termo de Confissão de Dívida
Fiscal.
§ 2º - No pedido de parcelamento, o Contribuinte autorizará o Fisco a
emitir boletos de cobrança bancária para o pagamento do respectivo débito.
§ 3º - O parcelamento concedido na forma prevista nesta Lei, deverá
ser revogado, resultando na antecipação do vencimento das parcelas vicendas,
quando se verificar atraso do contribuinte no recolhimento do imposto relativo a
fatos geradores ocorridos após a data de formalização do parcelamento, por um
período superior a sessenta dias.
Art. 5º - O disposto nesta Lei não se aplica aos créditos tributários
lançados de ofício decorrentes de infrações praticadas com dolo, fraude ou
simulação, ou de isenções ou imunidades concedidas ou reconhecidas em processos
eivados daqueles vícios, bem como aos casos de falta de recolhimento de imposto
retido pelo contribuinte substituto, na forma da legislação pertinente.
§ 1º - Além do previsto no caput deste artigo, o disposto nesta Lei não
se aplica aos casos em que mediante processo de fiscalização, fique comprovada a
apropriação indébita e a contumácia de evasão das obrigações fiscais pelo
contribuinte;
§ 2º - O Contribuinte que aderir a este Programa dele será excluído nos
casos de decretação de falência, extinção ou cisão, quando pessoa jurídica, e de
concessão de medida cautelar fiscal contra este.
Art.6º - Tratando-se de créditos tributários já parcelados, o benefício
de que trata esta Lei, aplicar-se-á às parcelas vencidas e não pagas, assim como, às
vincendas, a partir da data da respectiva solicitação.
Art. 7º - A falta de recolhimento de duas parcelas consecutivas ou três
parcelas alternadas do parcelamento autorizados nos incisos I, II, III e IV do art. 2º
desta Lei, determinará o cancelamento automático do benefício, implicando a
imediata inscrição do débito na Dívida Ativa do Município e a conseqüente
cobrança judicial.

Parágrafo único - No acordo de parcelamento constará que o atraso de
três parcelas ocasionará a perda do benefício, considerando-se as parcelas pagas
mera amortização da dívida anterior ao ajuste, ficando, portanto, sem efeito, o
respectivo acordo, voltando a incidir sobre a dívida todos os encargos legais,
inclusive multa e juros.
Art.8º - A fruição dos benefícios contemplados por esta Lei não confere
direito à restituição ou compensação de importâncias pagas, a qualquer título.
Parágrafo Único - A concessão dos benefício previstos nesta Lei
dependerá de prévio requerimento do interessado, exceto para os pagamentos
espontâneos.
Art. 9º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a baixar
os atos regulamentares que se fizerem necessários à implementação desta Lei.
Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 29 dias do mês de
outubro de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 01.11.2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR

Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.058, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2002.
“Autoriza alienação (leilão) de imóveis, que especifica”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DO
GOIÁS, APROVA, E EU, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, em nome do
Município de Catalão, através de seus órgãos da administração, alienar imóveis
pertencentes a municipalidade, localizados no Setor Ipanema, Setor Ipanema II e Setor
Santa Terezinha, desde que sempre por meio de licitação, nos moldes do que está
prescrito na Lei Federal nº 8.666/93;
Art. 2º - Os imóveis mencionados no artigo anterior constituem-se nos seguintes
terrenos:
Quadra Lote Área Dimensão
Localização
43
12 300,00
12x25
Av. Aurora Evangelista da Rocha
17
01 300,00 12,5x24 Rua Divano Elias da Silva
14
01 300,00 12,5x24 Rua José Coelho Borges
14
02 300,00 12,5x24 Rua José Coelho Borges
14
03 300,00 12,5x24 Rua José Coelho Borges
14
04 300,00 12,5x24 Rua José Coelho Borges
14
05 300,00 12,5x24 Rua José Coelho Borges
14
06 300,00 12,5x24 Rua Antônio de Souza
14
07 300,00 12,5x24 Rua Antônio de Souza
14
08 300,00 12,5x24 Rua Antônio de Souza
14
09 300,00 12,5x24 Rua Antônio de Souza
14
10 300,00 12,5x24 Rua Antônio Horácio Pereira
14
11 300,00 12,5x24 Rua Antônio Horácio Pereira
14
12 300,00 12,5x24 Rua Antônio Horácio Pereira
14
13 300,00 12,5x24 Rua Antônio Horácio Pereira
14
14 300,00 12,5x24 Rua Divano Elias da Silva
14
15 300,00 12,5x24 Rua Divano Elias da Silva

Setor
Santa Terezinha
Santa Terezinha
Setor Ipanema
Setor Ipanema
Setor Ipanema
Setor Ipanema
Setor Ipanema
Setor Ipanema
Setor Ipanema
Setor Ipanema
Setor Ipanema
Setor Ipanema
Setor Ipanema
Setor Ipanema
Setor Ipanema
Setor Ipanema
Setor Ipanema

14
25
25
27
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
39
39
62
70

16
05
06
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
05
13
02
03

300,00
300,00
300,00
300,00
280,00
260,00
260,00
260,00
260,00
267,50
270,50
260,00
260,00
260,00
260,00
280,00
450,00
300,00
300,00
300,00

12,5x24
12x25
12x25
12,5x24
14x20
13x20
13x20
13x20
13x20
13,3x20
13,6x20
13x20
13x20
13x20
13x20
14x20
15x30
12x25
15x20
15x20

Rua Divano Elias da Silva
Rua Antônio Horácio Pereira
Rua Antônio Horácio Pereira
Rua João Arcanjo Duarte
Rua Helena da Silva Ferreira
Rua Helena da Silva Ferreira
Rua Helena da Silva Ferreira
Rua Helena da Silva Ferreira
Rua Helena da Silva Ferreira
Rua Helena da Silva Ferreira
Rua Ana Rosa de Jesus
Rua Ana Rosa de Jesus
Rua Ana Rosa de Jesus
Rua Ana Rosa de Jesus
Rua Ana Rosa de Jesus
Rua Ana Rosa de Jesus
Av. Maria Marcelina
Rua Ana Rosa de Jesus
Rua Ana Rosa de Jesus
Rua Ana Rosa de Jesus

Setor Ipanema
Setor Ipanema
Setor Ipanema
Setor Ipanema
Setor Ipanema II
Setor Ipanema II
Setor Ipanema II
Setor Ipanema II
Setor Ipanema II
Setor Ipanema II
Setor Ipanema II
Setor Ipanema II
Setor Ipanema II
Setor Ipanema II
Setor Ipanema II
Setor Ipanema II
Setor Ipanema
Setor Ipanema
Setor Ipanema
Setor Ipanema

Art. 3º - A receita apurada com a alienação destes imóveis será
empregada, em sua totalidade, para aquisição e formação de patrulhas agrícolas, além de
máquinas e implementos para atendimento aos produtores rurais deste município;
Art. 4º- Para aplicação desta lei, o Chefe do Poder Executivo nomeará
uma comissão composta de no mínimo 03 (três) pessoas, para procederem a avaliação
dos imóveis a serem alienados.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 11 dias do mês de
novembro de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 11.11.2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR

Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.059, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2002.
“Faz alteração de nome de via pública”
A Câmara Municipal de Catalão aprovou e eu Prefeito Municipal
sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica pela presente lei denominada de “Ozório de Melo”, a
antiga Rua Santa Rita do Paranaíba, situada no Bairro Santo Antônio, nesta
cidade;
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 05
dias do mês de novembro de 2002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 11.11.2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR

Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.060, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2002.
“Declara de Utilidade Pública a “UNICON –
UNI Ã O D A S I ND. D E C ONF E C Ç Ã O DE
CATALÃO E DO SUDESTE GOIANO”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu Prefeito
Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica pela presente Lei declarada de
utilidade pública as “UNICON – UNIÃO DAS INDÚSTRIAS DE
CONFECÇÃO DE CATALÃO E DO SUDESTE GOIANO”, entidade
, sem fim lucrativo, com sede nesta cidade de Catalão, Estado de Goiás;
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara de Catalão, Estado de Goiás, aos 29 dias do mês de
outubro de 2002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 11.11.2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR

Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.061, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2002.
“Autoriza realização de indenização de terreno e
respectiva construção que especifica para compor
patrimônio municipal”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei; Municipal,
sanciono a e lei:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a
permutar, desapropriar amigavelmente ou não, e/ou indenizar, através de dação em
pagamento, em nome do Município, terreno com todas as dependências e/ou
benfeitorias, ocupado através de contrato de aforamento desde o ano de 1.976 pelo
Senhor José Divaldo Naves, situado na Rua Ademar Camargo, centro, com a área de
terreno de 457,66 m2 e uma área edificada de 132,51 m2.
Parágrafo Único – Para indenizar o referido terreno e suas benfeitorias
descritos no “caput” deste artigo, o Município destinará, à título de indenização, os
lotes 14 e 15 da Quadra 70, e lote 12 da Quadra 39 do Setor Ipanema, de
propriedade do Município de Catalão e que passará ao patrimônio do Senhor José
Divaldo Naves.
Artigo 3º - O imóvel a ser adquirido através desta lei, será destinado
para prolongamento da avenida às margens da Estrada de Ferro, neste município.
Artigo 4º - O Chefe do Poder Executivo nomeará uma Comissão
composta de no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a avaliação do imóvel a ser
desapropriado e/ou indenizado, bem como os lotes que servirão de pagamento de
referida indenização.
Parágrafo único – Na avaliação do imóvel a ser indenizado, a comissão
avaliadora deverá considerar os aspectos relativos ao valor do terreno, bem como a
estrutura física da construção ali existente.

Artigo 5º - As despesas com escrituração, custas,
emolumentos, registro e outras decorrentes da transferências dos imóveis, correrão
por conta exclusiva do Município, ficando dispensado o recolhimento do ITBI aos
cofres públicos municipais, por parte do Adquirente indenizado.
Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Secretaria da Câmara de Catalão, Estado de Goiás, aos 05 dias do mês de novembro
de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 11.11.2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR

Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.062, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2002.
“REGULAMENTA A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA
O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA, INDIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DO GOIÁS, APROVA,
E EU, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica o Município de Catalão, através de seus órgãos da
administração direta, indireta e fundacional pública, autorizados a permitir a realização de
estágio em seus departamentos, atividades e serviços, observadas as disposições da Lei
Federal n.º 6.494, de 07 de dezembro de 1977 e sua posterior regulamentação.
§ 1º – Pela presente Lei, fica ainda o Município
de Catalão autorizado a firmar convênios com as instituições de ensino interessadas em
participar do Programa, bem como com o Instituto Euvaldo Lodi - IEL, de Goiânia-Goiás,
visando a consecução dos objetivos desta lei.
§ 2º - O estágio ora autorizado é um programa
de treinamento, sem vínculo empregatício, no qual o estudante receberá em pecúnia uma
bolsa-auxílio para desenvolver atividades relacionadas a sua área de estudo, no valor de um
salário mínimo federal mensal, por uma carga horária de no mínimo 20 (vinte) horas
semanais.
Art. 2º - O estágio de que trata esta lei somente poderá ser permitido
aos alunos regularmente matriculados e que estejam freqüentando cursos vinculados à
estrutura do ensino público e particular, em nível superior, de 2º grau regular, técnico ou
profissionalizante.
§ 1º - A realização do estágio deverá ser formalizada mediante
termo de compromisso celebrado entre o estudante e o órgão concedente, com a
interveniência obrigatória da instituição de ensino.
§ 2º - O estágio não criará vínculo empregatício de qualquer
natureza, não gerando direitos trabalhistas e previdenciários.
§ 3º - O órgão municipal concedente deverá providenciar ou exigir
que o estagiário esteja segurado contra acidentes pessoais, durante o período em que
perdurar o estágio.
§ 4º – O número total de estagiários não poderá exceder a 4%
(quatro por cento) do número de servidores efetivos contratados no Município, sendo que
no mínimo 50% (cinqüenta por cento) destes deverão ser residentes no Município de
Catalão.
§ 5º - A jornada de atividade em estágio, a ser cumprida pelo
estudante, deverá compatibilizar-se com o seu horário escolar e com o horário da parte em
que venha a ocorrer o estágio.

§ 6º - Nos períodos de férias escolares, a jornada de estágio será
estabelecida de comum acordo entre o estagiário e a parte concedente do estágio, sempre
com a interveniência da instituição de ensino.
Art. 3º- O tempo de contratação será de até um ano, renovável por
igual período até no máximo de 03 (três) anos, ou até a formatura, quando o contrato ou
compromisso de estagiário deve ser imediatamente cancelado.
Art.4º - O Poder Executivo Municipal, caso necessário, poderá
regulamentar a presente Lei de forma a facilitar sua aplicação.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário
Secretaria da Câmara de Catalão, Estado de Goiás, aos 18 dias do mês de novembro
de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 22.11.2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR

Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.062/A, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2002.
“Dispõe sobre a planta de valores genéricos do município, a ser
utilizada no exercício de 2003, conforme determina o código
tributário municipal e dá outras providências”

CÓPIA
LEI Nº 2.063, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2002.
“Faz alteração de nome de via pública”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Municipal, sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica pela presente Lei denominada
de “MARIA FLORISBELO LEÃO ” a antiga Rua 607, situada no Bairro
Monsenhor Souza, nesta cidade;
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 27dias do mês de novembro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 02/12/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.064, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2002.
“Altera lei municipal n.º 2.061, de 11 de novembro
de 2002, e dá outras providências”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - O Artigo 1º (primeiro), da Lei 2.061, de 11 de
novembro de 2.002, passa a partir desta data, a ter a seguinte redação:
“Lei municipal n.º Lei 2.061, de 11 de novembro de
2.002:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a permutar, desapropriar amigavelmente ou não, e/ou indenizar, através de
dação em pagamento, em nome do Município, terreno com todas as dependências e/ou
benfeitorias, ocupado através de contrato de aforamento desde o ano de 1.976 pelo Senhor
José Divaldo Naves, situado na Rua Antônio Camargo, Bairro Santo Antônio, nesta cidade,
com a área de terreno de 457,66 m2 e uma área edificada de 132,51 m2.

Parágrafo único - (mantido);
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 27dias do mês de novembro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 02/12/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA

LEI Nº 2.065, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2002.

“Denomina Próprio municipal que especifica”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica denominado de Parque Natural Municipal de
Catalão “Calixto Abrão” o recém criado Parque Natural Municipal de Catalão,
nesta cidade.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 27dias do mês de novembro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 02/12/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.066, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2002.

“Autoriza doação de imóvel municipal ao
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e dá
outras providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE
GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do
Município e pela Constituição Federal,
FAZ SABER, que a CAMARA MUNICIPAL, Aprova e Eu,
Prefeito Municipal, Sanciono e Promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar ao
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, uma área de terreno, com suas construções e
benfeitorias (prédio do fórum e anfiteatro), situada nesta cidade, entre a Rua Frederico
Campos, Avenida Nicolau Abrão e Avenida Cristiano Aires, com as seguintes medidas:
pela frente mede 127,70 metros, com igual medida aos fundos; pelo lado direito mede
30,50 metros, com igual medida pelo lado esquerdo, totalizando uma área de 3.894,85 m2,
fazendo parte de um todo transcrito no CRI local, sob a matrícula nº 17.377;
Art. 2º - O donatário destinará o imóvel a que se refere o
artigo 1º desta Lei para abrigar o Poder Judiciário neste município, obrigando-se a não
alterar esta destinação a qualquer tempo ou título, sob pena de o imóvel reverter a plena
propriedade do Município, sem direito de indenização ou retenção, devendo o donatário
desocupá-lo imediatamente.
Art. 3º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 27dias do mês de novembro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
(a) Enival Mamede Leão
Presidente
1º Secretário
"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 02/12/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA

LEI Nº 2.067, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2002.
“Declara de
Utilidade Pública o GRUPO
ESPÍRITA PAULO DE TARSO ”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu Prefeito
Municipal sanciono a seguinte Lei:
Municipal, sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica pela presente Lei declarada de
utilidade pública o “GRUPO ESPÍRITA PAULO DE TARSO”,
entidade social, com sede nesta cidade de Catalão, Estado de Goiás.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 27dias do mês de novembro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 02/12/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA

LEI Nº 2.068, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2002.
“Declara de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO
DOS GEÓGRAFOS BRASILEIROS – Seção Goiás
- AGB ”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu Prefeito
Municipal sanciono a seguinte Lei:
Municipal, sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica pela presente Lei declarada de
utilidade pública a “ASSOCIAÇÃO DOS GEÓGRAFOS
BRASILEIROS – Seção Goiás, entidade social, com sede nesta cidade
de Catalão, Estado de Goiás.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 27dias do mês de novembro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 02/12/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA

LEI Nº 2.069, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2002.
“Altera a redação do art. 4º da Lei 1.992/02 e dá
outras providências”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - O Artigo 4º da Lei 1.992, de 04 de abril de
2.002, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 4º - As contratações com base nesta Lei,
obedecerão o limite de prazo fixado no cronograma físico financeiro de execução da
Obra e não poderão exceder a 300 (trezentos) dias, vedada a recontratação.
Parágrafo Único – A Chefia do Poder Executivo
poderá promover a alteração no prazo de vigência dos contratos firmados por força
da Lei 1.992/02, prorrogando-os até o limite estipulado no caput deste artigo,
mediante Termo Aditivo.”
Art. 2º - Esta Lei Entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 29 dias do mês de novembro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 02/12/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA

LEI Nº 2.070, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2002.
Faz alteração na Lei Municipal de n.º 1.881,
de 19 de dezembro de 2000 (Código Tributário
Municipal) e dá outras providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO,
ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, conferidas
pela Lei Orgânica do Município de Catalão e demais legislação da
República,
FAZ SABER, que a CAMARA MUNICIPAL,
Aprova e Eu, Prefeito Municipal, Sanciono e Promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - O artigo 40, da Lei de n.º 1.881, de 19 de
dezembro de 2000 (Código Tributário Municipal), passa, a partir desta
data, a vigorar acrescido do § 3º, a seguir:
“Lei Municipal n.º 1.881, de 19/12/2000
Art.40 – idem
I – ...
II – ...
III – ...
IV – ...
§ 3º - O Poder Executivo Municipal poderá
regulamentar, toda a dinâmica da substituição tributária no
Município, podendo, inclusive, nomear, a bem do sistema, os
substitutos tributários que julgar necessários, traçando-lhes as
diretrizes para a retenção e recolhimento aos cofres públicos
municipais.”

Art. 2º – O art. 56, da Lei n.º 1.881, de 19 de
dezembro de 2000 (Código Tributário Municipal), passa a partir desta data,
a vigorar com a seguinte redação:
“Lei Municipal n.º 1.881, de 19/12/2000
SEÇÃO IV
DAS ALÍQUOTAS
Art. 56 – As alíquotas do imposto são:
I – Lista de serviços da Tabela I, do Anexo I:

a) – 5% (cinco por cento), o exercício das atividades
dos itens 94 e 95;
b) - 4% (quatro por cento), o exercício das
atividades dos itens 21 a 23, 29 a 34, 74 e 98;
c) - 3% (três por cento) o exercício das atividades
dos itens 41 a 49, 55, 59 e 83;
d) - 2% (dois por cento), demais atividades.
II – idem
Art. 3º - O Art. 68, da Lei de n.º 1.881, de 19 de
dezembro de 2000 (Código Tributário Municipal), passa, a partir desta
data, a vigorar com a seguinte redação:
“Lei Municipal n.º 1.881, de 19/12/2000
SEÇÃO VIII
DAS ISENÇÕES
Art. 68 – São isentos do Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza:
I – os serviços prestados por lavadeira, passadeira, salgadeira,
cozinheira, bordadeira, doceira, faxineira, manicuro, merendeira,
costureira, arrumadeira, doméstica, carregador, vigilante, lustrador,
jardineiro, faxineiro, carroceiro, zelador, porteiro, ajudante geral,
cambista, carpinteiro, encanador, eletricista, garagista, pedreiro,
servente, vendedor ambulante, pintor, motorista, engraxate,
borracheiro, lavador de carro, guarda-noturno, que trabalham
individualmente e por conta própria;

II – integrantes da Força Expedicionária Brasileira, viúvas, filhos
e netos;
III – associações culturais e sindicais, entidades filantrópicas,
diversões públicas com fins beneficentes, promovidas por entidades
educacionais, culturais, associações, de interesse da comunidade ou
que visam a divulgação cultural e artística local, sem fins lucrativos e
que não terceirizam suas atividades.
§ 1º - Os serviços mencionados no inciso I deste artigo,

somente estarão sujeitos às Taxas Municipais, quando ficar
caracterizado como estabelecimento comercial ou quando o
prestador utilizar-se de funcionários.
§ 2º - Para que ocorra as isenções previstas no inciso III deste

artigo, as pretendentes deverão cumprir as obrigações acessórias
deste Código, quanto às normas para definir forma, prazo e
condições, serão definidas em regulamento”.
Art. 3º - Fica revogado em sua totalidade, o Artigo
69, da Lei de n.º 1.881, de 19 de dezembro de 2000 (Código Tributário
Municipal).
Art. 4º - O inciso III, do Art. 193, da Lei n.º 1.881,
de 19 de dezembro de 2000 (Código Tributário Municipal), passa a partir
desta data, a vigorar com a seguinte redação:

“Lei Municipal n.º 1.881, de 19/12/2000
Art. 193 – idem
I – ...
II – ...
III - o patrimônio, a renda ou serviços de
partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da
Lei”.
Art. 5º - Os anexos I e II, da Lei n.º 1.881, de 19
de dezembro de 2000 (Código Tributário Municipal), passam a ser a partir
desta data, os que acompanham a presente lei e dela ficam fazendo parte
integrante para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Art. 6º – Esta Lei entrará em vigor em 1º
(primeiro) de Janeiro de 2003, revogadas as disposições em contrário.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 27dias do mês de novembro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 02/12/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.071, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2002.
“Autoriza realização de despesas com campanha
promocional de vendas a ser desenvolvida pela
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
CATALÃO – ACIC – E CÂMARA DOS DIRIGENTES
LOJISTAS – CDL, desta cidade”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei; Municipal,
sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a realizar despesas até o limite de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) com
campanha promocional de venda no comércio de nossa cidade, referente ao dia de
natal do corrente ano, a ser promovida pela ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE CATALÃO – ACIC – e CÂMARA DOS DIRIGENTES
LOJISTAS – CDL, desta cidade”
Parágrafo único – O Chefe do Poder Executivo
Municipal poderá regulamentar a presente lei, via de decreto.
Artigo 2º - Todas as despesas com a execução desta lei,
correrão a conta exclusiva da dotação orçamentária vigente.
Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta
Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 29 dias do mês de novembro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 02/12/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.072, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2002.
“Acresce-se inciso ao artigo 13, da Lei Municipal de
n.º 1.964, de 14 de dezembro de 2.001”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei; Municipal,
sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Acresce-se ao artigo 13, da Lei Municipal
de n.º 1.964, de 14 de dezembro de 2001, o inciso LXVIII, com a seguinte redação:
“Lei Municipal n.º 1.964/2001
Art. 13 - ...........
I - ............
II - ..........
LXVIII – Firmar convênio e realizar despesas na
sede do CRAC – Clube Recreativo e Atlético Catalano.
Artigo 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta
Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 02 dias do
mês de dezembro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 09/12/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA

LEI Nº 2.073, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2002.
“Acresce-se inciso ao artigo 48, da Lei Municipal de
n.º 1.966, de 17 de dezembro de 2.001”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei; Municipal,
sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Acresce-se ao artigo 48, da Lei Municipal
de n.º 1.966, de 17 de dezembro de 2001, o inciso LXIII, com a seguinte redação:
“Lei Municipal n.º 1.966/2001
Art. 48 - ...........
I - ............
II - ..........
LXIII – Firmar convênio e realizar despesas na
sede do CRAC – Clube Recreativo e Atlético Catalano.
Artigo 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta
Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 02 dias do
mês de dezembro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 09/12/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.074, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2002.
“Introduz alterações na estrutura
dá outras providências”.

administrativa

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - Fica criado na estrutura administrativa do
Município, no GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, com “status” de
Secretaria Municipal, o cargo de provimento em comissão de
SECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIO, com 02 (duas) vagas e vencimento de
R$ 3.626,37 (Três mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e sete
centavos) mensais.
Art.2º - No GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,
o atual cargo de Chefe de Gabinete, passa a partir desta data a ter “status”
de Secretaria Municipal, e equipara-se o vencimento do mesmo aos dos
demais Secretários Municipais, ou seja, R$ 3.626,37 (Três mil, seiscentos e
vinte e seis reais e trinta e sete centavos) mensais.
Art. 3º - Na PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO, a
partir desta data, equipara-se o vencimento do cargo de Procurador
Jurídico aos dos demais Secretários Municipais, ou seja, R$ 3.626,37 (Três
mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos) mensais.
Art. 4º - Na estrutura administrativa do Instituto
de Previdência e Assistência dos Servidores de Catalão – IPASC, o cargo de
Superintendente do IPASC, a partir desta data, passa a ter “status” de
Secretaria Municipal e vencimento mensal de R$ 3.626,37 (Três mil,
seiscentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos) mensais.
Art. 5º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão à
conta do orçamento vigente, através das dotações próprias.
Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 28 dias do
mês de novembro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 09/12/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.075, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2002.
“Cria Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Recursos
Hídricos
Renováveis
e
não
Renováveis, a ser desmembrada da Secretaria
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e dá
outras providências”.
Goiás, aprova,
seguinte lei:

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a

Art. 1º - Fica criada na Administração
Centralizada do Município de Catalão, a SECRETARIA MUNICIPAL
DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS RENOVÁVEIS E NÃO
RENOVÁVEIS, desmembrada da SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Art. 2º - À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE, RECURSOS
HÍDRICOS
RENOVÁVEIS
E NÃO
RENOVÁVEIS, compete:
I - promover medidas de preservação do ambiente natural;
II - promover medidas de combate à poluição ambiental, fiscalizando,
diretamente ou por delegação, seu cumprimento;
III - licenciar a exploração das jazidas de substâncias minerais de
emprego imediato na construção civil e controlar a sua conformidade
com as disposições legais pertinentes;
IV - administrar reservas biológicas municipais;
V - fiscalizar a execução de aterros sanitários;

VI - projetar, construir e zelar pela conservação e manutenção de
parques e áreas de preservação ecológica;
VII - propor e executar programas de proteção do meio ambiente no
Município, contribuindo para a melhoria de suas condições;
VIII - fiscalizar as questões ligadas ao meio ambiente,
operacionalizando meios para a sua preservação, nos aspectos
relacionados com o saneamento, tratamento de dejetos, reciclagem
ou industrialização do lixo urbano; e
IX - promover medidas de preservação da flora e da fauna,
articulando-se com entidades públicas ou privadas, nacionais ou
internacionais, afetas a sua área de atuação, objetivando o pleno
desempenho de suas atribuições.
Art. 3º - Ficam criados os seguintes cargos no
Quadro dos Cargos em Comissão e que passam a integrá-lo, na
forma da Lei Municipal n.º 1.818/2000, assim especificados:
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS
RENOVÁVEIS E NÃO RENOVÁVEIS
N.º VAGAS
001

CARGOS

001

CH. DEPTO. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

VALOR

SECRETÁRIO MUN. DE MEIO AMBIENTE, REC. HIDRÍCOS RENOVÁVEIS E 3.626,37
NÃO RENOVÁVEIS

NÍVEL I
NÍVEL II
NÍVEL III

666,00
832,50
1.031,52

Parágrafo único - Define-se de natureza técnica
o cargo de Chefe de Departamento redefinido neste artigo e para o
seu provimento exigir-se-á qualificação relativa com qualquer uma
das áreas de: Engenharia Florestal, de Minas, Química, Agrônoma;
Geógrafo; Biólogo; Técnico em meio ambiente, Técnico Agrícola ou
assemelhados.
Art. 4º - Redenomina-se, a partir desta data,
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
AGRICULTURA
E
DESENVOLVIMENTO, A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente, que passa a ter os seguintes cargos e departamentos:

SECRETARIA
N.º VAGAS
001
001

001

001

001

MUNICIPAL
DE
AGRICULTURA
DESENVOLVIMENTO

CARGOS
SECRETARIO MUN AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO
CH. DEPTO. DE AGRICULTURA
NÍVEL I
NÍVEL II
NÍVEL III
CH. DEPTO. DE PECUÁRIA
NÍVEL I
NÍVEL II
NÍVEL III
CH. DEPTO. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL
NÍVEL I
NÍVEL II
NÍVEL III
CH. DEPTO. FOMENTO PROD. ANIMAL,GRANJAS E PISCICULTURA NÍVEL I
NÍVEL II
NÍVEL III

E
VALOR
3.626,37
666,00
832,50
1.031,52
666,00
832,50
1.031,52
666,00
832,50
1.031,52
666,00
832,50
1.031,52

Art. 5º - As despesas decorrentes da presente Lei
correrão à conta do orçamento vigente, através das dotações
próprias.
Art. 6º - Fica o Executivo Municipal autorizado a
abrir os créditos adicionais suplementares e/ou especiais
necessários à instalação e funcionamento da SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS
RENOVÁVEIS E NÃO RENOVÁVEIS.
Parágrafo único - Para os exercícios seguintes, a
Lei Orçamentária fixará dotações próprias para dar suporte às
despesas da Secretaria criada por esta Lei.
Ambiente
Municipal.
publicação.

Art. 7º - A estrutura interna da Secretaria do Meio
Municipal será estabelecida por Ato do Executivo
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 28 dias do
mês de novembro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 09/12/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.076, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2002.
“Estabelece tempo de atendimento à clientes de
instituições
bancárias
e
dá
outras
providências”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei;
Municipal, sanciono a e lei:
Artigo 1º - As instituições bancárias e economiárias local
deverão estabelecer tempo de permanência em filas e atendimento de seus
clientes, ao máximo de 00:25 (vinte e cinco minutos).
Parágrafo Único – Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I – Cliente e usuário, a pessoa que utiliza o caixa e os
equipamentos de Auto – atendimento em Agência Bancária ou Posto de
Atendimento;
II – Fila de atendimento, a que conduz o cliente e usuário ao
caixa e aos equipamentos de Auto – atendimento;
III – Tempo de espera, o computado desde a entrada do cliente
e usuário na fila até o início do efetivo atendimento.
Artigo 2º - A Agência ou o Posto de Atendimento de
Estabelecimento Bancário fornecerá ao cliente ou usuário senha de
atendimento, na qual constem número de ordem de chegada, a data e a
hora exata de sua entrada no estabelecimento.

Artigo 3º - O Estabelecimento Bancário implantará até 1º
(primeiro) de março/2003, os procedimentos necessários para o
cumprimento do disposto no Art. 1º desta Lei.
Artigo 4º - O Estabelecimento Bancário é obrigado a instalar
bebedouro para os clientes, bem como entrada que facilite o acesso de
deficientes físicos.
Artigo 5º - O descumprimento ao disposto nesta Lei
sujeita o estabelecimento infrator às seguintes penalidades:
I – Advertência escrita;
II – Multa de 5.000 (cinco mil) UFM (Unidade Fiscal do

Município);
em caso de reincidência.
III – Em caso de reincidência multa do dobro da estabelecida
no inciso II, deste artigo.
Artigo 6º - Não será considerada infração à Lei a não
observância ao tempo de espera decorrente de problemas na transmissão
de dados ou na telefonia, de falta de energia elétrica ou greve de pessoal.
Artigo 7º - O PROCON Municipal e os demais órgãos de defesa
dos consumidores serão responsáveis pela fiscalização e aplicação das
multas, cujos recursos provenientes das multas deverão ser recolhidos ao
Fundo Municipal de Defesa do Consumidor.
Artigo 8º - O infrator poderá apresentar defesa do Auto de
Infração no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento de
acordo com o art. 43 e na forma do art. 44 e subsequentes do Decreto nº
2.181, de 20 de março de 1.997.
Artigo 9º - Não havendo mais recursos, e deixando de
apresentar defesa no prazo, e não sendo recolhido o valor da multa em 30
(trinta) dias, será o débito inscrito em dívida ativa do Município, na forma
prescrita no CTM e demais legislação que rege o assunto, para
subsequente cobrança executiva.
Artigo 10º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 02 dias do mês de
dezembro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 09/12/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.077, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2002.
“Dispõe

sobre

a

organização

do

Sistema

Municipal de Defesa do Consumidor, institui o
Departamento

de

Proteção

e

Defesa

do

Consumidor – PROCON/CATALÃO-GO, e o Fundo
Municipal de Defesa do Consumidor – FMDC e dá
outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO
DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica
do Município e pela Constituição Federal,
FAZ SABER, que a CÂMARA MUNICIPAL, aprova e
Eu, Prefeito Municipal, Sanciono e Promulgo a seguinte Lei:
Capítulo I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º - Fica organizado o Sistema Municipal de Defesa
do Consumidor - SMDC, nos termos do art. 5º, inciso XXXII e do art. 170,

inciso V, da Constituição Federal e do art. 133 da Constituição do Estado
de Goiás e da Lei Orgânica do Município de Catalão, Estado de Goiás.
Art. 2º - Ficam instituídos os órgãos do Sistema
Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.
I – o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor,
designado pela sigla CMDC;
II

–

o

departamento

de

Proteção

e

Defesa

do

Consumidor, doravante denominada PROCON/CATALÃO-GO;
III – o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor FMDC.
Parágrafo Único – Integram o Sistema Municipal de
Defesa do Consumidor os órgãos federais, estaduais e municipais e as
entidades privadas que se dedicam à proteção do consumidor.
Capítulo II
DO CONSELHO MUNICIPAL
DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Art. 3º - São atribuições do Conselho Municipal de
Defesa do Consumidor-CMDC:
I - planejar, elaborar e propor a política municipal de
defesa do consumidor;
II - atuar na formulação de estratégia e no controle da
política municipal de defesa do consumidor;
III – estabelecer diretrizes a serem observadas na
elaboração de projetos e programas de proteção e defesa do consumidor;
IV – aprovar convênios e contratos com o objetivo de
elaborar, acompanhar e executar projetos relacionados as finalidades do
Fundo Municipal de Defesa do Consumidor;

V

–

examinar

e

aprovar

projetos

relativos

a

reconstituição, reparação, preservação e prevenção de danos aos bens e
interesses dos consumidores.
Art. 4º - O CMDC é composto por representantes do
poder público e representantes da sociedade civil, assim discriminados:
I – o Diretor do PROCON/CATALÃO-GO;
II – um representante da OAB;
III - um representante do Poder Executivo Municipal;
IV – um representante do Clube de Diretores Lojistas;
V – um representante da Câmara Municipal;
VI – um representante do serviço municipal de
vigilância sanitária;
VII – dois representantes das Associações de Bairros;
VIII – um representante dos Comerciários.
§

1º

-

CMDC

será

presidido

pelo

Diretor

do

PROCON/CATALÃO-GO.
§ 2º Os membros do CMDC serão indicados pelos
órgãos e entidades representados e serão investidos nas funções de
Conselheiro através de nomeação do prefeito municipal.
§ 3º - As indicações para nomeação ou substituição de
Conselheiro serão feitas pelas entidades ou órgãos, na forma de seus
estatutos.
§ 4º - Para cada membro efetivo será indicado um
suplente

que

assumirá,

com

direito

a

voto,

nas

ausências

ou

impedimentos do titular.
§ 5º - Perderá a condição de membro do CMDC o
conselheiro que, sem motivo justificado, deixar de comparecer a 3 (três)
reuniões consecutivas ou 6 (seis) alternadas, no período de 1 (um) ano.

§ 6º - Os órgãos e entidades relacionadas neste artigo
poderão, a qualquer tempo, propor a substituição de seus respectivos
representantes, obedecendo ao disposto no parágrafo 2º deste artigo.
§ 7º - O Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor
da Comarca será convidado para participar de todas as reuniões do
Conselho, e terá direito a voz, vedado o voto.
§ 8º - As funções de membros do Conselho Municipal
de Defesa do Consumidor não serão remuneradas, sendo o seu exercício
considerado relevante serviço à promoção e representação da ordem
econômica local.
Art. 5º - O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma
vez por mês e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente
ou por solicitação da maioria de seus membros.
§ 1º - O Prefeito Municipal e o Promotor de Justiça do
Consumidor poderão requisitar do Presidente do Conselho convocação
para reuniões extraordinárias;
§ 2º - As sessões plenárias instalar-se-ão com a maioria
de seus membros, que deliberação pela maioria dos votos dos presentes.
§ 3º - Ocorrendo falta de quorum mínimo para
instalação do plenário, automaticamente será convocada nova reunião,
que acontecerá após 48 horas com qualquer número de participantes.
Capítulo III
DO PROCON
Art. 6º - São atribuições do Departamento de Proteção
de Defesa do Consumidor – PROCON/ CATALÃO-GO:
I – coordenar e executar e política municipal de defesa
do consumidor;

II – fiscalizar a aplicar as sanções administrativas
previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90, art. 56) e
do Decreto n.º 2.181/97;
III – funcionar, no procedimento administrativo, como
instância de instrução e julgamento no âmbito de sua competência, dentro
das regras fixadas pela Lei 8.078, de 1.990, pela legislação complementar e
pelo Decreto 2.181, de 1.997;
IV – receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas,
denúncias ou sugestões apresentados por entidades

representativas ou

pessoas jurídicas de direito público ou privado;
V _ prestar aos consumidores orientação permanente
sobre seus direitos e garantias;
VI – informar, conscientizar e motivar o consumidor
através dos meios de comunicação;
VII – desenvolver palestras, campanhas, feiras, debates
e outras atividades de correlatas;
VIII – atuar junto ao sistema municipal formal de
ensino visando incluir o tema “educação para o consumo” nas disciplinas
já existentes, possibilitando a informação de uma nova mentalidade nas
relações de consumo;
IX – incentivar, inclusive com recursos financeiros e
outros programas especiais, a formação de entidades de defesa do
consumidor pela população e pelos órgão públicos estaduais e municipais;
X – auxiliar a fiscalização de preços, abastecimento,
quantidade e segurança de bens e serviços;
XI

–

colocar

à

disposição

dos

consumidores

mecanismos que possibilitem informar os preços dos produtos básicos;
XII – manter cadastro atualizado de reclamações
fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo
divulgá-los pública e anualmente (Lei 8.078/90, art. 44).

XIII – expedir notificações aos fornecedores para que,
sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de
interesse do consumidor, resguardando o segredo industrial;
XIV – solicitar o concurso de órgãos e entidades de
notória especialização técnica para a consecução de seus objetivos.
Art.

7º

-

A

estrutura

organizacional

do

PROCON/CATALÃO-GO será a seguinte:
I – A Diretoria Executiva;
II – Departamento de Atendimento e Orientação;
III – Assessoria Jurídica;
IV – Departamento de Educação e Divulgação;
V – Departamento Administrativo-Financeiro;
Art. 8º - O Diretor-Executivo, membro nato do CMDC,
será nomeado pelo Prefeito para dirigir o PROCON/CATALÃO-GO.
Art. 9º - Os serviços auxiliares do PROCON/ CATALÃOGO serão dirigidos

por servidores públicos municipais e poderão ser

executados por estagiários de curso de 2 º e 3º graus que possuam
disciplinas relacionadas à defesa do consumidor.
Art. 10 – As funções dos serviços auxiliares serão
discriminadas no regimento interno do PROCON/CATALÃO-GO.
Art.
PROCON/CATALÃO-GO.

11

–

encaminhará

O
ao

Secretário-Executivo

do

Promotor

do

de

Justiça

Consumidor a notícia de fatos nos quais se verifique, em tese, a presença
de crimes de ação penal pública, ofensa a direito constitucionais do
cidadão, a interesse difusos, coletivos ou individuais homogêneos.

Capítulo IV
DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR FMDC
Art. 12 – Para atender ao dispositivo no parágrafo 1º,
do art. 55, da lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de
Defesa do Consumidor, o Município poderá instituir comissões especiais
de normatização, visando a elaboração de normas municipais de defesa do
consumidor complementares à legislação existente.
Art. 13 – O Poder Executivo Municipal dará todo o
suporte

necessário, no que diz respeito a bens materiais e recursos

humanos financeiros para o perfeito funcionamento do órgão.
Art. 14 – Fica instituído o Fundo Municipal de Defesa
do Consumidor – FMDC, com autonomia administrativa, financeira e
contábil e de natureza orçamentária, em atendimento ao disposto no art.
57 da Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1.990 – Código de
Defesa do Consumidor – e Decreto Federal n.º 2.181, de 20 de março de
1997, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor – SNDC, com o objetivo de criar condições financeiras e de
gerenciamento dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações e
serviços de proteção e defesa dos direitos dos consumidores coordenadas
ou executadas pela Secretaria do Governo Municipal, através da Diretoria
Municipal de Defesa do Consumidor – PROCON/CATALÃO-GO..
Art. 15 – O fundo de que trata o artigo anterior destinase ao financiamento das ações de desenvolvimento da Política Municipal de
Defesa do Consumidor, compreendendo especialmente:

I – financiamento total ou parcial de programas

e

projetos de proteção e defesa do consumidor, desenvolvidos pelo Município
ou com ele conveniados;
II – aquisição de material permanente ou de consumo e
de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;
III – realização de eventos e atividades relativas a
educação, pesquisa e divulgação de informações, visando o orientação do
consumidor;
IV – desenvolvimento de programas de capacitação e
aperfeiçoamento de recursos humanos;
V

–

estruturação

e

instrumentalização

do

órgão

municipal de defesa do consumidor, objetivando a melhoria dos serviços
prestados aos usuários;
VI – atendimento de despesas diversas, de caráter
urgente e inadiável, necessária a execução das ações e serviços nesta lei.
Art. 16 – Constituem receitas do Fundo:
I – as parcelas dos valores arrecadados com a aplicação
de multas, previstas no art. 56, I, da Lei federal n.º 8.078, de 11 de
setembro de 1990, e Decreto n.º 2.181, de 20 de março de 1997;
II – as indenizações decorrentes de condenações e
multas advindas de descumprimento de decisões judiciais em ações
coletivas relacionadas a direito do consumidor, no âmbito da competência
jurisdicional da Comarca de Catalão;
III – O produto de convênios firmados

com órgãos e

entidades de direito público ou privado;
IV – transferência do Fundo Nacional de Defesa do
Consumidor e do Fundo de Defesa do Consumidor do Estado de Goiás;
V – consignações no orçamento do Município;

VI – contribuições, donativos e legados de pessoas
físicas ou jurídicas de direito público ou privado;
VII – receitas auferidas por aplicações financeiras ou
provenientes de transferências do Tesouro Municipal;
VIII – outras receitas.
Parágrafo Único – As receitas previstas neste artigo
serão depositadas obrigatoriamente em conta especial, a ser aberta e
mantida em estabelecimento oficial de crédito.
Art. 17 – A gestão do Fundo Municipal de Defesa do
Consumidor será feita pelo titular da Diretoria do PROCON/CATALÃOGO., em conjunto com o Secretário de Administração do Município e/ou
Tesoureiro.
Art. 18 – A função de Coordenador do Fundo Municipal
de Defesa do Consumidor será exercida cumulativamente pelo DiretorExecutivo do Órgão.
Art. 19 – O controle financeiro e orçamentário do
Fundo será efetuado pelos órgãos de controle interno do Poder Executivo e
pelo Tribunal de Contas dos Municípios, no que se refere a apresentação
de balancetes mensais e das respectivas prestações de contas anuais.
Art. 20 – O orçamento do Fundo Municipal de Defesa
do Consumidor observará na sua elaboração e na sua execução os padrões
e normas estabelecidos na legislação pertinente
Art. 21 – Os gestores do Fundo deverão observar no
tocante e realização das despesas à conta do mesmo o princípio de
licitação pública, de acordo com a legislação pertinente.

Capítulo V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.
competência

22

–

As

atribuições

das

sub-unidades

é

dos dirigentes de que trata esta lei, serão exercidas na

conformidade da legislação pertinente, podendo ser modificadas mediante
ato do Poder Executivo Municipal.
Art. 23 – No desempenho de suas funções, os órgãos
do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor poderão firmar convênios
de cooperação técnica e de fiscalização com os seguintes órgãos e
entidades, no âmbito de suas respectivas competências:
I – Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor
– DPDC, da Secretaria de Direito Econômico – Ministério da Justiça;
II – Diretoria do PROCON ESTADUAL;
III – Promotoria de Justiça do Consumidor, através do
Ministério Público;
IV – Juizado de Pequenas Causas, através do Tribunal
de Justiça;
V – Delegacia Estadual de Defesa do Consumidor;
VI – Secretaria da Saúde e da Vigilância Sanitária;
VII – INMETRO;
VIII – Associações Civis de Defesa do Consumidor;
IX

–

Conselhos

de

Fiscalização

do

Exercício

Profissional.
Art. 24 – Consideram-se colaboradores do Sistema
Municipal de Defesa do Consumidor as Universidades e as entidades
públicas ou privadas, que desenvolvem estudos e pesquisas relacionadas
ao mercado de consumo.

Parágrafo Único – Entidades, autoridades, cientistas e
técnicos poderão ser convidados a colaborar em estudos ou participar de
comissão instituídas pelos órgãos de proteção ao consumidor.
Art. 25 – Decreto do Chefe do Executivo regulamentará
a presente lei, no que couber, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de
sua publicação, aprovando, inclusive, seu regimento interno, bem como a
desdobramento de estrutura proposta.
Art. 26 – Para o cumprimento desta lei fica o Chefe do
Executivo autorizado a abrir os créditos adicionais necessários.
Art. 27 – Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 02 dias do mês de
dezembro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 09/12/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.078, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2002.
“Autoriza realização de indenização de uma casa de cinco
cômodos e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e
eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei; Municipal, sanciono a e lei:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a
permutar, desapropriar amigavelmente ou não, e/ou indenizar, através de dação em
pagamento, em nome do Município, uma casa residencial com todas as dependências e
benfeitorias, situada na faixa de terreno a ser utilizada para prolongamento da Av.
Ferroviária Oeste, de propriedade da Sra. GUIOMAR MARIA DOS SANTOS.
Parágrafo Único – Para indenizar a referida casa descrita no “caput” deste
artigo, o Município destinará, à título de indenização, o lote de n.º 18, da Quadra 42, do
Loteamento Ipanema, nesta cidade, que passará ao patrimônio da Sra. GUIOMAR MARIA
DOS SANTOS.
Artigo 2º - O terreno onde se acha construída a casa residencial a ser
indenizada através desta lei, será destinado para composição da área que será utilizada no
prolongamento da Av. Ferroviária Oeste.
Artigo 3º - O Chefe do Poder Executivo nomeará uma Comissão composta
de no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a avaliação da casa a ser desapropriada e/ou
indenizada, bem com o lote que servirá de pagamento de referida indenização.
Artigo 4º - As despesas com escrituração, custas, emolumentos, registro e
outras decorrentes da transferências dos imóveis, correrão por conta exclusiva do
Município, ficando dispensado o recolhimento do ITBI aos cofres públicos municipais
referentes ao imóveis a serem transacionados.
Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 02 dias do mês de
dezembro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 09/12/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.079, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2002.
“Autoriza o Município de Catalão, por seu Executivo
Municipal, a receber em Comodato ou via de doação o
imóvel localizado à Rua Araguaia, identificado como
CRAC, CLUBE RECREATIVO E ATLÉTICO
CATALANO e dá outras providências”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e eu,
Prefeito Municipal sanciono e promulgo a seguinte lei
Artigo 1º - Fica autorizado o Município de Catalão, por seu Executivo Municipal, a
receber em Comodato, pelo prazo de 20 (vinte) anos, prorrogável por igual período, ou por
via de doação, o imóvel localizado à Rua Araguaia e registrado no CRI local, identificado
como CRAC – CLUBE RECREATIVO E ATLÉTICO CATALANO.
Parágrafo Único – As regras de utilização, conservação, condições de uso e demais
disposições deverão constar de competente instrumento a ser formalizado pelas partes.
Artigo 2º - A Administração Municipal terá livre acesso a todas as dependências,
podendo inclusive, realizar reformas necessárias, readaptar e/ou modificar para melhor
atender aos objetivo.
Parágrafo único - O imóvel mencionado no artigo 1.º desta Lei, recebido em
comodato ou por doação, deverá obrigatoriamente ser utilizado em atividades e interesses
públicos sociais, culturais, pedagógicos ou afins.
Artigo 3º - O município, no exercício de 2002, poderá realizar despesas na
manutenção do referido Clube de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), despesas estas que
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias.
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 13 dias do mês de
dezembro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
(a) Enival Mamede Leão
Presidente
1º Secretário
"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.

Catalão, 23/12/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA

LEI Nº 2.080, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2002.
“Altera dispositivos dos artigos 4º, 5º , §§ 1º e 3º, art. 7º, 8º e
Anexo Único, da Lei n.º 1.800 de 16 de dezembro de 1.999,
“Cria a Taxa Anual de Vistoria de Segurança e Prevenção
contra Incêndio”, e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE
GOIÁS, aprovou, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Os dispositivos da Lei 1.800 de dezembro de 1.999, abaixo
enumerados passam a vigorar com as seguintes alterações;

Art. 4º - A taxa referida nos artigos anteriores
será recolhida pelo contribuinte ou responsável, através de
formulários próprios, junto à Instituição Bancária
designada pelo conselho, em conta especial denominada
“Fundo Especial Municipal para a fração do Corpo de
Bombeiros”, sediada em Catalão;
§ Único – A taxa referida nesta lei será paga nos mesmos
períodos estabelecidos pelas normas tributárias e será
recolhida após a vistoria realizada pelo Corpo de

Bombeiros, nos equipamentos, instalações e edificações,
visando efetivar a prevenção contra incêndios;
“Art. 5º - ...................................................................................”

§ 1º - Caberá ao Corpo de Bombeiros,
solicitar ao Departamento de Fiscalização de Tributos, os
nomes e endereços das novas empresas cadastradas.
§ 3º - Aos contribuintes, serão fornecidos os competentes
CERTIFICADOS DE VISTORIA, pelo Corpo de
Bombeiros, após vistoria e pagamento da taxa de que trata
a presente Lei, cujo documento deverá ser mantido no
estabelecimento.
Art. 7º - O valor referente à taxa instituída na presente lei, será
de 15 (quinze) UFMs por estabelecimento, acrescida ainda das
seguintes importâncias;
I – 25% (vinte e cinco por cento) do valor de uma “UFM”,
por metro quadrado utilizado, para as atividades constantes do
Grupo de Risco “A”;
II – 20% (vinte por cento) do valor de uma “UFM”, por metro
quadrado utilizado, para as atividades constantes do Grupo de
Risco “B”;

III – 15% (quinze por cento) do valor de uma “UFM”, por
metro quadrado utilizado, para as atividades constantes do
Grupo de Risco “C”;
IV – 10% (dez por cento) do valor de uma “UFM”, por metro
quadrado utilizado, para as atividades constantes do Grupo de
Risco “D”;

Art. 8º - Compete ao Corpo de Bombeiros, promover a vistoria
inicial, ao tomar conhecimento do processo.

LEI 1.800, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1.999

ANEXO ÚNICO
ESPECIFICAÇÃO DOS GRUPOS DE RISCOS
GRUPO “A” - 25% DA UFM
GRUPO “B” - 20% DA UFM
GRUPO “C” - 15% DA UFM
GRUPO “D” - 10% DA UFM
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigorar a partir da data
de sua publicação.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 18 dias do
mês de março de 2002.
(a) Silvano Batista da Silva

(a) Enival Mamede Leão

Presidente

1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 23/12/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.081, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2002.
“Altera número de vagas dos cargos de
Professores PD-1 e PD-5, e dá outras
providências”
O povo do município de Catalão, Estado
de Goiás, por seus representantes legais, aprova e eu, na qualidade
de Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica alterado de 120 (cento e
vinte) para 150 (cento e cinqüenta) o número de vagas para o cargo
de Professor PD-1 e de 45 (quarenta e cinco) para 107 (cento e sete)
o número de vagas para o cargo de Professor PD-5, ambos
constantes do Anexo V, da Lei Municipal de n.º 1.818, de 05 de abril
de 2.000.
Parágrafo Único – Quanto a carga horária
e remuneração, os cargos constantes do Anexo não sofrerão
nenhuma alteração.
execução desta lei,
orçamentária vigente.

Artigo 2º - Todas as despesas com a
correrão a conta exclusiva da dotação

Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 13 dias do mês
de dezembro de 2.002.
(a) Silvano Batista da Silva
(a) Enival Mamede Leão
Presidente
1º Secretário
"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.

Registre-se e Publique-se.
Catalão, 23/12/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.082, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002.
“Autoriza a SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO a contratar pessoal por
tempo determinado, para atender à necessidade
temporária de excepcional interesse público, nos
termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição
Federal, e dá outras providências.”
O povo do município de Catalão, Estado de
Goiás, por seus representantes legais, aprova e eu, na qualidade de
Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Para atender a necessidade
temporária
de
excepcional
interesse
público,
fica
a
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, autarquia
criada pela Lei Municipal nº 1.922/2001, 20 de setembro de 2001,
autorizada a efetuar a contratação de pessoal por tempo
determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.
Art.
2º
Considera-se
necessidade
temporária de excepcional interesse público, para efeitos do presente
diploma legal, a continuidade da prestação dos serviços de água e
esgoto na cidade e município de Catalão, Estado de Goiás, durante o
prazo necessário à assunção definitiva e implantação da
administração pública autárquica, inclusive com a instituição do
Plano de Cargos e Funções e realização de concursos públicos, na
forma estatuída pelas leis que regem o assunto.
Art. 3º Para que não haja interrupção na
prestação dos serviços de água e esgoto em sua integralidade, fica a
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, autorizada

a contratar profissionais, nas quantidades e funções a seguir
discriminadas:
CLASSE/CARGO

N.º/VAGAS

VENCIMENTO

Ajudante de Água
Ajudante de Esgoto
Faxineira
Almoxarife
Gerente de Atendimento
Atendente
Encanador de Água
Encanador de Esgoto
Leiturista
Operador Bombas
Operador Informática
Técnico Contabilidade
Técnico Comercial
Técnico de Manutenção
Técnico Administrativo
Técnico Operacional
Vistoriador
Porteiro
Pedreiro
Técnico Analista Laborat
Auxiliar Administrativo
Téc. Elet/Mec/Comunic.
Mecânico
Menor Aprendiz
Engenheiro Comercial
Engº civil Saneam/Coord
Engenheiro de Campo
Engenheiro de Obras
Químico
Técnico de Obras

6
4
2
1
1
3
6
3
16
9
5
1
1
1
2
5
2
4
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1

280,00
240,00
215,00
415,00
660,00
300,00
350,00
330,00
300,00
300,00
300,00
550,00
900,00
900,00
770,00
700,00
380,00
215,00
415,00
600,00
415,00
900,00
510,00
200,00
1.800,00
2.400,00
1.800,00
1.800,00
1.500,00
1.200,00

Art. 4º Os valores remuneratórios do
artigo anterior são fixados em patamares do mês de dezembro de
2002.
Art. 5º A jornada de trabalho do pessoal
contratado nos termos desta Lei será de até 44 (quarenta e quatro)
horas semanais.
Art. 6º As contratações serão feitas pelo
prazo de 06 (seis) meses, prorrogáveis por igual período, até atingir o
prazo máximo de 01 (um) ano.

Art. 7º Os contratos de que trata esta Lei
serão de natureza jurídica administrativa, não gerando qualquer
vínculo permanente, estabilidade ou efetividade, ficando assegurado
aos contratados o direito à percepção das seguintes vantagens:
I - remuneração fixada pelo artigo 4° retro,
correspondente às horas efetivamente trabalhadas e comprovadas
através de cartão-ponto ou outro meio próprio, respeitada a carga
horária máxima permitida;
II - adicionais por serviço noturno e pelo
exercício de atividades em condições insalubres e/ou perigosas,
conforme laudo pericial exarado por junta médica credenciada;
III - gratificação natalina e
proporcionais ao prazo do contrato, quando de seu término.

férias,

Art. 8º Os contratados nos termos deste
diploma legal estão sujeitos aos mesmos deveres e proibições,
inclusive no atinente à acumulação de cargos e funções públicas, e
ao regime de disciplina e responsabilidade vigentes para os demais
servidores públicos municipais, no que couber.
Art. 9º Somente poderão ser contratados
os interessados que comprovarem os seguintes requisitos:
I - ter completado 18 (dezoito) anos de
idade;
II - ser brasileiro nato ou naturalizado;
militares e eleitorais;

III - estar quites com as obrigações

IV - gozar de boa saúde física e mental, e
não ser portador de deficiência incompatível com o exercício das
funções;
exigida, conforme o caso;
conforme o caso.

V
VI

-

possuir
estar

habilitação
inscrito

nos

profissional
Conselhos,

Art. 10. Ocorrerá a rescisão antecipada ou
unilateral do contrato:
I - a pedido do contratado;
II - por conveniência da administração da
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, a juízo da
autoridade contratante;
III - quando o contratado incorrer em falta
disciplinar, apurada mediante sindicância, concluída no prazo de 30
(trinta) dias e assegurada ampla defesa.
§ 1º Na hipótese do inciso II, o contratado
terá direito à gratificação natalina e férias, proporcionais ao tempo de
serviço efetivamente prestado, desde que preenchidos os respectivos
períodos aquisitivos mínimos exigidos na lei.
§ 2º Na hipótese dos incisos I e III, à
exceção da remuneração mensal proporcional aos dias trabalhados
dentro do mês, nenhuma outra paga será concedida ao contratado, a
qualquer título ou forma, tornando-se inexigível qualquer parcela ou
pretensão indenizatória.
Art. 11. Os critérios técnicos deverão
prevalecer na seleção dos candidatos, conforme disponibilidade de
vagas, que deverão ser de conhecimento público.
Art. 12. As despesas decorrentes desta Lei
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 27
dias do mês de dezembro de 2.002.
Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 30/12/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.083, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002.
“Dispõe sobre contribuição para custeio do serviço
de iluminação pública, prevista no artigo 149-A, da
Constituição Federal,
acrescido pela Emenda
Constitucional nº 39 e dá outras providências
O povo do município de Catalão, Estado de Goiás, por
seus representantes legais, aprovou e eu, na qualidade de Prefeito Municipal, em seu nome,
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituída no âmbito do município de
Catalão a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - COSIP, prevista
no Art. 149-A, da constituição federal, acrescida pela emenda constitucional nº 39/02.
Art. 2º - Contribuinte da Taxa é o proprietário, o titular
do domínio de cada unidade autônoma imobiliária edificada ou não, beneficiados pela
disponibilidade da iluminação artificial.
Parágrafo Único – O serviço previsto no caput deste
artigo compreende o consumo de energia destinada a iluminação de vias, logradouros e
demais bens públicos, e a instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de
iluminação pública.

Art. 4º - A Taxa de Iluminação será lançada
mensalmente em nome do contribuinte, sendo sua arrecadação e pagamento, também
realizadas na forma e prazos estabelecidos por ato do Poder Executivo, a partir do exercício
de 2003, a razão de:
CONSUMO KW/h
00 a 100
101 a 150
151 a 200
201 a 250
251 a 300
301 a 350
351 a 400
401 a 700
Acima de 700

VALOR EM REAIS/MÊS – R$
ISENTO
2,50
3,70
4,30
5,50
6,70
7,50
9,00
11,00

§ 1º - Em nenhuma hipótese o lançamento da taxa pode
ser superior:
I – a quinze por cento (15%) do que for devido pelo
consumo da energia elétrica para os imóveis edificados;
II – a quinze por cento (15%) do que for devido pelo
contribuinte a título de IPTU para os imóveis não edificados.
§ 2º - O lançamento e a arrecadação da taxa para os
imóveis edificados serão feitos mensalmente pelo Poder Executivo de acordo com o
estabelecido no caput deste artigo, obedecidos os limites fixados nesta Lei.
§ 3º - Para os imóveis não edificados, o lançamento e a
arrecadação da Taxa serão efetuados nos mesmos moldes e prazos fixados para o IPTU,
resguardadas as disposições legais de cada tributo.
Art. 5º - São isentos do pagamento da taxa de
iluminação, os contribuintes possuidores ou proprietários de imóveis edificados e
destinados a fins exclusivamente residenciais, cujo consumo mensal seja inferior a cem
quilowatts (100KW), bem como de imóveis não edificados cujo valor venal (cadastro da
prefeitura) seja igual ou inferior 1000 (hum mil UFMs).
Parágrafo único – São isentos do pagamento da Taxa
de Iluminação, os contribuintes ou proprietários de imóveis localizados na zona rural,
exceto as empresas ou similares, distritos e povoados deste município.
Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar
convênio com qualquer empresa para promover a cobrança da taxa.
Art. 7º - Fica criado o Conselho Gestor de iluminação
pública, composto por 15 (quinze) membros, sendo quatro representantes do Poder
Legislativo Municipal, cinco representantes do Executivo Municipal e seis representantes

dos segmentos da sociedade organizada do município, com a finalidade de reavaliar a
forma e valor da contribuição a ser instituída.
Parágrafo único – A presente lei deverá ser revista num
prazo máximo de até 120 (cento e vinte) dias, depois da sua efetiva aplicação.
Art. 8º - A Prefeitura será obrigada a fazer a reposição
ou reparo de lâmpadas e/ou luminárias danificadas no prazo de 03 (três) dias úteis.
Parágrafo único – O prazo previsto neste artigo será
aplicável após 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de execução da
presente lei.
Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2003.
Art. 10º - Revogam-se as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 27 dias
do mês de Dezembro de 2002.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 30/12/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

CÓPIA
LEI Nº 2.084, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002.
E
Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Catalão Goiás, para o exercício
financeiro de 2003.

A Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprovou eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica aprovado para o exercício financeiro de 2003, o Orçamento
Geral do Município de Catalão, Estado de Goiás, discriminados pelos Quadros e demais
Anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 60.310.600,00
(Sessenta milhões, trezentos e dez mil e seiscentos reais).

Art. 2° - A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos,
suprimentos de fundos e demais rendas na forma da Legislação em vigor e das demais
especificações constantes das tabelas explicativas e de acordo com o seguinte
desdobramento
:
I – RECEITAS CORRENTES.....................................
Receita Tributária.......................................................
Receita de Contribuições..........................................................
Receita Patrimonial...................................................................
Receita de Serviços...................................................................
Transferências Correntes..........................................................
Outras receitas Correntes..........................................................
II – RECEITAS DA CAPITAL................................................
Alienação de Bens....................................................................
Transferências da Capital..........................................................
Deduções da Receita Corrente...............................................
TOTAL.......................................................................

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

61.821.000,00
7.014.000,00
3.100.000,00
636.000,00
5.000.000,00
41.066.000,00
5.005.000,00
3.550.000,00
350.000,00
3.200.000,00
5.060.400,00
60.310.600,00

Art. 3° A Despesa será realizada na forma dos Quadros e Anexos que
compõem a presente Lei, de conformidade com o seguinte desdobramento:
I - DESPESAS DISCRIMINADAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO:
01- Poder Legislativo............................................................
02- Poder Judiciário.................................................
03- Poder Executivo.................................................
TOTAL.....................................................................

II
DESPESAS
ORÇAMENTARIAS:

01020304050607080910-

DISCRIMINADAS

POR

Gabinete do Prefeito.......................................................
Secretaria de Administração...........................................
Secretaria de Planejamento............................................
Departamento Jurídico...................................................
Departamento Pessoal....................................................
Gabinete do Secretário de Finanças...............................
Departamento de Fiscalização e Arrecadação ...............
Departamento de Tesouraria .........................................
Departamento de Contabilidade ....................................
Setor de Segurança Pública............................................

R$
R$
R$
R$

3.219.000,00
45.000,00
57.046.600,00
60.310.600,00

UNIDADES

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

780.000,00
2.726.000,00
161.000,00
193.000,00
131.000,00
93.000,00
253.000,00
102.000,00
179.000,00
240.000,00

1112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525455565758-

Gabinete do Secretário...................................................
Departamento de Assistência ao Idoso...........................
Creches...........................................................................
Departamento de Ação Comunitária..............................
Departamento de Alimentação ao Funcionário..............
Gabinete do Secretário...................................................
Departamento de Controle Básico de Saúde...... ...........
Departamento de Assist. Hospitalar e Ambulatorial......
Departamento de Saneamento........................................
Gabinete do Secretario...................................................
Departamento de Ensino Fundamental..........................
CAIC..............................................................................
Departamento Universitário...........................................
Departamento de Ensino Pré-Escolar.............................
Departamento de Ensino Especial..................................
Departamento de Esportes e Lazer.................................
Gabinete do Secretário...................................................
Departamento de Edificações Públicas..........................
Departamento de Infra Estrutura....................................
Departamento de Limpeza Pública................................
Departamento do Cemitério...........................................
Departamento de Iluminação Pública............................
Departamento de Parques e Jardins................................
Gabinete do Secretário...................................................
Departamento de Meio Ambiente..................................
Departamento de Produção Vegetal............ ..................
Departamento de Promoção da Produção Animal.........
Gabinete do Secretário...................................................
Departamento de Promoção Industrial...........................
Departamento de Promoção Comercial..........................
Departamento de Turismo.............................................
Departamento de Comunicações Postais........................
Departamento de Telecomunicações..............................
Gabinete do Secretário..................................................
Departamento de Terminais Rodoviarios.......................
D.M.E.R.........................................................................
Judiciário........................................................................
Departamento de Previdência Social..............................
Setor da Alimentação Escolar........................................
Departamento de Recuperação de Dependentes............
Clube do Povo................................................................
Departamento Cultural...................................................
Reserva de Contingência................................................
Câmara Municipal de Catalão........................................
FUNDEF........................................................................
FMS................................................................................
SMTC.............................................................................

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

233.000,00
101.000,00
376.000,00
1.055.000,00
445.000,00
340.000,00
1.392.000,00
1.947.000,00
910.000,00
498.000,00
7.048.600,00
856.000,00
2.310.000,00
441.000,00
175.000,00
728.000,00
251.000,00
676.000,00
1.090.000,00
2.571.000,00
35.000,00
2.433.000,00
513.000,00
355.000,00
186.000,00
911.000,00
51.000,00
1.132.000,00
120.000,00
56.000,00
56.000,00
46.000,00
124.000,00
188.000,00
15.000,00
3.156.000,00
45.000,00
800.000,00
140.000,00
145.000,00
605.000,00
85.000,00
300.000,00
3.219.000,00
2.083.000,00
4.301.000,00
929.000,00

596061626364-

FEMBOM.......................................................................
FUMBEM.......................................................................
FLBES............................................................................
IPASC.............................................................................
SAE................................................................................
FCMDC..........................................................................
TOTAL..........................................................

III
DESPESAS
GOVERNAMENTAIS:

01
020306081012
13
15
17
18
20
22
23
24
26
27
99

DISCRIMINADAS

POR

Legislativa......................................................................
Judiciário........................................................................
Administração e Planejamento.......................................
Segurança Pública .........................................................
Assistência Social ..........................................................
Saúde................................... ..........................................
Educação .......................................................................
Cultura............................................................................
Urbanismo .....................................................................
Saneamento....................................................................
Gestão Ambiental...........................................................
Agricultura.....................................................................
Industria..........................................................................
Comercio e Serviços.......................................................
Comunicações................................................................
Transportes ....................................................................
Desporto e Lazer............................................................
Reserva Contingência.....................................................
TOTAL.............................................................

Art. 4°

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

263.000,00
385.000,00
1.196.000,00
3.161.000,00
4.600.000,00
375.000,00
60.310.600,00

FUNÇÕES

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

3.219.000,00
45.000,00
4.618.000,00
1.432.000,00
7.752.000,00
8.125.000,00
13.551.600,00
460.000,00
7.569.000,00
5.510.000,00
541.000,00
962.000,00
1.308.000,00
56.000,00
170.000,00
3.359.000,00
1.333.000,00
300.000,00
60.310.600,00

O Poder Executivo no interesse da Administração, poderá na

vigência deste Orçamento , abrir os Créditos Suplementares que se fizerem necessários,
mediante utilização dos recursos definidos nos itens I, II, III e IV, dos parágrafos 1° e 2°
do Art. 43 da Lei Federal n° 4.320 de 17 de março de 1.964, até o limite máximo 50%
(Cinquenta por cento) do total das despesas fixadas nesta Lei, para atender a insuficiência
de dotações orçamentarias dos órgãos da administração.
Art. 5° Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entrará em
vigor a partir de 1° de Janeiro de 2003.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, aos 17 dias do mês de dezembro
de 2002.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 30/12/2002.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

