LEI Nº 2.721, de 18 de janeiro de 2010.
“ALTERA A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.572, DE 11 DE ABRIL DE
2008, QUE CRIOU O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE
INTERESSE SOCIAL – FMHIS E O CONSELHO GESTOR DO
FMHIS.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, nos termos da Lei
Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1º - A Lei Municipal nº 2.572, de 11 de abril de 2008, que criou o
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS e que institui o
Conselho Gestor do FMHIS, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Lei Municipal nº 2.572, de 11 de abril de 2008:

Art. 1º – Esta Lei cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse
Social – FMHIS e institui o Conselho Gestor do FMHIS.

CAPÍTULO I
DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Art. 2º - O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS,
de natureza contábil, possui por objetivo centralizar e gerenciar recursos
orçamentários para os programas destinados a implementar políticas
habitacionais de interesse social, direcionadas à população de menor renda.

Art. 3º - O FMHIS é constituído por:

I – dotações do Orçamento Geral do Município de Catalão, Estado de
Goiás, classificadas na função de habitação;
II – outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao
FMHIS;
III – recursos provenientes de empréstimos externos e internos para
programas de habitação;
IV – contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e
organismos de cooperação nacionais ou internacionais;
V – receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com
recursos do FMHIS;
VI – outros recursos que lhe vierem a ser destinados.

SEÇÃO II
DO CONSELHO-GESTOR DO FMHIS

Art. 4º - O FMHIS será gerido por um Conselho-Gestor:

Art. 5º - O Conselho Gestor é órgão de caráter deliberativo e será
composto por representantes de entidades públicas e privadas, bem como de
segmentos da sociedade ligados à área de habitação, tendo como garantia o
princípio democrático de escolha de seus representantes e a proporção de ¼
(um quarto) das vagas aos representantes de movimentos populares.

§ 1º - A composição, as atribuições e o regulamento do Conselho Gestor
serão estabelecidos por ato próprio do Poder Executivo Municipal.

§ 2º - A Presidência do Conselho-Gestor do FMHIS será exercida
obrigatoriamente pelo Secretário Municipal responsável pela área habitacional
do município.

§ 3º - O presidente do Conselho-Gestor do FMHIS exercerá o voto de
qualidade.

§ 4º - Competirá ao Secretário Municipal responsável pela área
habitacional do município, proporcionar ao Conselho Gestor os meios
necessários ao exercício de suas competências.
SEÇÃO III
DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DO FMHIS

Art. 6º - As aplicações dos recursos do FMHIS serão destinadas a ações
vinculadas aos programas de habitação de interesse social que contemplem:

I – aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e
arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais;
II – produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;
III

–

urbanização,

produção

de

equipamentos

comunitários,

regularização fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse
social;

IV – implantação de saneamento básico, infra-estrutura e equipamentos
urbanos, complementares aos programas habitacionais de interesse social;
V – aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de
moradias;
VI – recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou
deterioradas, centrais ou periféricas, para fins habitacionais de interesse social;
VII – outros programas e intervenções na forma aprovada pelo Conselho
Gestor do FMHIS.

Parágrafo Único – Será admitida a aquisição de terrenos vinculada à
implantação de projetos habitacionais.

SEÇÃO IV
DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO GESTOR DO FMHIS

Art. 7º - Ao Conselho Gestor do FMHIS compete:

I – estabelecer diretrizes e fixar critérios para a priorização de linhas de
ação, alocação de recursos do FMHIS e atendimento dos beneficiários dos
programas habitacionais, observado o disposto nesta Lei, a política e o Plano
Municipal de Habitação;
II – aprovar orçamentos e planos de aplicação e metas anuais e
plurianuais dos recursos do FMHIS;
III – deliberar sobre as contas do FMHIS;
IV – dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares,
aplicáveis ao FMHIS, nas matérias de sua competência;

V – aprovar seu regimento interno.

§ 1º - As diretrizes e critérios previstos no inciso I do caput deste artigo
deverão observar ainda as normas emanadas do Conselho Gestor do Fundo
Nacional de Habitação de Interesse Social, de que trata a Lei Federal nº
11.124, de 16 de junho de 2005, nos casos em que o FMHIS vier a receber
recursos federais.

§ 2º - O Conselho Gestor do FMHIS promoverá ampla publicidade das
formas e critérios de acesso aos programas, das modalidades de acesso à
moradia, das metas anuais de atendimento habitacional, dos recursos previstos
e aplicados, identificados pelas fontes de origem, das áreas objeto de
intervenção, dos números e valores dos benefícios e dos financiamentos e
subsídios concedidos, de modo a permitir o acompanhamento e fiscalização
pela sociedade.

§ 3º - O Conselho Gestor do FMHIS poderá promover audiências
públicas e conferências, representativas dos segmentos sociais existentes,
para debater e avaliar critérios de alocação de recursos e programas
habitacionais existentes.

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 8º - Esta Lei será implementada em consonância com a Política
Nacional de Habitação e com o Sistema Nacional de Habitação de Interesse
Social.”

Art 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal de nº 2.572, de 11 de
abril de 2008.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

’’Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 18.01.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

ALTERADA PELA LEI 3.314, DE 22.10.2015

LEI Nº 2.722, de 18 de janeiro de 2010.

“DISPÕE SOBRE A AQUISIÇÃO DE ÁREA NO DISTRITO DE
PIRES BELO PARA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO A
EMPRESAS QUE SE HABILITAREM JUNTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 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 - Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir uma área de
terreno, por meio de compra e venda ou de desapropriação amigável ou
judicial, a ser desmembrada das Fazendas Pires e Forquilha, lugar
denominado “Olhos d’Água”, perímetro urbano do Distrito de Pires Belo,
município de Catalão.
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Parágrafo Único – O imóvel citado no caput deste artigo tem a seguinte
descrição:

“Uma gleba de terras a ser desmembrada na Fazenda Pires e Forquilha,
lugar denominado “Olhos d’Água”, hoje no perímetro urbano do Distrito de
Pires Belo, município de Catalão, Estado de Goiás. Propriedade de: Benedito
Rodrigues da Cruz. Conforme Matrícula: XX. Tem uma área total de: 6,1823
ha.

A referida gleba tem as seguintes divisas e confrontações: ‘Começa no
ponto 1, junto a cerca divisória confrontando com o Distrito de Pires Belo e com
Juvenato Rodrigues da Cruz; daí, segue pela cerca divisória confrontando com
Juvenato Rodrigues da Cruz, com o seguinte azimute e distância: 109°31’06”,
282,76m, até o ponto 2; daí, segue confrontando com a gleba remanescente
com os seguintes azimutes e distâncias: 203°36’16”, 183,49m, até o ponto 14;
265°04’58”, 125,25m, até o ponto 15; 294°46’28”, 43,36m, até o ponto 16;
255°14’29”, 33,01m, até o ponto 12; daí, segue pela cerca divisória
confrontando o Distrito de Pires Belo com os seguintes azimutes e distâncias:
340°30’53”, 210,88m, até o ponto 13; 48°33’21”, 97,88m, até o ponto 1;
fechando assim o polígono.

Art. 2º - Fica ainda o Poder Executivo autorizado a efetuar Concessão
de Direito Real de Uso, da área supra descrita, no Estado em que se encontra,
à empresa GVP MARCENARIA LTDA., CNPJ nº 07.887.395/0001 – 35
Município de Goianápolis, Estado de Goiás.

Art. 3º - Constituem obrigações da empresa concessionária:

I – atender a legislação ambiental em vigor e tomar todas as
providências previstas na legislação aplicável, em tempo hábil, junto às
autoridades competentes;
II – utilizar os fornecedores e prestadores de serviço, inclusive empresas
de projeto de engenharia e de construção civil, sediados no Município de
Catalão, atendidos os requisitos de igualdade de condições, em nível técnico e
preço dos produtos e serviços;
III – contratar mão de obra local para seu quadro de funcionários;

IV – manter em funcionamento a unidade industrial, por um período
mínimo de 15 (quinze) anos, contados da data de assinatura do instrumento de
concessão de direito real de uso da área.

Parágrafo Único – O não cumprimento das obrigações constantes
deste artigo implicará na reversão ao patrimônio do Município da área
concedida e todas as benfeitorias que o concessionário tiver realizado, sem
que caiba qualquer indenização ou ressarcimento ao beneficiário da
concessão.

Art. 4º - A transferência e/ou qualquer outra transação envolvendo o
imóvel concedido, somente poderá ocorrer com a anuência da concedente,
devendo a preferência ser dada a empresa cadastrada e que ofereça o maior
número de empregos possível.

Art. 5º - Todas as despesas e ônus decorrentes da presente concessão
correrão por conta da empresa concessionária.

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

’’Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 18.01.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS

Prefeito Municipal

LEI Nº 2.721 - A, de 23 de fevereiro de 2010.

“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO
ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO NO MONTANTE E
CLASSIFICAÇÃO QUE ESPECIFICA E AUTORIZA O MUNICÍPIO DE
CATALÃO A FIRMAR CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO OBRAS
SOCIAIS ESPÍRITA ‘JORGE FAHIN FILHO’ E A CONCEDER
SUBVENÇÃO FINANCEIRA DA FORMA 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 Poder Executivo Municipal autorizado, em
conformidade com os dispostos nos Artigos 42 e 43 da Lei Federal nº
4.320/64, a abrir créditos especiais no valor total de até R$ 118.160,00
(cento e dezoito mil, cento e sessenta reais), no Orçamento do Município
de

Catalão,

exercício

de

2010,

com

a

seguinte

classificação

orçamentária:
- 08.243.1017.2.024 – Manutenção do Fundo Municipal da
Criança e do Adolescente;
- 33.50.43 – Subvenções Sociais, R$ 118.160,00 (cento e
dezoito mil cento e sessenta reais).

Art. 2º - Os créditos autorizados no art. 1º desta Lei serão cobertos
com recursos definidos nos termos do art. 43, § 1º, inciso III da Lei
Federal nº 4.320/64, indicadas por Decreto do Executivo.
Art. 3º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em
nome do Município de Catalão, a firmar convênio com a Fundação Obras
Sociais Espírita Jorge Fahin Filho, mantenedora da Escola Allan Kardec,
com sede nesta cidade, objetivando a construção da cantina e do
refeitório da Fundação retro mencionada.
§ 1º – Fica ainda o Município autorizado a conceder subvenção
financeira à entidade filantrópica Obras Sociais Espíritas “Jorge Fahin
Filho”, para manutenção e funcionamento da Escola Allan Kardec,
através do convênio referenciado do caput, até a importância de R$
118.160,00 (cento e dezoito mil cento e sessenta reais).
Art. 4º - 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 às subvenções recebidas.
Art. 5º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão
por conta das seguintes dotações orçamentárias:
- 08.243.1017.2.024 – Manutenção do Fundo Municipal da Criança
e do Adolescente;
- 33.50.43 – Subvenções Sociais.
Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário e surtindo seus efeitos a partir de
primeiro de janeiro de 2010.
(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

’’Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 23.02.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.722 - A, de 04 de março de 2010.
“INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DE COMBATE À PEDOFILIA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituída a “Semana Municipal de Combate à
Pedofilia” no âmbito do Município de Catalão, a ser realizada,
anualmente, na semana do dia 12 de Outubro.
Parágrafo Único – A data ora instituída passará a constar no
Calendário Oficial de Eventos do Município.
Art. 2º - A “Semana Municipal de Combate à Pedofilia”, terá por
objetivo

conscientizar

a

população

através

de

procedimentos

informativos, educativos, organizativos e palestras, a fim de que a
sociedade venha conhecer melhor o assunto e debater sobre iniciativas
de combate ao crime de pedofilia.
Art. 3º - Incentivos junto a instituições públicas ou privadas
cobrirão eventuais despesas decorrentes desta Lei.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

’’Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 04.03.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.723 , de 04 de março de 2010.

“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CATALÃO A FIRMAR CONVÊNIO COM A
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA – MANTENEDORA DA
CRECHE RECANTO INFANTIL E A CONCEDER SUBVENÇÃO
FINANCEIRA DA FORMA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições
legais, conferidas pela Constituição Federal, faz saber, que a Câmara Municipal, 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 firmar convênio com a Associação Beneficente Evangélica –
“Creche Recanto Infantil”, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com
sede nesta cidade, até dezembro de 2010, objetivando a manter em pleno funcionamento
a entidade, de forma a atender bem o maior número de crianças que se matricularem na
referida instituição.
§ 1º – O Município fica autorizado a conceder subvenção financeira à entidade
Associação Beneficente Evangélica – “Creche Recanto Infantil”, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, para consecução dos objetivos previstos no caput
deste artigo, bem como a manutenção e funcionamento da Creche, através do convênio
referenciado no caput deste artigo, até a importância de R$ 183.360,00 (cento e oitenta
e três mil, trezentos e sessenta reais) para manutenção da Creche, com o pagamento dos
servidores e encargos sociais dos mesmos.

§ 2º – Os repasses ocorrerão em parcelas mensais, conforme o estabelecimento
em convênio e de acordo com o plano de aplicação aprovado.
Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a Associação Beneficente
Evangélica – “Creche Recanto Infantil”, deverá apresentar o plano de aplicação e,
posteriormente, a devida prestação de contas referentes às subvenções recebidas.
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão suportadas por
dotações orçamentárias próprias vigentes, a conta de recursos do FUNDEB.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, surtindo seus efeitos a partir do 1º (primeiro) de fevereiro de
2010.
(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

’’Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 04.03.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.724 , de 10 de março de 2010.

O MUNICÍPIO DE CATALÃO A FIRMAR CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO
OBRAS SOCIAIS ESPÍRITAS ‘JORGE FAHIN FILHO’ E A CONCEDER
SUBVENÇÃO FINANCEIRA (PARA PAGAMENTO DE PROFESSORES DO
ENSINO FUNDAMENTAL), DA FORMA QUE ESPECIFICA 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 a seguinte
Lei:
Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em nome do
Município de Catalão, a firmar convênio com a Fundação Obras Sociais Espíritas –
Jorge Fahin Filho, mantenedora da Escola Allan Kardec, com sede nesta cidade, pelo
período de fevereiro a dezembro de 2010, objetivando a manutenção geral e o
funcionamento da entidade de ensino referenciada, mantida e administrada pela
Fundação retro mencionada.
§ 1º – Fica o Município autorizado a conceder subvenção financeira à entidade
filantrópica Obras Sociais Espíritas “Jorge Fahin Filho”, para manutenção e
funcionamento da Escola Allan Kardec, através do convênio referenciado no caput, até
a importância de R$ 643.691,34 (seiscentos e quarenta e três mil, seiscentos e noventa e
um reais e trinta e quatro centavos).

§ 2º – Os repasses ocorrerão mensalmente a partir do mês de fevereiro do
corrente ano, sendo que o valor de cada parcela será de R$ 48.276,85 (quarenta e oito
mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), exceto nos meses de:
- Fevereiro, que será no valor de R$ 96.553,70 (noventa e seis mil, quinhentos e
cinqüenta e três reais e setenta centavos);
- Julho, que será no valor de R$ 64.369,14 (sessenta e quatro mil, trezentos e
sessenta e nove reais e quatorze centavos);
- Dezembro, que será no valor de R$ 96.553,70 (noventa e seis mil, quinhentos e
cinqüenta e três reais e setenta centavos).
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,
posterirmente, a devida prestação de conta referente às subvenções recebidas.
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, a conta de verbas do FUNDEB.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário e surtindo seus efeitos a partir de primeiro de fevereiro de
2010.

(a)Paulo César Pereira
Presidente em Exercício da Câmara Municipal de Catalão

’’Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 10.03.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.725 , de 17 de março de 2010.

“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CATALÃO A FIRMAR CONVÊNIO DE
PARCERIA COM A FUNDAÇÃO ESPÍRITA NOVA VIDA – FENOVA, E A
CONCEDER SUBVENÇÃO FINANCEIRA DA FORMA QUE ESPECIFICA 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 a seguinte
Lei:
Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em nome do
Município de Catalão, a firmar convênio com a Fundação Espírita “Nova Vida”,
também designada pela sigla FENOVA, pessoa jurídica de direito privado, de natureza
filantrópica, sem fins lucrativos, com sede nesta cidade, até dezembro de 2010,
objetivando uma parceria com a FENOVA no sentido de colaborar para mantê-la em
pleno funcionamento, de forma a atender bem o maior número de crianças que se
matricularem na referida instituição, tudo de acordo com os Estatutos da referida
fundação.
§ 1º – O Município fica autorizado a conceder subvenção financeira à entidade
Fundação Espírita “Nova Vida” – FENOVA, para consecução dos objetivos
referenciados no caput deste artigo, na ordem de R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil
reais).

§ 2º – Os repasses ocorrerão em parcelas mensais de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), a partir de fevereiro de 2010 e até dezembro do corrente ano, tudo conforme o
que será estabelecido em convênio e de acordo com o plano de aplicação aprovado,
podendo ser utilizados para pagamento dos funcionários da Fundação.
Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a Fundação Espírita “Nova Vida”
– FENOVA, deverá apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a devida
prestação de conta referente às subvenções recebidas.
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão suportadas por
dotações orçamentárias próprias vigentes.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, surtindo seus efeitos a partir do 1º (primeiro) de fevereiro de
2010.

Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

’’Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 17.03.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.726 , de 17 de março de 2010.

“ALTERA A CATEGORIA E DESTINAÇÃO DO BEM IMÓVEL
PÚBLICO QUE ESPECIFICA E DÁOUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito do Município de Catalão, Estado de Goiás, faz saber,
que a Câmara Municipal, aprova, e eu, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica afetado como bem de uso comum do povo, e
destinado ao prolongamento da Rua Antônio da Costa Neves, o lote de
terreno pertencente à categoria de bem disponível, situado entre a
Avenida Castelo Branco, no Loteamento Setor Santa Cruz, e a Rua
Barretos, no Loteamento Progresso, objeto da Matrícula nº 13.587 do
Livro 2-AR, do Cartório de Registro de Imóveis local, assim identificado e
caracterizado:
“Um lote de terreno situado nesta cidade à Avenida Castelo
Branco, lado ímpar, distante 130,50 metros da Rua 546, designado sob
nº 12 da Quadra 59 do Loteamento Setor Santa Cruz, com a área de
361,48m², e tendo as seguintes medidas e confrontações: pela frente
mede doze metros e vinte centímetros (12,20 mts.) e confronta com a
Avenida Castelo Branco; igual medida aos fundos, confrontando com a
Rua Barretos; pelo lado direito mede vinte e nove metros e sessenta e

três centímetros (29,63 mts.) e confronta com o lote nº 11; e igual medida
pelo lado esquerdo, confrontando com o lote nº 13; havido nos termos do
registro nº R.3-13.587, às fls. 71 do Livro 2-AR, do C.R.I. local”.
Art. 2º - Incumbe ao Poder Executivo os atos tendentes às
atualizações cadastrais pertinentes junto ao Cadastro Imobiliário
Municipal.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

’’Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 17.03.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.727 , de 17 de março de 2010.
ALTERA A LEI Nº 2.716, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, NA FORMA QUE
ESPECIFICA”.
O Prefeito do Município de Catalão, Estado de Goiás, faz saber que a
Câmara Municipal, aprova, e eu, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O artigo 1º (primeiro) da Lei 2.716, de 17 de dezembro de 2009,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica afetado como bem de uso comum do povo, e destinado ao
prolongamento da Rua José Clementino Borges, o terreno pertencente à
categoria de bem disponível, objeto da Matrícula nº 37.680 do Livro 2 – Reg.
Geral, do Cartório de Registro de Imóveis local, assim identificado e
caracterizado:
‘Um terreno situado na Fazenda Caçador, perímetro urbano desta
cidade e no Loteamento Margon III, caracterizado como 1ª área do Decreto
Municipal de Desmembramento nº 951, de 23/11/2009, com 1.673,02m² e as
seguintes medidas e confrontações: ‘Começa no marco 11, cravado na divisa
com a 8ª área do DMD nº 2.332, de 28/11/2008; daí segue o rumo 15°00’SW,
com uma distância de 22,08m, até o marco 12, confrontando até aqui com a
Rua José Clementino Borges; daí segue o rumo 26°00’SW, com uma distância
de 117,50m, até o marco 5, confrontando até aqui com o Loteamento Margon
III; daí segue o rumo 27°00’NW, com uma distância de 14,29m, até o marco 28,
confrontando até aqui com o Loteamento Alto da Boa Vista; daí segue o rumo

26°00’NE, com uma distância de 147,84m, até o marco 11, confrontando até
aqui com a 2ª área do DMD nº 951, de 23/11/2009, fechando assim o
polígono’’”.
Art. 2º - O artigo 2º (segundo) da Lei 2.716, de 17 de dezembro de 2009,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º - Fica afetado como bem de uso comum do povo, e destinado ao
prolongamento da Rua Aurora Porfírio dos Santos, o terreno pertencente à
categoria de bem disponível, objeto da Matrícula nº 37.682 do Livro 2 – Reg.
Geral, do Cartório de Registro de Imóveis local, assim identificado e
caracterizado:
‘Um terreno situado na Fazenda Caçador, perímetro urbano desta
cidade e no Loteamento Margon III, caracterizado como 3ª área do Decreto
Municipal de Desmembramento º 951, de 23/11/2009, com 3.135,79m² e as
seguintes medidas e confrontações: ‘Começa no marco 20, cravado na divisa
com a Avenida Margon; daí segue o rumo 20°00’NE, com uma distância de
7,01m, até o marco 9, confrontando até aqui com a Avenida Margon; daí segue
o rumo 26°00’SW, com uma distância de 47,24m, até o marco 32, confrontando
até aqui com o Loteamento Margon III; daí segue o rumo 69°53’54”SE, com
uma distância de 237,80m, até o marco 31, confrontando até aqui com a 2ª
área do DMD nº 951, de 23/11/2009; daí segue o rumo 20°00’00”SW, com uma
distância de 8,67m, até o marco 30, confrontando até aqui com a 2ª área do
DMD nº 951, de 23/11/2009, daí segue o rumo 19°31’00”NE, com uma
distância de 10,92m, até o marco 33, confrontando até aqui com a 5ª área do
DMD nº 951, de 23/11/2009; daí segue o rumo 69°53’54”NW, com uma
distância de 229,53m, até o marco 19, confrontando até aqui com a 4ª área do
DMD nº 951, de 23/11/2009, daí segue o rumo 69°53’54”NW, com uma
distância de 24,00m, até o marco 20, confrontando até aqui com a 5ª área do
DMD nº 2,332, de 28/11/2008, fechando assim o polígono’’”.
Art. 3º - Incube ao Poder Executivo os atos tendentes às atualizações
cadastrais pertinentes junto ao Cadastro Imobiliário Municipal.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
’’Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 17.03.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.728 , de 17 de março de 2010.
“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CATALÃO A FIRMAR CONVÊNIO DE
PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
DE OLHOS D’ÁGUA E ANTA GORDA, E A CONCEDER SUBVENÇÃO
FINANCEIRA DA FORMA QUE ESPECIFICA 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 a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em nome
do Município de Catalão, a firmar convênio com a Associação de Pequenos
Produtores Rurais de Olhos D’Água e Anta Gorda, associação civil de direito
privado, sem fins econômicos, com sede nesta cidade, visando à colaboração
financeira à Associação para que a mesma possa efetuar a recuperação
mecânica de trator MF 275, de propriedade da referida Associação.
Art. 2º – O Município fica autorizado a conceder subvenção financeira à
Associação de Pequenos Produtores Rurais de Olhos D’Água e Anta Gorda,

neste Município, para serem utilizados na recuperação do trator da Associação,
na importância de até R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Parágrafo Único – O repasse ocorrerá em uma única parcela, tudo
conforme ao que será estabelecido em convênio e de acordo com o plano de
aplicação aprovado.
Art. 3º - Para fazer face aos recursos desta lei, a Associação, deverá
apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a devida prestação de conta
referente às subvenções recebidas.
Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão
suportadas por dotações orçamentárias próprias vigentes.
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

’’Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 17.03.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.729 , de 18 de março de 2010.

“ALTERA NA FORMA QUE ESPECIFICA A LEI Nº 1.899, DE 15 DE ABRIL
DE 2001, QUE CRIOU A UNIDADE DE SAÚDE – ‘PRO-SAÚDE’”.

O Prefeito do Município de Catalão, Estado de Goiás, faz saber que a
Câmara Municipal aprova, e eu, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O artigo 1º e seu § 1º da Lei 1.889, de 15 de abril de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica criada a Unidade de Saúde, especializada na prestação e
manutenção dos serviços de saúde dos servidores públicos do Município de
Catalão e seus dependentes diretos, denominada ‘Pro-Saúde’ (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 – IPASC.
§ 1º - A contabilização dos recursos destinados à Unidade de Saúde de
que trata o caput, obedecerá as mesmas normas e regras empregadas na
escrituração das demais contas públicas”.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
’’Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 18.03.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.730 , de 18 de março de 2010.
“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO
FISCAL DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, NO
MONTANTE E CLASSIFICAÇÃO QUE ESPECIFICA”.

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 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em
conformidade com o disposto nos Artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64, a
abrir créditos especiais no valor total de até R$ 1.550.000,00 (um milhão
quinhentos e cinqüenta mil reais), no Orçamento do Município de Catalão,
Estado de Goiás, no exercício de 2010, com a seguinte classificação
orçamentária:

15.452.1086.3022 – Aquisição de Imóveis

44.90.61 – Aquisição de Imóveis............................ R$ 780.000,00

22.661.1092.3050 – Aquisição de Imóveis para Implantação de
Indústrias
44.90.61 – Aquisição de Imóveis............................ R$ 770.000,00

Total Geral........................................................... R$ 1.550.000,00 (Um
milhão quinhentos e cinqüenta mil reais).

Art. 2º - Os créditos autorizados no art. 1º desta Lei serão cobertos
com recursos definidos nos termos do art. 43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº
4.320/64, indicadas por Decreto do Executivo.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a primeiro de março do
corrente ano.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

’’Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 18.03.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.731 , de 18 de março de 2010.

“DENOMINA DE AVENIDA ‘DARIO PIRES’ A AVENIDA PRINCIPAL
LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRES BELO”.

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

Art. 1º - Fica denominado de Avenida “Dario Pires” a Avenida Principal
localizada no distrito de Pires Belo-GO.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogandose as disposições em contrário.

(a) Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

’’Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 18.03.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.732 , de 06 de abril de 2010.

“ALTERA LEI MUNICIPAL NA FORMA COMO ESPECIFICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - A lei municipal n° 2.721, de 23 de fevereiro de 2.010 passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Lei Municipal n° 2.721, de 23 de fevereiro de 2.010:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, em conformidade
com o disposto nos Artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64, a abrir créditos
especiais no valor total de até R$ 118.160,00 (cento e dezoito mil, cento e
sessenta reais), no Orçamento do Município de Catalão, exercício de 2010,
com a seguinte classificação orçamentária:
- 08.243.1024.4024 – Manutenção do Fundo Municipal da Criança e
do Adolescente;

- 33.50.43 – Subvenções Sociais – R$ 118. 160,00 (cento e dezoito,
mil cento e sessenta reais).
Art. 2º - Os créditos autorizados no Art. 1º desta Lei serão cobertos com
recursos definidos nos termos do Art. 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal n.º
4.320/64, indicados por Decreto do Executivo.
Art. 3º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em nome
do Município de Catalão, a firmar convênio com a Fundação Obras Sociais
Espírita ‘Jorge Fahin Filho’, mantenedora da Escola Allan Kardec, com sede
nesta cidade, objetivando a construção da cantina e do refeitório da Fundação
retro mencionada, até o valor de 118.160,00 (cento e dezoito mil, cento e
sessenta reais).
Art. 4º - Para fazer face aos recursos desta lei, a entidade filantrópica
Obras Sociais Espírita ‘Jorge Fahin Filho’, deverá apresentar o plano de
aplicação e, posteriormente, a devida prestação de conta referente às
subvenções recebidas.
Art. 5º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por
conta das seguintes dotações orçamentárias:
- 08.243.1024.4024 – Manutenção do Fundo Municipal da Criança e
do Adolescente;
- 33.50.43 – Subvenções Sociais.
Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário e surtindo seus efeitos a partir de primeiro de
janeiro de 2.010.”
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.

(a) Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

’’Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 06.04.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.732-A , de 06 de abril de 2010.
“DENOMINA DE RUA ‘RUBENS COSTA MARTINS’ A RUA 130 –
CENTRO, LOCALIZADA NA CIDADE DE CATALÃO”.

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

Art. 1º - Fica denominado de Rua “Rubens Costa Martins” a Rua 130,
localizada na cidade de Catalão, Goiás.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando
as disposições em contrário.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

’’Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 06.04.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.733 , de 06 de abril de 2010.

“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CATALÃO A CONTRATAR PROFESSORES
SUBSTITUTOS E COLOCÁ-LOS A DISPOSIÇÃO DO CAMPUS DA UFG
DESTA CIDADE, POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER À
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,
TUDO 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,
caracterizada via do Decreto Municipal de nº. 1.301, de 15 de março de 2010, fica o
Município de Catalão autorizado a efetuar a contratação de 03 (três) professores
substitutos de ensino superior.
Parágrafo único – Os contratados serão colocados a disposição da UFG –
Campus de Catalão - para atender aos termos de cooperação definidas em convênio
entre as partes, tudo nas condições e prazos previstos nesta Lei:
I – a duração dos contratos será da data de contratação até o dia 31 (trinta e um)
de dezembro de 2010;

II – o recrutamento do pessoal será feito em processo seletivo simplificado,
assegurado o rigor e qualidade, devendo ser amplamente divulgado no Município;
III – o regime jurídico a ser adotado será o dos servidores efetivos do
Município, ou seja, o Estatutário, lei municipal nº. 1.142/92, inclusive no que se refere
ao décimo terceiro salário e férias;
IV – O valor da remuneração será de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais)
mensais;

V – a carga horária diária será de 08 (oito) horas e quarenta semanais;
VI – a extinção do contrato poderá ocorrer pelo exaurimento da sua vigência,
pela rescisão administrativa, no caso de infração disciplinar; pela conveniência da
administração; pela assunção do contratado de cargo público ou emprego incompatível,
e por iniciativa do contratado.
Art. 2º - Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público
para efeitos do presente diploma legal, a continuidade da prestação dos serviços de
educação, especificamente o ensino de terceiro grau, mantido através de convênio entre
o Município e a UFG há mais vinte e cinco anos, situação criada principalmente pelo
grande número de professores em gozo de licenças, inclusive para tratamento de saúde
por longos períodos e para aperfeiçoamento profissional (mestrado e doutorado).
Art. 3º - As despesas com a execução da presente lei serão contabilizadas e
pagas a custas de verbas do Orçamento vigente (Manutenção da Extensão
Universitária).
Art. 4º - Os contratos de que trata esta Lei serão de natureza jurídica
administrativa, não gerando qualquer vínculo permanente, estabilidade ou efetividade.
Art. 5º - Os contratados nos termos deste diploma legal estão sujeitos aos
mesmos deveres e proibições, inclusive o 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. 6º - Somente poderão ser contratados os interessados que comprovarem os
seguintes requisitos:
I - ter completado 18 (dezoito) anos de idade;
II - ser brasileiro (a) nato ou naturalizado;
III - estar quites com as obrigações militares e eleitorais;
IV - gozar de boa saúde física e mental, e não ser portador de deficiência
incompatível com o exercício da função;
V - possuir habilitação profissional exigida, ou seja, Licenciatura Plena e/ou
Bacharel, Mestrado, Doutorado, conforme especificado a seguir:
Nº Vagas:

Disciplina/Curso:

01

Língua Portuguesa e Língua Inglesa

01

Letras

01

Ciências da Computação (Algoritmos e Programação de
Computadores)

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

(a) Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
’’Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 06.04.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.734 , de 06 de abril de 2010.

“ALTERA ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.724, DE 10 DE MARÇO
DE 2010”.
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 - O Artigo 3º da Lei Municipal de nº 2.724, de 10 de março de
2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Lei Municipal de nº 2.724, de 10 de março de 2010:
Art. 3º - As despesas decorrentes desta lei correrão a conta da seguinte
dotação orçamentária:
12.361.1034.4.044 - Manutenção da Rede de Ensino Básico e
Fundamental;
33.50.43 – Subvenções Sociais.”
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 10 (dez) de março de
2010.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
’’Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 06.04.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.735 , de 08 de abril de 2010.

“ALTERA ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.723, DE 04 DE MARÇO
DE 2010”.

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 - O artigo 3º da Lei Municipal de nº 2.723, de 04 de março de
2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Lei Municipal de nº 2.723, de 04 de março de 2010:
Art. 3º - As despesas decorrentes desta lei correrão a conta da
seguinte dotação orçamentária:
12.361.1034.4.044 - Manutenção da Rede de Ensino Básico e
Fundamental;
33.50.43 – Subvenções Sociais.”
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 04 (quatro)
de março de 2010.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
’’Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 08.04.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.736 , de 08 de abril de 2010.

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO CERTIFICADO DE QUALIDADE
ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATALÃO,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituído no município de Catalão, Estado de Goiás,
através do Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal
de Saúde, o Certificado de Qualidade das condições higiênicas e
sanitárias dos estabelecimentos.
Art. 2º - O Certificado de Qualidade será fornecido pela Vigilância
Sanitária

às

pessoas

jurídicas

que

produzem,

industrializam,

comercializam ou manipulam produtos alimentícios de origem animal ou
vegetal em nosso município, obedecidos os requisitos regulamentares
desta

Lei,

em

consonância

com

a

Lei

Federal

nº

6.437/77,

regulamentada pelo Decreto Estadual de Saúde do Estado de Goiás.

Parágrafo Único – O Certificado de Qualidade terá por finalidade
identificar os estabelecimentos que se adaptarem às necessidades
higiênicas e sanitárias, para garantir a qualidade dos produtos
industrializados,

produzidos,

comercializados

ou

manipulados

no

município de Catalão, Goiás.
Art. 3º - O Certificado de Qualidade conquistado pelos
estabelecimentos mencionados no artigo 2º, terá prazo de validade de 06
(seis) meses, e a cada renovação o certificado terá uma cor diferente e
poderá ser cancelado a qualquer momento pela Vigilância Sanitária se o
detentor do respectivo Certificado infringir os dispositivos regulamentares
desta Lei ou da Legislação Federal ou Estadual atinentes à matéria.
Art. 4º - O regulamento sobre a instituição do Certificado de
Qualidade encontra-se anexo ao Projeto de Lei, com todas as suas
instruções, requisitos e disposições.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

’’Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 08.04.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.737 , de 14 de abril de 2010.

“AUTORIZA REAJUSTE SALARIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
QUE ESPECIFICA 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 - Fica o Poder Municipal autorizado a conceder reajuste salarial
de 5,00% (cinco por cento), a partir de 1º (primeiro) de abril de 2010, aos
servidores públicos municipais efetivos, comissionados, inativos e pensionistas.
Parágrafo Único – O reajuste salarial mencionado neste artigo não
alcançará os Agentes Políticos eletivos e nomeados, os Superintendentes, bem
como os contratados por tempo determinado (temporários), na forma da lei.
Art. 2º - As despesas com a execução desta lei correrão a conta da
dotação orçamentária vigente.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo
seus efeitos a partir de 1º (primeiro) de abril do corrente ano.
(a)Deusmar Barbosa da Rocha

Presidente da Câmara Municipal de Catalão

’’Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 14.04.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.738 , de 23 de abril de 2010.
“CONCEDE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
QUE PRESTARAM SERVIÇOS IMPRESCINDÍVEIS DURANTE O
CARNAVAL/2010, COMO ESPECIFICA”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e o Prefeito
Municipal sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder Gratificação
Especial

aos

servidores

deste

Município,

que

prestaram

serviços

suplementares imprescindíveis no decorrer da festa de Carnaval, neste ano de
2010, como especifica:

Matr.

Funcionário

Vr. a Receber

R$
1.639

ALBERTO CARLOS HORACIO DOS SANTOS

500,00

644

ANDRÉ JULIO DE MESQUITA

500,00

67

ANTÔNIO CAMARGO DA SILVA

500,00

5.338

ARNALDO TOMÉ BARBOSA

500,00

926

CACILDA APARECIDA ALVES

500,00

5.050

CARLOS HENRIQUE GUIMARAES

300,00

5.212

CLÁUDIO LUIZ RABELO

500,00

613

CLAYTON CANDIDO

500,00

2.996

CLEIBER MONTEIRO DOS SANTOS

300,00

1.448

DANIEL ALVES RIBEIRO

500,00

4.568

DIEGO TOMAS LUCIANO

300,00

4.569

FERNANDA SOUZA PACHECO

300,00

5.777

FLAVIA SILVA MASTRELLA

300,00

5.336

FLAVIO ANDRIELE SOBRINHO

500,00

76

HELENO DE PAULA PONTES

500,00

5.574

HUGO SILVA MARTINS

500,00

499

IRIS JOSÉ MACHADO DOS REIS

500,00

1.446

IZAIAS APOLINARIO DANTAS

500,00

93

JANIRO BORGES

500,00

5.538

JASON ROSA DE MESQUITA NETO

500,00

302

JESUS BERNARDO DE OLIVEIRA

500,00

5.345

JOSE GONÇALVES NETO

500,00

2.133

JOSE MACHADO DA SILVA

500,00

5850

JULIANA CASSIANO SILVA

400,00

5.346

JULIANO BALBINO ROSA

500,00

4.571

LEONARDO MARIANO DOS REIS

300,00

5.218

LUIS NAVES DE AGUIAR JUNIOR

500,00

5.241

OIDE DE OLIVEIRA SOBRINHO

600,00

5354

PAULO HENRIQUE INACIO SILVA

400,00

5.550

RITA DE CASSIA MESQUITA LEONEL

500,00

5.575

ROGERIO ROSA DA SILVA

500,00

5.351

RONALDO ARCANJO DA SILVA

500,00

1.410

RONIE VON PEREIRA DA SILVA

500,00

1467

SERGIO FERREIRA DA SILVA

600,00

207

SIVALDO AIRES DE SOUZA

400,00

616

VALDIVINO PIRES MOURA

500,00

5552

VALMIR CANDIDO PIMENTA

400,00

1.194

VANDERLEY DE OLIVEIRA DA SILVA

500,00

TOTAL........................................................................................R$ 17.600,00
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.

(a)Paulo César Pereira
Presidente em Exercício da Câmara Municipal de Catalão

’’Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 23.04.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS

Prefeito Municipal

LEI Nº 2.739 , de 28 de abril de 2010.
“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO
FISCAL DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, NO
MONTANTE E CLASSIFICAÇÃO QUE ESPECIFICA”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e o Prefeito
Municipal sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em
conformidade com o disposto nos Artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64, a
abrir créditos especiais no valor total de até R$ 1.812.000,00 (um milhão
oitocentos e doze mil reais), no Orçamento fiscal do Município de Catalão,
Estado de Goiás, no exercício de 2010, com as seguintes classificações
orçamentárias:

- 04.129.1007.4011 – Manutenção da Tesouraria;
- 46.90.71 – Principal da Dívida Contratual Resgatada....... R$
1.800.000,00

- 20.606.1091.4071 – Manutenção dos Serviços de Extensão Rural;
- 44.40.41 – Auxílios...................................................................... R$
12.000,00

Total Geral ............................................................ R$ 1.812.000,00
(um milhão oitocentos e doze mil reais).

Art. 2º - Os créditos autorizados no art. 1º desta Lei serão cobertos
com recursos definidos nos termos do art. 43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº
4.320/64, indicadas por Decreto do Executivo.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a primeiro de abril do
corrente ano.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

’’Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 28.04.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.740 , de 28 de abril de 2010.

“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CATALÃO A FIRMAR CONVÊNIO DE
PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DO SUDESTE
GOIANO E A CONCEDER SUBVENÇÃO FINANCEIRA DA FORMA QUE
ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e o Prefeito
Municipal sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o chefe Poder Municipal autorizado, em nome do
Município de Catalão, a firmar convênio de parceria com a Associação dos
Diabéticos do Sudeste Goiano, associação civil de direito privado, sem fins
econômicos, com sede nesta cidade, visando á colaboração financeira do
Município à Associação para ajudar na manutenção e funcionamento regular
da entidade.
Art. 2º - O Município fica autorizado a conceder subvenção financeira
no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), a ser repassada em
parcelas mensais a partir de maio de 2010 e a perdurar até dezembro do
corrente ano, a Associação dos Diabéticos do Sudeste Goiano, com sede neste
Município, para ser utilizada na cobertura de despesas mensais da Associação,
tais como: pagamento tarifas de energia, água, esgoto, salários e despesas

trabalhistas e sociais com funcionários e/ou credenciados da Associação e
outras a serem definidas por ocasião do convênio.
Parágrafo Único – O repasse ocorrerá mensalmente, tudo conforme
ao que será estabelecido em convênio e de acordo com o plano de aplicação
apresentada pela Associação e aprovado pelo Município.
Art. 3º - Para fazer face aos recursos desta lei, a Associação deverá
apresentar o plano de aplicação, e, posteriormente, a devida prestação de
conta referente às subvenções recebidas.
Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão
suportadas pela seguinte dotação orçamentária:
08.244.1026.4027 - Manutenção das Atividades Assistenciais;
33.50.43 – Subvenções Sociais.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário, surtindo seus efeitos a partir de 1º (primeiro) de
maio de 2010.

(a) Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

’’Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 28.04.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.741 , de 10 de maio de 2010.

“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO EM
DEFESA DA SAÚDE MENTAL – ADSMAC”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e o
Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica pela presente Lei declarada de utilidade pública
a “ASSOCIAÇÃO EM DEFESA DA SAÚDE MENTAL – ADSMAC”
entidade sem fins lucrativos, com sede nesta cidade de Catalão, Estado
de Goiás.
Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

(a) Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 10.05.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.741 , de 13 de maio de 2010.
“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO
ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, ESTADO
DE GOIÁS, NO MONTANTE E CLASSIFICAÇÃO QUE
ESPECIFICA”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e o Prefeito
Municipal sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em
conformidade com o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, a abrir crédito
especial no valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no Orçamento fiscal do
Município de Catalão, Estado de Goiás, no exercício de 2010, com a seguinte
classificação orçamentária:

- 12.364.1037.4.048 – Manutenção do Ensino Pré Vestibular e Universitário.
- 31.90.04 – Contratação por Tempo Determinado................................. R$
50.000,00

TOTAL ....................................................................................................... R$ 50.000,00

Art. 2º - Para atender ao disposto no artigo anterior serão utilizados recursos
provenientes da anulação parcial da dotação orçamentária abaixo:

-

13.392.1083.4.052

–

Manutenção

e

Promoção

da

Folclore........................................................................................................

Cultura

e
R$

50.000,00

TOTAL DE ANULAÇÃO.......................................................................... R$ 50.000,00
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, surtindo seus efeitos a 1º (primeiro) de maio do corrente
ano.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 13.05.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.742 , de 13 de maio de 2010.

“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CATALÃO A FIRMAR CONVÊNIO E A
CONCEDER SUBVENÇÃO FINANCEIRA A ACIC-CDL VISANDO A
REALIZAÇÃO DA FEIRA EXPOSUDESTE 2010 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e o Prefeito
Municipal sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em
nome do Município de Catalão a firmar convênio com a Associação Comercial
e Industrial de Catalão – ACIC – e Câmara dos Dirigentes Lojistas – CDL,
desta cidade, visando a realização da Feira EXPOSUDESTE de 2010, a
realizar-se em nossa cidade, durante o período de 08 a 12 de junho do corrente
ano.

§ 1º - Fica ainda o Município de Catalão autorizado a conceder
subvenção financeira a Associação Comercial e Industrial de Catalão – ACIC –
e Câmara dos Dirigentes Lojistas – CDL, até o limite de R$ 90.000,00 (noventa
mil reais), para ser utilizada no custeio das diversas despesas com a realização
do evento.

§ 2º - Para fazer face aos recursos desta Lei, a ACIC-CDL, deverá
apresentar o plano de aplicação, e, posteriormente, a devida prestação de
conta referente às subvenções recebidas.
Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão a
conta da seguinte dotação orçamentária vigente:

- 22.661.1092.4070 – Administração da Secretaria de Indústria e Comércio.
- 33.60.41 – Contribuições.

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

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 13.05.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Câmara Municipal de Catalão

EMENDA À LEI ORGÂNCIA MUNICIPAL nº. 01, de 26 de Maio de 2010.

“FAZ ADEQUAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO À LEI FEDERAL Nº
11.494/2007 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e a Mesa
Diretora promulga a seguinte Emenda ao texto da Lei Orgânica do Município,
nos termos do seu artigo 23, § 2º:

Art. 1º - Ficam modificados os artigos 95 a 97 e seus parágrafos,
incisos e alíneas, da Lei Orgânica do Município, que passam a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 95 – O Conselho Municipal de Educação é órgão de atribuições
consultiva,

fiscalizadora,

normativa,

mobilizadora,

propositiva

e

de

assessoramento, de caráter permanente do ensino público municipal.
Parágrafo Único – Integrará o Conselho Municipal de Educação, uma
Câmara

Específica

destinada

ao

acompanhamento,

controle

social,

comprovação e fiscalização dos recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação – FUNDEB (CACS-FUNDEB).
Art. 96 – Compete ao Conselho Municipal de Educação, além de outras
atribuições previstas em legislação federal, estadual e municipal:

I–...

XV – . . .
Parágrafo Único – Nos termos da legislação federal, compete à
Câmara Específica do CACS-FUNDEB:

I – acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos
recursos do Fundo;

II – supervisionar a realização do Censo Escolar e a elaboração da
proposta orçamentária anual do Poder Executivo Municipal, com o objetivo de
concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados
estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do FUNDEB;
III – examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais
mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do
Fundo;
IV – emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do
Fundo, que deverão ser disponibilizadas mensalmente pelo Poder Executivo
Municipal;
V – acompanhar e emitir parecer anual sobre a aplicação de recursos
próprios no transporte escolar, e,
VI – outras atribuições que legislação específica eventualmente
estabeleça.
Art. 97 – O Conselho Municipal de Educação será composto por
representantes da sociedade civil e do Governo Municipal, com mandato de
dois (02) anos, permitida a recondução por uma vez, sendo:

a)

02 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos

quais pelo menos 01 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão
educacional equivalente;
b)

01 (um) representante da rede particular de Educação, indicado

por seus pares;

c)

01 (um) representante dos professores das escolas públicas

municipais, indicados por seus pares;
d)

01 (um) representante dos diretores das escolas públicas

municipais, indicado por seus pares;

e)

01 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das

escolas públicas municipais, indicado por seus pares;

f)

01 (um) representante da Associação de Bairros, indicado por

seus pares;

g)

02 (dois) representantes dos pais de alunos das escolas públicas

municipais, indicados por seus pares;

h)

02 (dois) representantes dos estudantes da educação básica

pública, um dos quais indicado pela entidade dos estudantes secundaristas;

Parágrafo Único – A Câmara Específica de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEB – CACS-FUNDEB, a que se refere o parágrafo
único, do art. 95, será constituída por 11 (dez) membros titulares, sem
remuneração, acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme
representação e indicação a seguir discriminadas:
I – 02 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais
pelo menos 01 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão
educacional equivalente;

II – 01 (um) representante dos professores das escolas públicas
municipais;
III – 01 (um) representante dos diretores das escolas públicas
municipais;
IV – 01 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das
escolas públicas municipais;
V – 02 (dois) representantes dos pais de alunos das escolas públicas
municipais;
VI – 02 (dois) representantes dos estudantes da educação básica
pública;
VII – 01 (um) representante do Conselho Municipal de Educação; e,
VIII – 01 (um) representante do Conselho Tutelar.”

Disposições Transitórias

Art. 2º - Ficam mantidos a duração dos mandatos dos atuais
conselheiros.
Art. 3º - Ficam convalidados, todos os atos administrativos editados
com fundamento e na vigência da legislação municipal anterior.
Art. 4º - Esta emenda entra em vigor a partir da sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

LEI Nº 2.743 , de 31 de maio de 2010.

“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CATALÃO A FIRMAR CONVÊNIO
E A CONCEDER SUBVENÇÃO FINANCEIRA A ACIC-CDL
VISANDO A REALIZAÇÃO DA FEIRA EXPOSUDESTE 2010 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

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

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em
nome do Município de Catalão a firmar convênio com a Associação Comercial
e Industrial de Catalão – ACIC – e Câmara dos Dirigentes Lojistas – CDL,
desta cidade, visando a realização da Feira EXPOSUDESTE de 2010, a
realizar-se em nossa cidade, durante o período de 08 a 12 de junho do corrente
ano.
§ 1º - Fica ainda o Município de Catalão autorizado a conceder
subvenção financeira a Associação Comercial e Industrial de Catalão – ACIC –
e Câmara dos Dirigentes Lojistas – CDL, até o limite de R$ 90.000,00 (noventa
mil reais), para ser utilizada no custeio das diversas despesas com a realização
do evento.

§ 2º - Para fazer face aos recursos desta Lei, a ACIC-CDL, deverá
apresentar o plano de aplicação, e, posteriormente, a devida prestação de
conta referente às subvenções recebidas.

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão a
conta da seguinte dotação orçamentária vigente:
- 22.661.1092.4070 – Administração da Secretaria de Indústria e Comércio.
- 33.60.41 – Contribuições.

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

(a) Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 31.05.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.744 , de 10 de junho de 2010.
“DENOMINA DE RUA ‘MARIA AFFIUNE PINHEIRO’ A RUA ‘2001’
LOCALIZADA NO BAIRRO PAINEIRAS”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e o Prefeito
Municipal sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominada de Rua “Maria Affiune Pinheiro” a Rua
“2001”, localizada no Bairro Paineiras.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando
as disposições em contrário.

(a) Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 10.06.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.745 , de 10 de junho de 2010.
“AUTORIZA REALIZAÇÃO DE PERMUTA DE IMÓVEIS NA FORMA COMO
ESPECIFICA”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e o Prefeito
Municipal sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica a Chefia do Poder Executivo Municipal autorizada a
permutar, em nome do Município de Catalão, com a Diocese de Ipameri, duas
(02) áreas de terreno, a primeira com 300,00 m² (trezentos metros quadrados),
caracterizada como lote 12 da quadra 43 do Loteamento Santa Terezinha,
nesta cidade, e a segunda com 337,50 m² (trezentos e trinta e sete metros e
cinqüenta centímetros quadrados), caracterizada como lote 14-A da quadra 22
do Loteamento Ipanema, nesta cidade, áreas estas de propriedade do
Município de Catalão, por duas áreas designadas como lote 01 (área total de
838,75 m²) e 02 (área total de 991,25 m²) da quadra 27 do Loteamento
Monsenhor Souza, nesta cidade, de propriedade da Diocese de Ipameri.

Art. 2º - A presente permuta se dá em razão da ocupação das áreas da
Diocese de Ipameri pela construção dos lagos do Setor Monsenhor Souza.
Art. 3º - O Chefe do Poder Executivo nomeará uma Comissão para
proceder a avaliação dos imóveis a serem permutados.
Art. 4º - As despesas com escrituração, custas, emolumentos, registro
e outras decorrentes das transferências dos imóveis, correrão por conta
exclusiva do Município, ficando dispensado o recolhimento do ITBI aos cofres
públicos municipais referentes aos imóveis a serem transacionados.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

(a) Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 10.06.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.746 , de 29 de junho de 2010.

“ALTERA A LEI Nº 2174, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003 – CÓDIGO
TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, PARA INSTITUIR A NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS ELETRÔNICA E A DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS, NA
FORMA QUE ESPECIFICA”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e o Prefeito
Municipal sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - A Seção XI do título II do Livro II da Lei nº 2.174, de 22 de dezembro
de 2003 – Código Tributário Municipal, passa a vigorar acrescida do seguinte
parágrafo único ao art. 166, e ainda dos seguintes artigos 166-A e 166-B:

“LIVRO II
.............................................................................................................................
TÍTULO II
.............................................................................................................................
SEÇÃO XI
LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS

Art. 166–..............................................................................................................

Parágrafo Único – Ato do Poder Executivo regulamentará a forma de
utilização, apresentação e registro dos livros e demais documentos fiscais de que trata
o caput, inclusive definindo e instituindo layouts, modelos e demais requisitos para sua
emissão.

SUBSEÇÃO I
DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFSe

Art. 166-A – Fica instituída a nota fiscal de serviços eletrônica – NFSe,
documento fiscal emitido pela internet e armazenado eletronicamente no banco de
dados municipal, na forma que dispuser o regulamento.

SUBSEÇÃO II
DA DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS – DMS
Art. 166-B – Fica instituída a declaração mensal de serviços – DMS –
documento fiscal de apresentação obrigatória na forma e prazo que dispuser o
regulamento.

............................................................................................................................”

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

(a) Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 29.06.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.747 , de 29 de junho de 2010.

“ALTERA A CATEGORIA E DESTINAÇÃO DO BEM IMÓVEL
PÚBLICO QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e o Prefeito
Municipal sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica afetado como bem de uso comum do povo, e destinado a
integrar o sistema viário do Setor Margon III, o lote de terreno pertencente à
categoria de bem disponível, situado entre a Avenida Margon e a Rua Aurora
Porfírio dos Santos, nas imediações do Loteamento Margon III, objeto da
Matrícula n° 39.365 do Livro 2 – Reg. Geral, do Cartório de Registro de Imóveis
local, assim identificado e caracterizado:

“UM LOTE DE TERRENO, situado nesta cidade, na Avenida Margon, lado
ímpar, distante 68,60 metros da Rua Aurora Porfírio dos Santos, caracterizado
como 13ª área do Decreto Municipal de Desmembramento n° 1.177, de
10.02.2010, nas imediações do Loteamento Margon III, com 2.413,68m² e as
seguintes medidas e confrontações: pela frente mede 12,59 metros e confronta
com a Avenida Margon; aos fundos mede 39,35 metros e confronta com a Rua
Aurora Porfírio dos Santos; pelo lado direito mede 224,79 metros confrontando
com a 1ª área do DMD nº 2.332 de 28.11.2008 e com 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª
áreas do DMD n° 1.177 de 10.02.2010; e, pelo lado esquerdo mede 266,08
metros e confronta com a 5ª área do DMD nº 951, de 23.11.2009; havido nos
termos da Matrícula n° 39.365 do Livro 2 – Reg. Geral, do C.R.I. local”.

Art. 2º - A área de que trata o art. 1º, integrando o sistema viário do
Setor Margon III, passa a ter a denominação de “Rua Maria Leão de Melo”.

Art. 3º - Incumbe ao Poder Executivo os atos tendentes às atualizações
cadastrais pertinentes junto ao Cadastro Imobiliário Municipal.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 29.06.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.748 , de 29 de junho de 2010.

“AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE PERMUTA DE IMÓVEIS NA
FORMA QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica o município de Catalão, na sua representação legal,
autorizado a permutar com o Sr. SEBASTIÃO CÂNDIDO LEÃO, CPF nº
363.470.601-59, um lote de terreno nesta cidade, na Rua José Clementino
Borges, lado par, caracterizado como 23ª área do DMD nº 1.176, de
10.02.2010, nas imediações do Loteamento Margon III, objeto da matrícula nº
39.342 do Livro 2, do C.R.I. local, por um lote de terreno nesta cidade, na Rua
2007, lado ímpar, caracterizado como Lote 26 da Quadra 19-A, do Loteamento
Paineiras, objeto da matrícula nº 34.644 do Livro 2, do C.R.I. local.

Parágrafo único. A permuta que trata o caput tem por objeto indenizar o
particular atingido por desapropriação indireta praticada pelo município de
Catalão na execução de seu programa habitacional de outorga de moradia a
pessoas carentes.

Art. 2º - A permuta imobiliária autorizada será precedida de avaliação
dos respectivos imóveis, por meio de uma comissão composta de três (03)
pessoas, no mínimo, nomeada pelo chefe do Poder Executivo.

Art. 3º - As despesas necessárias ao ato autorizado, tais como custas e
emolumentos cartorários, taxas de registros, e outras inerentes às transações
imobiliárias, se darão às expensas do município, dispensado o recolhimento do
ITBI respectivo.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

(a) Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 29.06.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.749 , de 29 de junho de 2010.
“AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE PERMUTA DE IMÓVEIS NA FORMA QUE
ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS,
faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o município de Catalão, na sua representação legal,
autorizado a permutar com a Srª. ROSANA SILVA, CPF nº 402.681.361-49,
dois (2) lotes de terreno esta cidade, na Rua José Clementino Borges, lado par,
caracterizados como 7ª área e 9ª área, do DMD nº 1.176, de 10.02.2010, nas
imediações do Loteamento Margon III, com a área de 307,20 m² cada, objetos
das matrículas nº 39.326 e 39.328, do Livro 2, do C.R.I. local, respectivamente,
por um prédio residencial unifamiliar, com a área de 60,00 m², situado nesta
cidade à Rua 1º de Maio, nº 40, e o respectivo terreno, com área de 372,00 m²,
caracterizado como Lote nº 01 da Quadra 13 do Loteamento Parque das
Mangueiras, objeto da matrícula nº 19.288 e seu Av. 2, às fls. 272, do Livro 2BN, do C.R.I. local.

§ 1º - A permuta de que trata o caput ter por objeto indenizar o
particular atingido pela formação dos lagos artificiais integrantes do Complexo
Ecológico Francisco Cassiano Martins, no Setor Monsenhor Souza.

§ 2º - O imóvel a ser recebido pelo Município, em razão do disposto no
parágrafo anterior, fica afetado como bem de uso comum do povo,
circunstância que haverá de constar do cadastro municipal e do respectivo
registro imobiliário.

Art. 2ª – A permuta imobiliária autorizada será precedida de avaliação
dos respectivos imóveis, por meio de uma comissão composta de três (03)
pessoas, no mínimo, nomeada pelo chefe do Poder Executivo.
Art. 3º - As despesas necessárias ao ato autorizado, tais como custas
e emolumentos cartorários, taxas de registros, e outras inerentes às transações
imobiliárias, se darão às expensas do município, dispensando o recolhimento
de ITBI respectivo.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

(a) Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 29.06.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.750, de 30 de junho de 2010.

“INSTITUI O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – ESGOTAMENTO
SANITÁRIO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, NA FORMA QUE
ESPECIFICA”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e o Prefeito
Municipal sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído o Plano Municipal de Saneamento –
Esgotamento Sanitário, nos termos do Anexo Único, destinado a articular,
integrar

e

coordenar

recursos tecnológicos,

humanos,

econômicos e

financeiros, para a execução dos serviços públicos municipais urbanos de
esgotamento sanitário no âmbito do município de Catalão, em conformidade
com o estabelecimento na Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007.

Art. 2ª – O Plano Municipal de Saneamento – Esgotamento Sanitário,
instituído por esta lei, será revisto periodicamente a cada 04 (quatro) anos,
sempre previamente à elaboração do Plano Plurianual.

Parágrafo

Único

–

Competirá ao Poder Executivo Municipal

encaminhar a proposta de revisão do Plano Municipal de Saneamento –
Esgotamento Sanitário á Câmara Municipal, contendo as alterações, se
necessárias, a atualização e a consolidação do plano até então vigente.

Art. 2ªA – O Plano Municipal de Saneamento – Esgotamento Sanitário,
instituído por esta lei, não altera a Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento
Sustentável Urbano e Ambiental do Município de Catalão, ficando mantida a
política de desenvolvimento urbano de uso do solo e ambiental nele definida.

§ 1º - Não serão alteradas pela presente Lei as áreas definidas no
Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável Urbano e Ambiental do
Município de Catalão como sendo de expansão urbana, restrita a expansão
urbana,

zona

de

desenvolvimento

econômico,

permanente ou zoa de proteção paisagística.

áreas de

preservação

§ 2º - As disposições contidas nesta Lei que não forem compatíveis
com o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável e Ambiental do Município
de Catalão, não terão validade.

Art. 3º - A proposta de revisão do Plano Municipal de Saneamento –
Esgotamento Sanitário deverá ser elaborada em articulação com a autarquia
responsável pelos serviços e estar compatível com as diretrizes, metas e
objetivos:

I – das Políticas Federais e Estaduais de Saneamento Básico, de
Saúde Pública e de Meio Ambiente;

II – dos Planos Federais e Estaduais de Saneamento Básico e
Recursos Hídricos.

§ 1º - A revisão do Plano Municipal de Saneamento – Esgotamento
Sanitário deverá seguir as diretrizes dos planos das bacias hidrográficas em eu
estiver inserido.

§ 2º - O Poder Executivo Municipal, no cumprimento do estabelecido
neste artigo, poderá solicitar cooperação técnica estadual e federal.

Art. 4º - As revisões do Plano Municipal de Saneamento –
Esgotamento Sanitário, não poderão ocasionar inviabilidade técnica ou
desequilíbrio econômico-financeiro na prestação dos serviços, devendo
qualquer acréscimo de custo ter a respectiva fonte de custeio apresentada pela
autarquia responsável pelos serviços.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

(a) Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 30.06.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

Obs: alterada pela lei 3.100, de 11.03.2014

LEI Nº 2.751, de 30 de junho de 2010.

“DENOMINA DE RUA ‘LOURENÇO DA SILVA NEIVA’ A RUA
‘06’, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e o Prefeito
Municipal sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominada de Rua “Lourenço da Silva Neiva” a Rua
“06”, localizada no Bairro São José.

Art. 2ª – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogandose as disposições em contrário.

(a) Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 30.06.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.752, de 30 de junho de 2010.

“ALTERA A CATEGORIA E DESTINAÇÃO DO BEM IMÓVEL PÚBLICO QUE
ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e o Prefeito
Municipal sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica afetado como bem de uso comum do povo, e destinado ao
prolongamento da Rua 27, integrando o sistema viário do Setor Margon III, o
lote de terreno pertencente à categoria de bem disponível, situado entre as
Ruas José Clementino Borges e Aurora Porfírio dos Santos, nas imediações do
Loteamento Margon III, objeto da Matrícula nº 39.323 do Livro 2 – Reg. Geral,
do Cartório de Registro de Imóveis local, assim identificado e caracterizado:
“UM LOTE DE TERRENO, situado nesta cidade, na Rua José Clementino
Borges, lado par, distante 120,00 metros da Avenida Margon, caracterizado
como 4ª área do Decreto Municipal de Desmembramento nº 1.176, de
10.02.2010, nas imediações do Loteamento Margon III, com 1.100,80m² e as
seguintes medidas e confrontações: pela frente mede 21,15 metros e confronta
com a Rua José Clementino Borges; igual medida aos fundos confrontando com
a Rua Aurora Porfírio dos Santos, lado ímpar; pelo lado direito mede 51,20
metros e confronta com 5ª e 6ª áreas do referido Decreto; e, igual medida pelo
lado esquerdo confrontando com 2ª e 3ª áreas também do referido Decreto;
havido nos termos da Matrícula º 39.323 do Livro 2 – Reg. Geral, do C.R.I local”.
Art. 2º - Incumbe ao Poder Executivo os atos tendentes às atualizações
cadastrais pertinentes junto ao Cadastro Imobiliário Municipal.
Art. 3ª – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 30.06.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.753, de 30 de junho de 2010.

“ALTERA A CATEGORIA E DESTINAÇÃO DO BEM IMÓVEL PÚBLICO QUE
ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e o Prefeito
Municipal sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica afetado como bem de uso comum do povo, e destinado
ao prolongamento da Rua 28, integrando o sistema viário do Setor Margon III, o
lote de terreno pertencente à categoria de bem disponível, situado entre as
Ruas José Clementino Borges e Aurora Porfírio dos Santos, nas imediações do
Loteamento Margon III, objeto da Matrícula nº 39.341 do Livro 2 – Reg. Geral,
do Cartório de Registro de Imóveis local, assim identificado e caracterizado:
“UM LOTE DE TERRENO, situado nesta cidade, na Rua José
Clementino Borges, lado par, distante 261,15 metros da Avenida Margon,
caracterizado como 22ª área do Decreto Municipal de Desmembramento nº
1.176, de 10.02.2010, nas imediações do Loteamento Margon III, com
713,98m² e as seguintes medidas e confrontações: pela frente mede 12,84
metros e confronta com a Rua José Clementino Borges; aos fundos, mede
15,05 metros e confronta com a Rua Aurora Porfírio dos Santos; pelo lado
direito mede 51,20 metros e confronta com 23ª e 25ª áreas do DMD nº 1.176,
de 10.02.2010; e, igual medida pelo lado esquerdo confrontando com 8ª área
do DMD nº 2.332, de 28.11.2008 e com a 21ª área do DMD nº 1.176, de
10.02.2010; havido nos termos da Matrícula nº 39.341 do Livro 2 – Reg. Geral,
do C.R.I local”.
Art. 2º - Incumbe ao Poder Executivo os atos tendentes às
atualizações cadastrais pertinentes junto ao Cadastro Imobiliário Municipal.
Art. 3ª – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 30.06.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS

Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.754, de 30 de junho de 2010.

“ALTERA A CATEGORIA E DESTINAÇÃO DO BEM IMÓVEL
PÚBLICO QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e o Prefeito
Municipal sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica afetado como bem de uso comum do povo, e destinado
ao prolongamento da Rua 27, integrando o sistema viário do Setor Margon III, o

lote de terreno pertencente à categoria de bem disponível, situado na Rua
Aurora Porfírio dos Santos, nas imediações do Loteamento Margon III, objeto
da Matrícula nº 39.360 do Livro 2 – Reg. Geral, do Cartório de Registro de
Imóveis local, assim identificado e caracterizado:
“UM LOTE DE TERRENO, situado nesta cidade, na Rua Aurora Porfírio
dos Santos, lado par, distante 120,00 metros da Avenida Margon, caracterizado
como 8ª área do Decreto Municipal de Desmembramento nº 1.177, de
10.02.2010, nas imediações do Loteamento Margon III, com 338,69m² e as
seguintes medidas e confrontações: pela frente mede 12,00 metros e confronta
com a Rua Aurora Porfírio dos Santos; aos fundos mede 12,59 metros e
confronta com a 13ª área do referido Decreto; pelo lado direito mede 26,15
metros e confronta com a 9ª área do referido Decreto; e, pelo lado esquerdo
mede 30,14 metros e confronta com a 7ª área também do referido Decreto;
havido nos termos da Matrícula nº 39.360 do Livro 2 – Reg. Geral, do C.R.I
local”.
Art. 2º - Incumbe ao Poder Executivo os atos tendentes às
atualizações cadastrais pertinentes junto ao Cadastro Imobiliário Municipal.
Art. 3ª – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 30.06.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.755, de 30 de junho de 2010.
“DENOMINA DE RUA ‘FREDERICO MULLER FELIPE’ A RUA ‘536’,

LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA CRUZ, NA CIDADE DE CATALÃO-GO”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e o Prefeito
Municipal sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominada de Rua “Frederico Muller Felipe” a Rua
“536”, localizada no Bairro Santa Cruz.

Art. 2ª – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogandose as disposições em contrário.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 30.06.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.756, de 30 de junho de 2010.

“DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2011, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e o Prefeito
Municipal sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento do Município de Catalão, Estado de Goiás, para
o exercício de 2011, será elaborado e executado observando as diretrizes,
objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta Lei, compreendendo:
I – metas fiscais;
II – prioridades da Administração Municipal;
III - estrutura dos orçamentos;
IV – diretrizes para elaboração do Orçamento do Município;
V – disposições sobre a dívida pública municipal;
VI – disposições sobre despesa com pessoal;
VII – disposições sobre alterações na Legislação Tributária; e
VIII – disposições gerais.
I – DAS METAS FISCAIS
Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei
Complementar nº 101, de 04 (quatro) de maio de 2000, as metas fiscais de
receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública
para o exercício de 2010, estão identificados nos Demonstrativos de I a VIII
desta Lei, em conformidade com a Portaria nº 587, de 29 de agosto de 2005 –
Secretaria do Tesouro Nacional – STN.
Parágrafo único – Os municípios com população inferior a cinqüenta mil
habitantes estão obrigados, por força do Art. 63, inciso III da LRF, a partir do
exercício de 2005, a elaborar o Anexo de Metas Fiscais de que trata o Art. 4º,
§1º, na forma definida na Portaria nº 586/2005 – STN.
Art. 3º - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as entidades das
Administrações Direta e Indireta, constituídas pelas Autarquias, Fundações,
Fundos, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, as quais
recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 4º - Os Anexos de Metas Fiscais, referidos no Art. 2º desta Lei,
constituem-se dos seguintes demonstrativos:

Demonstrativo I- metas anuais;
Demonstrativo II- avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício
anterior;
Demonstrativo III- metas fiscais atuais comparadas com as metas fiscais
fixadas nos três exercícios anteriores;
Demonstrativo IV- evolução do patrimônio líquido;
Demonstrativo V- origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de
ativos;
Demonstrativo VI- receitas e despesas previdenciárias do RPPS;
Demonstrativo VII- estimativa e compensação da renúncia de receitas; e
Demonstrativo VIII- margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter
continuado.
Parágrafo único – Os demonstrativos referidos neste artigo serão
apurados em cada Unidade Gestora e sua consolidação constituirá nas Metas
Fiscais do Município.

METAS ANUAIS

Art. 5º - Em cumprimento ao §1º do art. 4º, da Lei de Responsabilidade
Fiscal – LRF, o Demonstrativo I – metas anuais – será elaborado em valores
correntes e constantes, relativos às receitas, despesas, resultado primário e
nominal e montante da dívida pública, para o exercício de referência e para os
dois seguintes.

§1º - Os valores correntes dos exercícios de 2011, 2012 e 2013 deverão
levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter
continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de
programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas,
projetos ou atividades. Os valores constantes utilizam o parâmetro Índice

Oficial de Inflação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria nº 587/2005 da
STN.

§2º - Os valores da coluna % PIB serão calculados mediante a aplicação
do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por
100.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS
DO EXERCÍCIO ANTEIOR

Art. 6º - Atendendo ao disposto no §2º, inciso I, do Art. 4º da IRF, o
Demonstrativo II – avaliação do cumprimento das Metas Fiscais no exercício
anterior – tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas
fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de receitas,
despesas, resultados primário e nominal, dívida pública consolidada líquida,
incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores
estabelecidos como metas.

§1º - De acordo com o exemplo da 5ª edição do Manual de Elaboração,
aprovado pela Portaria nº. 587/2005 – STN, o comparativo solicitado refere-se
ao exercício de 2005.

§2º - A elaboração deste demonstrativo pelos municípios com população
inferior a cinqüenta mil habitantes se restringe aqueles que tenham elaborado
Metas Fiscais em exercícios anteriores a 2005.

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS
NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
Art. 7º - De acordo com o §2º, item II, do Art. 4º da LRF, os
Demonstrativos III – metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três
exercícios anteriores, de receitas, despesas, resultados primário e nominal,
dívida pública consolidada e dívida consolidada líquida – deverão estar
instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados

pretendidos, comparando-se com as fixadas nos três exercícios anteriores e
evidenciando a consciência delas com as premissas e os objetivos da Política
Econômica Nacional.

§1º - A elaboração deste demonstrativo pelos municípios com
população inferior a cinqüenta mil habitantes se restringe aqueles que tenham
elaborado metas fiscais em exercícios anteriores a 2005.

§2º - Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores
devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os
mesmos índices já comentados no Demonstrativo I.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Art. 8º - Em obediência ao §2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, o
Demonstrativo IV – evolução do patrimônio líquido – deve traduzir as variações
do patrimônio de cada ente do Município e sua consolidação.
Parágrafo único – O demonstrativo apresentará em separado a situação
do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário.

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS
COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
Art. 9º - O §2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata da evolução do
patrimônio líquido, estabelece, também, que os recursos obtidos com a
alienação de ativos que integram o referido patrimônio devem ser reaplicados
em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos Regimes de Previdência
Social, geral ou próprio dos servidores públicos. O Demonstrativo V – origem e
aplicação dos recursos obtidos com a alienação dos ativos – estabelece de
onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados.
Parágrafo único – O demonstrativo apresentará, em separado, a
situação do patrimônio líquido do regime previdenciário.

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME
PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Art. 10º - Em razão do que estabelece o §2º, inciso IV, alínea “a”, do Art.
4º da LRF, o Anexo de Metas Fiscais integrantes da Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO - deverá conter a avaliação da situação financeira e
atuarial do regime próprio dos servidores municipais nos três últimos
exercícios. O Demonstrativo VI – receitas e despesas previdenciárias do RPPS
- segundo o modelo da Portaria nº 587/2005-STN, estabelece um comparativo
de receitas e despesas previdenciárias, terminando por apurar o resultado
previdenciário e a disponibilidade financeira do RPPS.

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
Art. 11 – Conforme estabelecido no §2º, inciso V, do Art. 4º da LRF, o
Anexo de Meta Fiscal deverá conter um demonstrativo que indique a natureza
da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a não propiciar desequilíbrio
das contas públicas.

§1º - A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão,
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção de alíquota ou modificação
de base de cálculo e outros benefícios que correspondam a tratamento
diferenciado.

§2º- A compensação será acompanhada de medidas provenientes do
aumento da receita, da elevação de alíquotas, ampliação de base de cálculo,
majoração ou criação de tributos ou contribuição.

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS
DE CARÁTER CONTINUADO
Art. 12 – O Art. 17 da LRF considera obrigatório, e de caráter
continuado, a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato

administrativo normativo, que fixe para o ente obrigatório legal de sua
execução por período superior a dois exercícios.
Parágrafo único – O Demonstrativo VIII – margem de expansão das
despesas de caráter continuado – destina-se a permitir possível inclusão de
eventuais programas, projetos ou atividades, que venham caracterizar a
criação de despesas de caráter continuado.

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE
RECEITAS, DESPESAS, RESULTADOS PRIMÁRIOS, RESULTADO
NOMINAL
E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
DAS RECEITAS E DESPESAS
Art. 13 – O §2º, inciso II, do Art. 4º da LRF, determina que o
Demonstrativo de Metas Anuais seja construído com memória e metodologia
de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, compondo-as com as
fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com
as premissas e os objetivos da política econômica nacional.
Parágrafo único – Em conformidade com a portaria nº 587/2005 – STN,
a base de dados da receita e da despesa constitui-se de valores arrecadados
na receita realizada e nas despesas executadas nos três exercícios anteriores
e das previsões para as três posteriores no ano de elaboração da LDO.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
DO RESULTADO PRIMÁRIO
Art. 14 – A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os
níveis de gasto orçamentário são compatíveis com sua arrecadação, ou seja,
se as receitas não- financeiras são capazes de suportar as despesas nãofinanceiras.

Parágrafo único – O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá
obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das
portarias expedidas pela STN – Secretaria do Tesouro Nacional, relativas às
normas da contabilidade pública.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
DO RESULTADO NOMINAL
Art. 15 – O cálculo do resultado nominal deverá obedecer à metodologia
determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN.
Parágrafo único – O cálculo das metas anuais do resultado nominal
deverá levar em conta a dívida consolidada, da qual deverá ser deduzido o
ativo disponível, mais os haveres financeiros, menos restos a pagar
processados, que resultará na dívida consolidada líquida, que, somada às
receitas de privatizações, e deduzidos os passivos reconhecidos, resultará na
dívida fiscal.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁCULO DAS METAS ANUAIS
DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
Art. 16 – Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo
ente da federação. Esta será representada pela emissão de títulos, operações
de crédito e precatórios judiciais.
Parágrafo único – Utiliza a base de dados de balancetes para sua
elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da
projeção dos valores para 2011, 2012 e 2013.
II – DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Art. 17 – As prioridades e metas da Administração Municipal para o
exercício financeiro de 2011 estão definidas e demonstradas no Plano

Plurianual de 2010 a 2013, compatíveis com os objetivos estabelecidos nesta
Lei.

§1º - Os recursos estimados na Lei Orgânica para 2011 serão
destinados, não se constituindo, todavia, em limite à programação das
despesas.

§2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2011, o Poder
Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas, a fim de compatibilizar a
despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das
contas públicas.
III – DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 18 - O orçamento para o exercício financeiro de 2011 abrangerá os
Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos Municipais, Empresas
Públicas e outras que recebam recursos do Tesouro e da Seguridade Social e
será estruturado em conformidade com a estrutura organizacional estabelecida
em cada entidade da Administração Municipal.
Art. 19 – A Lei Orçamentária para 2011 evidenciará as receitas e
despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aqueles
vínculos a Fundos, Autarquias e aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade
Social desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto,
atividade ou operações especiais e, quanto à sua natureza, por categoria
econômica, grupo e natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em
conformidade com as Portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alterações
posteriores, as quais deverão os anexos exigidos nas Portarias da Secretaria
do Tesouro Nacional – STN.
Art. 20 – A mensagem de encaminhamento da Proposta Orçamentária
de que trata o art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei 4.320/1964, conterá:

I – quadro demonstrativo de despesa por Unidade Orçamentária e sua
participação relativa (Princípio da Transparência, art. 48 da LRF);
II – quadro demonstrativo da evolução das receitas líquidas, despesas com
pessoal e seu comprometimento de 2008 a 2011 (art. 20, 71 e 48 da LRF);
III – quadro demonstrativo de despesas com serviço de terceiros e seu
percentual de comprometimento das receitas correntes líquidas de 2008 a 2011
(art. 72 da LRF);
IV – demonstrativo da origem e aplicação dos recursos vinculados à
manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212 da Constituição Federal e
60 dos ADCT);
V – demonstrativo dos recursos vinculados e ações públicas de saúde (art. 77
dos ADCT);
VI – demonstrativo da composição de aditivo e passivo financeiro, posição
semestre anterior ao encaminhamento para proposta ao Legislativo (Princípio
da Transparência, art. 48 da LRF); e
VII – quadro demonstrativo de saldo de dívida fundada, com identificação dos
credores no encerramento do último semestre (Princípio da Transparência, art.
48 da LRF).
IV – DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
Art. 21 – O Orçamento para exercício de 2011 obedecerá, dentre outros,
ao Princípio da Transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas,
abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Empresas
Públicas e outras (arts. 1º, §1º, alínea “a” e 48 da LRF).
Art. 22 – Os estudos para definição dos orçamentos da receita para
2011 deverão observar os efeitos da alteração da Legislação Tributária,
incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico,
a ampliação da base de cálculo dos tributos, a sua evolução dos últimos três
exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF).

Parágrafo único – Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento da
proposta orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal
colocará à disposição da Câmara Municipal e do Ministério Público os estudos
e as estimativas de receitas para exercícios subseqüentes e as respectivas
memórias de cálculo (art. 12, §3º da LRF).
Art. 23 – Na execução do Orçamento, verificado que o comportamento
da receita poderá afetar o cumprimento das Metas de Resultado Primário e
Nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional às suas
dotações, e observada a fonte de recurso, adotarão o mecanismo de limitação
de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, para as
dotações abaixo (art. 9º da LRF):
I – projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências
voluntárias;
II – obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
III – dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das
diversas atividades.
Parágrafo único – Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais
de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação do
empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado
financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada fonte
de recursos.
Art. 24 – As despesas obrigatórias de caráter continuado em relação à
receita corrente líquida, programada para 2011, poderão ser expedidas em até
5%, tomando-se por base as despesas obrigatórias de caráter continuado
fixada na Lei Orçamentária Anual para 2010 (art. 4º, §2º da LRF), conforme
demonstrado em anexo desta Lei.
Art. 25 – Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o equilíbrio das
contas públicas do Município aqueles constantes do Anexo próprio desta Lei
(art. 4º, §3º da LRF).

§1º - Os Riscos Fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com
recurso da Reserva de Contingência, e, também, se houver, do excesso da
arrecadação e do superávit financeiro do exercício de 2011.

§2º - Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal
encaminhará Projeto de Lei à Câmara Municipal propondo anulação de recurso
ordinário alocado para outras dotações não comprometidas.
Art. 26 – O orçamento para o exercício de 2011 destinará recurso para a
reserva de contingência, não inferior a 0,5% das receitas correntes líquidas
previstas e 15% do total do orçamento de cada entidade para a abertura de
créditos adicionais suplementares (art. 5º, III da LRF).

§1º - Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao
atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais
imprevistos, obtenção de resultado primário positivo, ser for o caso, e, também,
para abertura de créditos adicionais suplementares, conforme disposto na
Portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e Portaria STN nº 163/2001, art. 8º (art. 5º, III,
“b” da LRF).

§2º - Os recursos da reserva de contingência serão destinados a riscos
fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 01 de dezembro de 2011, e
poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para
abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram
insuficientes.
Art. 27 – Os investimentos com duração superior a 12 meses apenas
constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados do Plano Plurianual (art.
5º, §5º da LRF).
Art. 28 – O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá, até 30
dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira
das receitas e despesas, bem como o cronograma de execução mensal para
as Unidades Gestoras, se for o caso (art. 8º da LRF).

Art. 29 – Os projetos e atividades priorizadas na Lei Orçamentária para
2011 com dotações vinculadas e fontes de recurso oriundo de transferências
voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias,
apenas serão executados e utilizados, a qualquer título, se ocorrer ou estiver
garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitando, ainda, o montante
ingressado ou garantido (art. 8º, parágrafo único, e art. 50, I, da LRF).
Art. 30 – A renúncia de receita estimada para o exercício de 2011,
constante do Anexo próprio desta Lei, não será considerada para efeito de
cálculo do orçamento da receita (art. 4º, §2º, V, e art. 14, I, da LRF).
Art. 31 – A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades
privadas beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial,
recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o
fortalecimento do associativismo municipal, e dependerá de autorização em lei
específica (art. 4º, I, “f” e art. 26 da LRF).
Parágrafo único – As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro
Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 dias, contados do
recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade
municipal (art. 70, parágrafo único da CF).
Art. 32 – Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o
art. 16, itens I e II da LRF, deverão ser inseridos no processo que abriga os
autos da licitação ou sua dispensa/inexigibilidade.
Parágrafo único – Para efeito no disposto no art. 16, §3º da LRF, são
consideradas despesas irrelevantes aquelas decorrentes da criação, expansão
ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa,
cujo montante no exercício financeiro de 2010, em cada evento, não exceda ao
valor limite para despesa de licitação, fixado no item I do art. 24 da Lei nº
8.666/1993, devidamente atualizado (art. 16, §3º da LRF).

Art. 33 – As obras em andamento e a conservação do patrimônio
público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos
orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência
voluntária e operação de crédito (art. 45 da LRF).
Art. 34 – Despesas de competência de outros entes da federação só
serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados convênios,
acordos ou ajustes, e previstos recursos na Lei Orçamentária (art. 62 da LRF).
Art. 35 – A previsão das receitas e fixação das despesas serão orçadas
para 2011 a preços correntes.
Art. 36 – A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de
cada projeto, atividade ou operações especiais, a dotação fixada para cada
grupo de natureza de despesa/modalidade da aplicação, com apropriação dos
gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 163/2001.
Recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para
outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, poderá ser
feita por Decreto do Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, e por
Decreto Legislativo do Presidente da Câmara, do âmbito do Poder Legislativo
(art. 167, VI, da CF).
Parágrafo único – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) do total da
despesa na própria lei, criando, se houver necessidade, elementos de despesa
em cada projeto em atividade, nos termos da Lei nº 4.320/1964.
Art. 37 – Durante a execução orçamentária de 2011, o Poder Executivo
Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou
operações especiais no orçamento das unidades gestoras na forma de créditos
especiais, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2011
(art. 167, I, da CF).

Art. 38 – O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder
Público Municipal no art. 50, §3º da LRF.
Parágrafo único – Os custos serão apurados através de operações
orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas
das despesas e nas metas fiscais realizadas e apuradas ao final do exercício
(art. 4º, “e” da LRF).
Art. 39 – O programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano
Plurianual, que integram a Lei Orçamentária de 2011, serão objeto de
avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o
cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios, e avaliar seus custos e o
comprimento das metas físicas estabelecidas (art. 4º, I, “e” da LRF).

V- DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA
Art. 40 – A Lei Orçamentária poderá conter autorização para
contratação de operações de crédito para atendimento de despesas de capital,
observando o limite de assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF
(art. 30, 31 e 32 da LRF).
Art. 41 – A contratação de operações de crédito dependerá de
autorização em lei específica (art. 32, parágrafo único da LRF).
Art. 42 - Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação
pertinente, e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado
primário necessário através da limitação de empenho e movimentação
financeira (art. 31, §1º, II da LRF).
VI – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL
Art. 43 – O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei
autorizadora, poderão, em 2011, criar cargos e funções, alterar a estrutura de
carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder

vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter
temporário, na forma de lei, observando os limite e as regras da LRF (art. 169,
§1º, II da CF).
Parágrafo único – Os recursos para as despesas decorrentes destes
atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2011.
Art. 44 – Ressalvada a hipótese do inciso X, do artigo 37 da
Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes
em 2011, Executivo e Legislativo, não excederá percentual da receita corrente
líquida, a despesa verificada no exercício de 2010 acrescida de 10%,
obedecido os limites prudenciais de 51,30% e 5,70% da receita líquida
corrente, respectivamente (art. 71 da LRF).
Art. 45 – Nos casos de necessidades temporárias, de excepcional
interesse público devidamente justificado pela autoridade competente, a
Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos
servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite
estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, V da LRF).
Art. 46 – O Executivo Municipal adotará as seguinte medidas para
reduzir as despesas com pessoal, caso elas ultrapassem os limites
estabelecidos na LRF (art. 19 e 20 da LRF).
I – eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II – eliminação das despesas com horas extras;
III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
IV – demissão de servidores admitidos em caráter temporário.
Art. 47 – Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como
terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata
o art. 18, §1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou
funções guardem relação com atividades ou funções previstas no plano de
cargos da Administração Municipal, ou, ainda, atividades próprias da

Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja
utilização de materiais ou equipamentos de propriedade de contrato ou de
terceiros.
Parágrafo único – Quando a contratação de mão-de-obra envolver
também o fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de
propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de
servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa, que
não seja na rubrica – “outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de
terceirização”.
VII – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Art. 48 – O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá
conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a
estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou
beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo
esses benefícios serem considerados no cálculo do orçamento da receita e
serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro, no
exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subseqüentes (art. 14 da LRF).
Art. 49 – Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida
ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário,
poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como
renúncia de receita (art. 14, §3º da LRF).
Art. 50 – O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício
de natureza tributária ou financeira constante do orçamento da receita,
somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação (art. 14,
§2º da LRF).
VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 51 - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à
Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que
apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo
anual.

§1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir
o disposto no “caput” deste artigo.

§2º - Se o projeto de Lei Orçamentária Anual não for encaminhado para
sanção até o início de fevereiro de 2011, fica o Executivo Municipal autorizado
a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da
respectiva Lei Orçamentária Anual.
Art. 52 - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros
pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados
por insuficiência de tesouraria.
Art. 53 – Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos
quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subseqüente,
por ato do Chefe do Poder executivo.
Art. 54 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com
o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da Administração Direta
ou Indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do
Município.
Art. 55 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 30.06.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.757, de 15 de julho de 2010.

“Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento
fiscal do Município de Catalão, Estado de Goiás, no
montante e classificação que especifica”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a
seguinte Lei.

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em
conformidade com o disposto no Art. 43 da Lei Federal n°. 4.320/64, a abrir crédito
especial no valor total de R$ 255.000,00 (duzentos e cinqüenta e cinco mil reais),

no Orçamento fiscal do Município de Catalão, Estado de Goiás, no exercício de 2010,
com a seguinte classificação orçamentária:

06.181.1020.4.017 – SMTC
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas ................................ R$
20.000,00

06.182.1019.4.018 – Fundo Especial do Corpo de Bombeiros.
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas ................................ R$
15.000,00

17.512.1084.4.063 – Administração da SAE
33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas .............................. R$
220.000,00

TOTAL ..................................................................................................... R$ 255.000,00

Art. 2º - Para atender ao disposto no artigo anterior serão utilizados recursos
provenientes da anulação parcial da dotação orçamentária abaixo:

04.122.1004.4.004 – Manutenção do Gabinete do Prefeito
33.90.30

–

Material

de

Consumo

............................................................

R$

255.000,00

TOTAL DE ANULAÇÃO ....................................................................... R$ 255.000,00

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

(a) Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 15.07.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.758, de 15 de julho de 2010.

Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio com o
SINDICATO RURAL DE CATALÃO e a conceder subvenção
financeira da forma que especifica e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a
seguinte Lei.
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em nome deste
Município, a firmar convênio com o SINDICATO RURAL DE CATALÃO, visando à
cooperação na realização da Exposição Agropecuária de 2010.

Parágrafo único – Fica ainda o Município de Catalão autorizado a conceder
subvenção financeira ao SINDICATO através do convênio referenciado no caput, até a
importância de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), para a consecução dos
objetivos desta Lei, cujo repasse ocorrerá conforme o estabelecido em futuro
convênio.
Art. 2º - Para firmar o respectivo convênio e fazer face aos recursos desta Lei,
o SINDICATO deverá apresentar toda a documentação necessária e exigida pelo TCM
de Goiás, juntamente com o plano de aplicação, e, posteriormente, a devida prestação
de conta referente às subvenções recebidas.
Art. 3º - Para cobrir as despesas desta Lei fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado, em conformidade com o disposto no Art. 43 da Lei Federal n°.
4.320/64, a abrir crédito especial no valor total de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil
reais), no Orçamento fiscal do Município de Catalão, Estado de Goiás, no exercício de
2010, com a seguinte classificação orçamentária:
20.122.1051.4068 – Administração Secretaria Agricultura
33.60.41 – Contribuições
Total ........................................................................................................ R$ 115.000,00

Art. 4º - Para atender ao disposto no artigo anterior serão utilizados recursos
provenientes da anulação parcial da dotação orçamentária abaixo:

04.122.1004.4007 – Manutenção Departamento Jurídico
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica
Total ........................................................................................................ R$ 115.000,00
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha

Presidente da Câmara Municipal de Catalão

Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 15.07.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.759, de 17 de agosto de 2010.

“Denomina de Complexo Regulador/Centro de Controle e Avaliação como
Dr. Edson Orlando de Oliveira, e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica denominado de Complexo Regulador/Centro de Controle e
Avaliação

“Dr.

EDSON

ORLANDO

DE

OLIVEIRA,

o

Complexo

Regulador/Centro de Controle e Avaliação, situado na Av. 20 de agosto, nº
1952, no Centro da cidade de Catalão-GO.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.

(a) Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 17.08.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.760, de 17 de agosto de 2010.
“Autoriza o Município de Catalão a filiar-se e a manter-se filiado a

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS e
dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei.
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em
nome do MUNICÍPIO DE CATALÃO, a filiar-se e a manter-se filiado a
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS –

AMUSUH, inscrita sob CNPJ sob o nº 05.396.702/0001-50, com sede em
Brasília-DF.
Art. 2º - Fica ainda a Chefia do Poder Executivo Municipal autorizado a
realizar despesa mensal com o pagamento de contribuição à referida
Associação, cujo valor será sempre definido por sugestão dos membros em
votação com registro em Ata.
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em
vigor na data de sua publicação.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 17.08.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.761, de 17 de agosto de 2010.
“Altera os itens II e III do ANEXO VI, da Lei Municipal de nº 1.818/2000,
para reajustar as tabelas de RT e GEMAS, da carreira do Magistério
Superior do Município de Catalão – Goiás e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas prerrogativas
constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Ficam reajustados e alterados na forma abaixo, os itens II e III, do ANEXO VI,
da Lei Municipal de nº 1.818/2000, que tratam da RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO DA CARREIRA
DO MAGISTÉRIO – RT e GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR – GEMAS, que
incidam sobre a carreira do Magistério Superior do Município de Catalão, cujos titulares são
colocados através de convênio a disposição da UFG, Campus de Catalão.

“Lei Municipal 1.818/2000

ANEXO VI
II - Retribuição por Titulação da Carreira do Magistério Superior
– RT
40 Horas

CLASSE

NÍVEL
ESPECIALIZAÇÃO

TITULAR

MESTRADO

DOUTORADO

1

2.571,40

4

1.968,16

3

1.900,84

2

1.842,14

1

1.782,11

ADJUNTO

4

748,42

3

734,16

2

720,16

1

706,37

ASSISTENTE

4

155,55

3

148,73

2

142,03

1

135,45

AUXILIAR

Dedicação Exclusiva

CLASSE

NÍVEL
ESPECIALIZAÇÃO

TITULAR

MESTRADO

DOUTORADO

1

6.968,43

4

4.250,33

3

4.136,10

2

4.024,97

1

3.916,88

ADJUNTO

4

1.709,18

3

1.672,92

2

1.630,44

1

1.592,90

ASSISTENTE

4

403,30

3

394,16

AUXILIAR

2

375,82

1

357,72

III - Gratificação Específica do Magistério Superior – GEMAS

40 Horas

Classe

Nível

GEMAS

TITULAR

1

1.112,90

4

1.109,28

3

1.101,72

2

1.094,22

1

1.021,95

4

1.021,12

3

1.020,29

2

1.019,46

1

1.018,63

4

1.017,80

3

1.016,97

2

1.016,14

1

1.015,31

ADJUNTO

ASSISTENTE

AUXILIAR

Dedicação Exclusiva

Classe

Nível

GEMAS

TITULAR

1

1.675,77

4

1.129,25

3

1.118,89

2

1.108,49

1

1.098,08

4

1.088,37

3

1.077,87

2

1.067,37

1

1.056,83

4

1.046,90

3

1.036,30

2

1.035,19

1

1.034,08

ADJUNTO

ASSISTENTE

AUXILIAR

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, e surtirá seus efeitos jurídicos a partir de 1º (primeiro) de julho de 2010.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 17.08.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.762, de 17 de agosto de 2010.
“Dispõe sobre a cessão de espaço físico no Prédio situado a Rua
Nassim Ágel, nº 505, Centro, nesta cidade, à Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, nos termos que
especifica”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a ceder espaço
físico no Paço Municipal, situado nesta cidade, a Rua Nassim Ágel, nº
505, Centro, de propriedade do Município de Catalão, à FUNDAÇÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE,
para funcionamento de sua Agência nesta cidade.

Parágrafo único – Os encargos decorrentes do consumo de
energia elétrica e de água e esgoto ficarão sob a responsabilidade do
Município de Catalão.

Art. 2º - A cessão será outorgada pelo prazo de 04 (quatro) anos,
a partir da data da assinatura, podendo ser revogada a qualquer tempo,
desde que comprovada a não utilização do imóvel para os fins em vista.

Parágrafo único – Enquanto houver interesse das partes, referida
cessão poderá ser prorrogada por sucessivos períodos de 04 (quatro)
anos, mediante assinatura de documento formalizado.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário e surtirá seus efeitos jurídicos a
partir de 1º (primeiro) de julho de 2010.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

Sanciono a presente Lei .

Registre-se e publique-se.
Catalão, 17.08.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.763, de 31 de agosto de 2010.
“Autoriza o Município de Catalão a contratar profissionais da área de
saúde por tempo determinado para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público, tudo nos termos do inciso IX, do artigo 37
da Constituição Federal e dá outras providências.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1º - Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público, caracterizada via do Decreto Municipal nº. 1.553, de 30 de julho de 2010, fica
o Município de Catalão autorizado a efetuar a contratação de 17 (dezessete)
profissionais da área da saúde, para ocupar cargos diversos, por tempo determinado
nas condições e prazos previstos nesta Lei, em conformidade com o quadro abaixo:

DEMONSTRATIVOS DE CARGOS – ÁREA DA SAÚDE

CARGOS

MÉDICO CLÍNICO GERAL

NÚMERO
DE VAGAS

CARGA HORÁRIA
(SEMANAL)

SALÁRIO (R$)

05

20 HORAS

2.324,87

04

20 HORAS

2.324,87

08

40 HORAS

1.151,76

(FORMAÇÃO SUPERIOR
EM MEDICINA COM
REGISTRO NO CONSELHO
DE CLASSE)
MÉDICO PEDIATRA
(FORMAÇÃO SUPERIOR
EM MEDICINA COM
ESPECIALIZAÇÃO EM
PEDIATRIA COM
REGISTRO NO CONSELHO
DE CLASSE)
TÉCNICO DE
ENFERMAGEM
(FORMAÇÃO TÉCNICA EM
ENFERMAGEM COM
REGISTRO NO CONSELHO
DE CLASSE)

I – a duração dos contratos será de 1º (primeiro) de setembro de 2010 a 31
(trinta e um) de dezembro de 2011;

II – o recrutamento do pessoal será feito em processo seletivo simplificado
devendo ser amplamente divulgado no Município;

III – o regime jurídico a ser adotado será o dos servidores efetivos do
Município, ou seja, o Estatutário, lei municipal nº. 1.142/92, inclusive no que se refere
ao décimo terceiro salário e férias;

IV – O valor da remuneração será em conformidade com o quadro de
contratação acima;

V – a carga horária diária será também em conformidade com o quadro acima;

VI – a extinção do contrato poderá ocorrer pelo exaurimento da sua vigência,
pela rescisão administrativa, no caso de infração disciplinar; pela conveniência da
administração; pela assunção do contratado de cargo público ou emprego
incompatível, e por iniciativa do contratado.

Art. 2º - Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse
público para efeitos do presente diploma legal, a continuidade da prestação dos
serviços na área da saúde, criadas pelo fato de estar o Município com carência de
funcionários nas áreas especificadas acima, cumuladas com a falta de pessoal
concursado para cobrir estas necessidades.
Art. 3º - As despesas com a execução da presente lei serão contabilizadas e
pagas a custas de verbas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Art. 4º - Os contratos de que trata esta Lei serão de natureza jurídica
administrativa, não gerando qualquer vínculo permanente, estabilidade ou efetividade.

Art. 5º - Os contratados nos termos deste diploma legal estão sujeitos aos
mesmos deveres e proibições, inclusive o 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. 6º - Somente poderão ser contratados os interessados que comprovarem
os seguintes requisitos:
I - ter completado 18 (dezoito) anos de idade;
II - ser brasileiro (a) nato ou naturalizado;
III - estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
IV - gozar de boa saúde física e mental, e não ser portador de deficiência
incompatível com o exercício da função;
V - possuir habilitação profissional exigida, em conformidade com a descrição
feita no quadro acima.

Art. – 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, surtindo seus efeitos a partir de 1º (primeiro) de setembro de
2010.

(a) Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 31.08.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.764, de 08 de setembro de 2010.
“Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento
fiscal do Município de Catalão, Estado de Goiás, no
montante e classificação que especifica”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em
conformidade com o disposto no Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, a
abrir crédito especial no valor total de até R$ 55.000,00 (cinquenta e
cinco mil reais) no Orçamento Fiscal do Município de Catalão, Estado

de Goiás, no exercício de 2010, com a seguinte classificação
orçamentária:
27.812.1042.3061 – Construção de vestiários na quadra do São João.
44.90.51 – Obras e Instalações ........................................................R$
55.000,00
Art. 2º - Para atender ao disposto no artigo anterior, serão
utilizados recursos provenientes da anulação parcial da dotação
orçamentária abaixo:

27.812.1042.4081 – Manutenção do Clube do Povo.
30.90.11 – Vencimento e vantagens fixas .......................................R$
55.000,00
TOTAL DE
55.000,00

ANULAÇÃO

...............................................................R$

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

Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 08.09.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.765, de 15 de setembro de 2010.
“Dispõe sobre o Serviço de Inspeção Municipal – SIM –
dos produtos de origem animal e vegetal, e dá outras
providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica criado o Serviço de Inspeção Municipal – SIM – que
regulamenta e executa a prévia fiscalização dos produtos de origem animal e
vegetal comercializados no Município de Catalão – GO.

Art. 2º - A fiscalização do Serviço de Inspeção Municipal – SIM – será
exercida pela Secretaria Municipal de Agricultura de Catalão.

Parágrafo único - O SIM tem por objetivo a fiscalização prévia sob o
ponto de vista industrial e sanitário dos produtos de origem animal e vegetal,
comercializados no município e distritos.

Art. 3º - A fiscalização prevista nesta Lei engloba:
IIIIIIIVVVI-

as aves e os animais abatidos, subprodutos e matérias-primas;
o pescado e seus derivados;
o leite e seus derivados;
o ovo e seus derivados;
o mel, a cera de abelha e seus derivados;
as verduras e leguminosas e seus derivados.

Art. 4º - A prévia inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem
animal e vegetal no âmbito municipal será exercida:
Inas propriedades rurais ou fontes produtoras;
IIno trânsito de produtos de origem animal e vegetal destinados à
alimentação humana, animal ou à industrialização;
IIInos matadouros e frigoríficos, coibindo o abate clandestino e a
respectiva comercialização;
IVnos laticínios e usinas de beneficiamento de leite

V-

VI-

nos entrepostos, de modo geral, que recebem, manipulem,
armazenem, conservem ou acondicionem produtos de origem animal
e vegetal;
nos estabelecimentos atacadistas e/ou varejistas que fabriquem,
transformem ou produzam qualquer produto derivado de origem
animal ou vegetal.

Parágrafo único - Entende-se por estabelecimento de produtos de
origem animal ou vegetal, para fins desta lei, qualquer instalação ou local nos
quais são utilizados, bem como quaisquer locais onde são recebidos,
manipulados,
elaborados,
transformados,
preparados,
conservados,
armazenados, depositados, acondicionados, embalados e rotulados com
finalidade industrial ou comercial, a carne das várias espécies animais e seus
derivados, o leite e seus derivados, o ovo e seus derivados, o mel, a cera de
abelha e seus derivados, as verduras e leguminosas e seus derivados.
Art. 5º - A prévia inspeção exercida pelo SIM, da Secretaria
Municipal de Agricultura, será regulamentada por decreto do Poder Executivo
Municipal, e terá como objetivos:
Io controle das condições higiênicas, sanitárias e tecnológicas, de
produção, manipulação, beneficiamento, armazenamento e
transporte de produtos de origem animal e seus derivados;
IIo controle de qualidade e as condições técnico-sanitárias dos
estabelecimentos em que são produzidos, preparados, manipulados,
beneficiados,
acondicionados,
armazenados,
transportados,
distribuídos e comercializados os produtos de origem animal e
vegetal;
IIIa fiscalização das condições de higiene das pessoas que trabalham
nos estabelecimentos referidos no inciso anterior;
IVa fiscalização e controle de todos os materiais utilizados na
manipulação, acondicionamento e embalagem de produtos de
origem animal e vegetal;
Va disciplina dos padrões higiênicos, sanitários e tecnológicos dos
produtos de origem animal e vegetal;
VIa fiscalização e o controle do uso dos aditivos empregados na
industrialização dos produtos de origem animal e vegetal e seus
derivados
VII- a fiscalização de produtos e subprodutos existentes no mercado de
consumo, para efeito de verificação e cumprimento das normas
estabelecidas;
VIII- a realização dos exames tecnológicos, microbiológicos, histológicos,
fisioquímicos, enzimáticos e dos caracteres organolépticos de
matéria-prima e produtos, quando necessários.
Art. 6º - O Poder Executivo Municipal poderá solicitar o apoio
técnico e operacional dos órgãos de fiscalização estadual e federal, no que for
necessário, para o fiel cumprimento desta Lei, podendo, ainda, no interesse da
saúde pública, exercer fiscalização conjunta com esses órgãos e requerer, no
que couber, a participação da Secretaria Municipal de Saúde e de associações
profissionais ligadas à matéria.

Art. 7º - O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar e
instituir, por meio de decreto, sanções por infração ao disposto nesta Lei.

Art. 8º - As atividades do SIM serão apresentadas através de
relatório mensal enviado à Secretaria Municipal de Agricultura.

Art. 9º - Serão destinadas à Secretaria Municipal de Agricultura
recursos orçamentários suficientes e pessoal técnico e administrativo
necessários à execução da inspeção sanitária de que trata esta Lei, correndo
por dotação própria orçamentária, suplementada se necessário.

Art. 10º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

(a) Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 15.09.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.766, de 16 de setembro de 2010.

“Declara de Utilidade Pública a Associação Protetora
dos Animais de Catalão - ASPAC”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica pela presente Lei declarada de utilidade pública a
“Associação Protetora dos Animais de Catalão – ASPAC”, entidade 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-se as disposições em contrário.

(a) Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 16.09.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.767, de 16 de setembro de 2010.

“Declara de Utilidade Pública a Associação das Congadas de
Catalão”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica pela presente Lei declarada de utilidade pública a
“Associação das Congadas de Catalão”, entidade sem fins lucrativos,
com sede à Praça Irineu Nicoletti, na cidade de Catalão, Estado de
Goiás.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

(a) Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 16.09.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.768, de 17 de setembro de 2010.
“Autoriza abrir crédito especial e adquirir e doar produtos à
Associação da Congada de Catalão e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir e
doar à Associação da Congada de Catalão diversos produtos, tais como:
tecidos, peças de vestuário, aviamentos, calçados, instrumentos
musicais, bem como executar reformas nos instrumentos musicais já
pertencentes aos ternos de congos do Município de Catalão.
Parágrafo único – Os bens móveis a que se refere o caput deste
artigo não serão incorporados aos patrimônio do município, haja vista
que possui objetivo específico de doação para a Associação da Congada
de Catalão com a finalidade de incrementar as tradições e o folclore de
nosso município.
Art. 2º - Para cobrir as despesas com a execução desta lei fica o
Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em conformidade com o
disposto no Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, a abrir crédito especial no
valor total de até R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), no Orçamento Fiscal
do Município de Catalão, Estado de Goiás, no exercício de 2010, com a
seguinte classificação orçamentária:

13.392.1084.4.053 – Manutenção da FCMDC

339032

–

Material

de

Distribuição

Gratuita

..................................R$ 80.000,00
Art. 3º - Para atender ao disposto no artigo anterior serão
utilizados recursos provenientes da anulação parcial da dotação
orçamentária abaixo:
13.392.1084.4.053 – Manutenção da FCMDC
33.90.29 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica
TOTAL DE ANULAÇÃO ............................................R$ 80.000,00
Art 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 17.09.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.769, de 21 de setembro de 2010.

“Concede Gratificação Especial aos Funcionários Municipais
que prestaram serviços suplementares durante a exposição
agropecuária de 2.010, como especifica”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo 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 da Exposição
Agropecuária de Catalão, neste ano de 2.010, como especifica:
Matr Nome Servidor(a)

Vr. Bruto a receber

5.342 ADRIANO CAMARGO

558,42

4.137 ALEXANDRE GOMES FERREIRA

217,08

ALEXANDRE RODRIGUES DA
3.117 COSTA

217,08

4.564 ANDERSON MESQUITA ROSA

217,08

644

ANDRE JULIO DE MESQUITA

558,42

5.385 ANTONIO CESAR FERREIRA

558,42

5.333 ARI MACHADO GOMES

558,42

5.338 ARNALDO TOME BARBOSA

558,42

4.565 BENTO LUIZ DIAS

217,08

5.050 CARLOS HENRIQUE GUIMARAES

217,08

613

CLAYTON CANDIDO

662,52

CLEIBER MONTEIRO DOS
2.996 SANTOS

217,08

5.297 DAIANE FERNANDES LEITE

494,86

5.775 DANIEL ALMEIDA DA SILVA

217,08

4.568 DIEGO TOMAS LUCIANO

217,08

5.900 EDIANE BRAZ FERREIRA

494,86

2.015 EDY BUENO MARTINS

558,42

4.569 FERNANDA SOUZA PACHECO

217,08

5.777 FLAVIA SILVA MASTRELLA

217,08

5.336 FLAVIO ANDRIELE SOBRINHO

558,42

5.343 FRANCISCO TEREZA DA SILVA

558,42

76

HELENO DE PAULA PONTES

494,86

5.574 HUGO SILVA MARTINS

558,42

5.334 IDEBRANDO PEREIRA MARTINS

558,42

1.451 ILTON MARTINS COELHO

662,52

527

JAIR PIMENTA FALEIROS

558,42

93

JANIRO BORGES

558,42

JASON ROSA DE MESQUITA
5.538 NETO

662,52

JOAO ALBERTO CAIADO DE
4.570 CASTRO FILHO

217,08

5.344 JOAO BATISTA GONZAGA

558,42

269

494,86
JOAQUIM FERREIRA DA

FONSECA
5.339 JOSE CANDIDO ROSA

558,42

JOSE EDUARDO MACHADO
4.918 BARROSO

494,86

5.345 JOSE GONCALVES NETO

558,42

2.133 JOSE MACHADO DA SILVA

558,42

5.340 JOSE MIGUEL BORGES

558,42

5.850 JULIANA CASSIANO SILVA

494,86

5.346 JULIANO BALBINO ROSA

558,42

3.373 LEANDRO MARTINS SILVERIO

217,08

4.571 LEONARDO MARIANO DOS REIS

217,08

4.572 LUCAS AGUIAR

217,08

5.218 LUIS NAVES DE AGUIAR JUNIOR

558,42

5.220 MANOEL RIBEIRO BORGES

558,42

4.573 MARCIO JOSE DAS NEVES

217,08

5.349 NILSON JOSE LUIZ DA SILVA

558,42

314

NILTON CANDIDO

662,52

5.341 PAULO CAMARGO

558,42

5.355 PAULO HENRIQUE FERREIRA

494,86

5.354 PAULO HENRIQUE INACIO SILVA

494,86

RAFAELA APARECIDA DE
5.895 CASTRO MORAIS

494,86

5.350 ROBERTO CAMARGO

558,42

5.351 RONALDO ARCANJO DA SILVA

558,42

5.352 RONALDO LOURENCO DA SILVA

558,42

2.026 SEBASTIAO DIVINO BORGES

558,42

2.030 SERGIO LUIZ DOS SANTOS

558,42

5.778 SERGIO ROBERTO BORGES

217,08

207

SIVALDO AIRES DE SOUZA

494,86

677

VALDEMES ROSA DA SILVA

558,42

5.552 VALMIR CANDIDO PIMENTA

494,86

5.353 VANILDO BORGES

558,42

5.896 VILMA ESTEVES NETO

494,86

5.897 VINICIUS ANTONIO DA SILVA

494,86

WELDA DE LOURDES BORGES
5.779 SILVA

217,08

1.605 WILLIAM GONCALVES

558,42

WILMAR GONCALVES DE SOUSA
4.575 JUNIOR

217,08

(65 servidores municipais)
Total......R$

29.743,30

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, revogandose as disposições em contrário.
(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 21.09.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.770, de 21 de setembro de 2010.
“Altera Artigo 1º da Lei Municipal de nº 2.714, de 17 de

dezembro de 2009”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º- O Artigo 1º da Lei Municipal de nº 2.714, de 17 de dezembro de
2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Lei Municipal de nº 2.714, de 17 de dezembro de 2009:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar à União,
uma área de terreno situada nesta cidade, á Rua 503, lado par, esquina com a
Rua 506, lado par, formado pelos lotes 03, 04, 05 e partes dos lotes 06 e 07 da
quadra 08 do Loteamento Setor Santa Cruz (1ª área do Decreto Municipal de
Desmembramento n° 983, de 30.11.2009), com 1.779,95 m2 e as seguintes
medidas e confrontações: Pela frente mede 26,56 metros e confronta com a
Rua 503, com um chanfrado de 6,58 metros; aos fundos mede 30,10 metros e
confronta com a 2ª área do referido Decreto (Partes dos lotes 06 e 07); pelo
lado direito mede 57,48 metros e confronta com a Rua 506; e, pelo lado
esquerdo tem um formato irregular, começando no alinhamento da Rua 503 e
segue em direção aos fundos, numa extensão de 28,17 metros, confrontando
com o lote 02; daí, vira à direita e segue com a mesma confrontação, numa
extensão de 2,53 metros; daí, vira à esquerda e segue numa extensão de
15,00 metros, confrontando com o lote 10; daí, vira à direita e segue com a
mesma confrontação, numa extensão de 2,53 metros; daí, vira finalmente à
esquerda e segue confrontando com o lote 08 numa extensão de 16,02 metros,
até atingir a linha dos fundos. Terreno este matriculado no CRI local sob n°
37.662 do Livro 2 do Registro Geral.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 04 (quatro) de março
de 2010.

(a) Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 21.09.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.771, de 22 de setembro de 2010.
“Autoriza o Município de Catalão a contratar
profissionais da área de saúde por tempo determinado
para atender à necessidade temporária de excepcional
interesse público, tudo nos termos do inciso IX, do
artigo 37 da Constituição Federal e dá outras
providencias”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, caracterizada via Decreto Municipal nº 1.649, de 15 de
setembro de 2010, fica o Município de Catalão autorizado a efetuar a
contratação de 30 (trinta) profissionais da área de saúde, para ocupar cargos
diversos, por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei,
em conformidade com o quadro abaixo:

DEMONSTRATIVOS DE CARGOS – ÁREA DA SAÚDE

CARGOS

NÚMERO
DE
VAGAS

CARGA HORÁRIA
(SEMANAL)

MÉDICO CLÍNICO GERAL

12 (doze)

20 HORAS

(FORMAÇÃO SUPERIOR
EM MEDICINA COM
REGISTRO NO

SALÁRIO
(R$)

2.324,87

CONSELHO DE CLASSE)
MÉDICO PEDIATRA

10 (dez)

20 HORAS

2.324,87

08 (oito)

40 HORAS

1.151,76

(FORMAÇÃO SUPERIOR
EM MEDICINA COM
ESPECIALIZAÇÃO EM
PEDIATRIA COM
REGISTRO NO
CONSELHO DE CLASSE)
TÉCNICO DE
ENFERMAGEM
(FORMAÇÃO TÉCNICA
EM ENFERMAGEM COM
REGISTRO NO
CONSELHO DE CLASSE)

I-

a duração dos contratos será de 1º (primeiro) de outubro de 2010

a 31 (trinta e um) de dezembro de 2011;
II-

o recrutamento do pessoal será feito em processo seletivo

simplificado, devendo ser amplamente divulgado no Município por no mínimo
08 (oito) dias;
III-

o regime jurídico a ser adotado será o dos servidores efetivos do

Município, ou seja, o Estatutário, lei municipal nº 1.142/92, inclusive no que se
refere ao décimo terceiro salário e férias;
IV-

o valor da remuneração será em conformidade com o quadro de

contratação acima;
V-

a carga horária diária será, também, em conformidade com o

quadro acima;
VI-

a extinção do contrato poderá ocorrer pelo exaurimento da sua

vigência, pela rescisão administrativa, no caso de infração disciplinar; pela
conveniência da administração; pela assunção do contratado de cargo público
ou emprego incompatível, e por iniciativa do contratado.

Art. 2º- Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse
público para efeitos do presente diploma legal, a continuidade da prestação dos
serviços na área da saúde, criadas pelo fato de estar o Município com carência
de funcionários nas áreas especificadas acima, cumuladas com a falta de
pessoal concursado para cobrir estas necessidades.

Art. 3º - As despesas com a execução da presente lei serão
contabilizadas e pagas a custas de verbas do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE.

Art. 4º - Os contratos de que trata esta Lei serão de natureza jurídica
administrativa, não gerando qualquer vínculo permanente, estabilidade ou
efetividade.

Art. 5º - Os contratados nos termos deste diploma legal estão sujeitos
aos mesmos deveres e proibições, inclusive o atinente à acumulação de cargos
e funções públicas e ao regime de disciplina e responsabilidade vigentes para
as demais servidores públicos municipais, no que couber.

Art. 6º - Somente poderão ser contratados os interessados que
comprovarem os seguintes requisitos:

I-

ter completado 18 (dezoito) anos de idade;

II-

ser brasileiro (a) nato ou naturalizado;

III-

estar quite com as obrigações militares e eleitorais;

IV-

gozar de boa saúde física e mental, e não ser portador de

deficiência incompatível com o exercício da função;
V-

possuir habilitação profissional exigida, em conformidade com a

descrição feita no quadro acima.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário especialmente a lei municipal de nº
2.763, de 31 de agosto de 2010.

Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 22.09.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.772, de 24 de setembro de 2010.
“Dispõe sobre autorização para firmar convênio de
mutua colaboração com a UNDIME/GO – União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação –
Seccional Goiás”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, no
nome do Município de Catalão, a firmar convênio de mutua colaboração
com a UNDIME/GO – União Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação – Seccional Goiás, objetivando cumprir com as disposições
constantes na minuta do convênio em anexo.
§1º - O Município fica autorizado a consignar, anualmente, em seu
orçamento, dotação para cobertura de despesas a ser gerada pela
consequencia do “caput deste artigo, no valor de R$ 1.875,00 (mil

oitocentos e setenta e cinco reais), à título de anuidade, com as
consequentes correções monetárias.
§2º - Os repasses correrão em parcela única e a cada ano.
Art. 2º - Para cobrir as despesas com esta lei, fica o Município
autorizado a abir na contabilidade municipal crédito especial no valor de
R$ 1.875,00 (mil oitocentos e setenta e cinco reais), que se fará na
seguinte dotação orçamentária do exercício 2010:
12.122.1078.4.042 – Administração da Secretaria de Educação;
33.90.47 – Obrigações tributárias e contributivas.
Total – R$ 1.875,00 (mil oitocentos e setenta e cinco reais).
Art. 3º - Para atender o disposto no artigo anterior serão utilizados
recursos provenientes da anulação parcial da dotação orçamentária
abaixo:
12.122.1078.4.042 – Administração da Secretaria de Educação;
44.90.52 – Equipamentos e material permanente.
Total da anulação parcial – R$ 1.875,00 (mil oitocentos e setenta e
cinco reais).

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 24.09.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.773, de 24 de setembro de 2010.

“Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento
fiscal do Município de Catalão, Estado de Goiás, no
montante e classificação que especifica”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em
conformidade com o disposto no Art. 43 da Lei Federal n° 4.320/64, a
abrir crédito especial no valor total de até R$ 230.000,00 (duzentos e
trinta mil reais), no Orçamento Fiscal do Município de Catalão, Estado
de Goiás, no exercício de 2010, com a seguinte classificação
orçamentária:
10.301.1029.3.062 – Ampliação e Reforma do Posto de Saúde Edson
Fayad

44.90.51 – Obras e Instalações .....................................................R$
230.000,00

Art. 2º - Para atender ao disposto no artigo anterior serão
utilizados recursos provenientes da anulação parcial da dotação
orçamentária abaixo:

10.301.1029.4033- Manutenção do FMS
31.90.34 – Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de
Terceirização...................................................................................R$
230.000,00

TOTAL
DE
230.000,00

ANULAÇÃO..............................................................R$

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

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 24.09.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.774, de 24 de setembro de 2010.
“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio de
parceria com a ASSOCIAÇÃO DA CONGADA DE
CATALÃO e a conceder subvenção financeira da forma
que especifica e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado,
em nome do Município de Catalão, a firmar convênio com a
ASSOCIAÇÃO DA CONGADA DE CATALÃO, sociedade civil sem fins
lucrativos, políticos ou religiosos, com sede nesta cidade, visando dar
melhores condições aos ternos da congada desta cidade durante as
comemorações da Festa de Nossa Senhora do Rosário de 2010.

Art. 2º - O Município fica autorizado a conceder subvenção
financeira na ordem de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais) à
ASSOCIAÇÃO DA CONGADA DE CATALÃO, em moeda corrente do
país, a título de cooperação para serem aplicados na preparação dos
ternos (aquisição e doação de vestimentas, calçados e instrumentos) que
se apresentarão durante as festividades deste ano.
Parágrafo único - O repasse ocorrerá em uma única parcela,
tudo conforme ao que será estabelecido em convênio e de acordo com o
plano de aplicação aprovado.

Art. 3º - Para fazer face aos recursos desta lei, a ASSOCIAÇÃO
deverá apresentar o plano de aplicação, e, posteriormente, a devida
prestação de contas referente à subvenção recebida, na forma exigida
pela contabilidade municipal
Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão
suportadas por dotações orçamentárias próprias vigentes a seguir
especificadas:

13.392.10824.052 – Manutenção e Promoção da Cultura e
Folclore
33.50.43 – Subvenções Sociais.
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 24.09.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.775, de 13 de outubro de 2010.

“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O ROTARY CLUB DE
CATALÃO SOLIDARIEDADE”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono
e promulgo a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica pela presente Lei declarada de utilidade pública
o “ROTARY CLUB DE CATALÃO SOLIDARIEDADE” entidade sem fins
lucrativos, com sede nesta cidade de Catalão, Estado de Goiás.
Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

(a) Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 13.10.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.776, de 04 de novembro de 2010.
“Declara de Utilidade Pública a Associação Comunitária
Coração de Maria”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica, pela presente Lei, declarada de utilidade pública a
“Associação Comunitária Coração de Maria”, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 09.266.582/0001-27, entidade sem fins lucrativos, com sede na
Fazenda Morro Agudo – “Cisterna”, zona rural de Catalão, Estado de
Goiás.

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

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 04.11.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.777, de 09 de novembro de 2010.

“Concede Gratificação Especial aos Servidores públicos Municipais,
como especifica.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei.

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 (conforme o número de horas trabalhadas) aos
servidores desta Prefeitura, que prestaram serviços suplementares
imprescindíveis no decorrer da Festa de Nossa Senhora do Rosário, neste ano
de 2.010, como especifica:

Matr.:

Nome Servidor(a)

5.342 ADRIANO CAMARGO
5.092 ADRIANO NAVES
693

ADRIANO PATRICIO R DE SOUZA

1.639 ALBERTO CARLOS HORACIO DOS SANTOS

VR. A
RECEBER
840,00
1.999,26
1.999,26
1.127,52

4.137 ALEXANDRE GOMES FERREIRA

350,00

3.117 ALEXANDRE RODRIGUES DA COSTA

350,00

4.564 ANDERSON MESQUITA ROSA

150,00

1.033 ANIVALDO JOAQUIM DE OLIVEIRA

1.999,26

1.920 ANTONIA DE FATIMA NASCIMENTO

840,00

2.994 ANTONIO CARLOS DA SILVA

300,00

5.385 ANTONIO CESAR FERREIRA

840,00

5.333 ARI MACHADO GOMES

840,00

5.338 ARNALDO TOME BARBOSA

840,00

4.565 BENTO LUIZ DIAS

300,00

1.378 BRAZ HENRIQUE SUCENA
926

CACILDA APARECIDA ALVES

5.050 CARLOS HENRIQUE GUIMARAES
722

CARLOS ROBERTO FRANCA FERREIRA

1.127,52
1.127,52
350,00
1.127,52

2.996 CLEIBER MONTEIRO DOS SANTOS

350,00

4.567 CLEITON CRISPIM PEREIRA

350,00

5.297 DAIANE FERNANDES LEITE

999,60

5.775 DANIEL ALMEIDA DA SILVA

350,00

1.448 DANIEL ALVES RIBEIRO

1.127,52

5.776 DIEGO LUIZ RIBEIRO TRONCHA

350,00

4.568 DIEGO TOMAS LUCIANO

350,00

727

DIVINA RIBEIRO ROSA PENA

719

DONIZETE DE FREITAS MARTINS

5.900 EDIANE BRAZ FERREIRA

840,00
1.999,26
999,60

5.281 EDISON EVANGELISTA CORDEIRO JUNIOR

1.127,52

5.197 EDSON PACELLI JUNIOR

1.999,26

2.015 EDY BUENO MARTINS

840,00

4.259 ENIVALDA DE FATIMA FERREIRA

350,00

4.569 FERNANDA SOUZA PACHECO

350,00

5.336 FLAVIO ANDRIELE SOBRINHO

840,00

76 HELENO DE PAULA PONTES

1.999,26

5.334 IDEBRANDO PEREIRA MARTINS
1.446 IZAIAS APOLINARIO DANTAS

840,00
1.127,52

527

JAIR PIMENTA FALEIROS

840,00

443

JAMIL ANTONIO DOS SANTOS

840,00

93

JANIRO BORGES

840,00

302

JESUS BERNARDO DE OLIVEIRA

840,00

4.570 JOAO ALBERTO CAIADO DE CASTRO FILHO

350,00

5.344 JOAO BATISTA GONZAGA

840,00

1.636 JOAO FERNANDES DA SILVA

1.127,52

260

JOAO LUCAS DE MEDEIROS

840,00

676

JOAO PEREIRA DE MELO

840,00

5.339 JOSE CANDIDO ROSA

840,00

1.066 JOSE CARLOS RODOVALHO

1.127,52

5.285 JOSE FERREIRA DA SILVA

1.127,52

5.345 JOSE GONCALVES NETO
95

JOSE LOURENCO DE MORAIS

840,00
840,00

2.133 JOSE MACHADO DA SILVA

840,00

5.340 JOSE MIGUEL BORGES

840,00

1.117 JUAREZ RODOVALHO DA SILVA

1.127,52

5.346 JULIANO BALBINO ROSA

840,00

3.373 LEANDRO MARTINS SILVERIO

350,00

4.572 LUCAS AGUIAR

350,00

5.220 MANOEL RIBEIRO BORGES

1.999,26

4.573 MARCIO JOSE DAS NEVES

350,00

121

MARCOS DORVALINO DA COSTA

5.149 MAURICIO RABELO DE MESQUITA
5.349 NILSON JOSE LUIZ DA SILVA

840,00
1.999,26
840,00

5.241 OIDE DE OLIVEIRA SOBRINHO

1.999,26

5.341 PAULO CAMARGO

840,00

1.403 PAULO DOS ANJOS ROSA

840,00

5.355 PAULO HENRIQUE FERREIRA

999,60

5.354 PAULO HENRIQUE INACIO SILVA

999,60

1.465 REGINALDO BATISTA BORGES
1.406 RENATO JOAO MARTINS

840,00
1.127,52

5.350 ROBERTO CAMARGO

840,00

2.025 ROBERTO CARLOS FELIX

840,00

5.541 ROBERTO CARLOS MARQUES

1.127,52

5.351 RONALDO ARCANJO DA SILVA

840,00

5.352 RONALDO LOURENCO DA SILVA

840,00

1.214 SEBASTIAO COELHO DA SILVA

840,00

1.467 SERGIO FERREIRA DA SILVA

1.999,26

2.030 SERGIO LUIZ DOS SANTOS

840,00

5.778 SERGIO ROBERTO BORGES

350,00

2.179 SILVANO CARLOS NETO

840,00

1.413 SIVALDO MENDES DE OLIVEIRA

1.127,52

1.518 SOLIMAR RODRIGUES COELHO

1.127,52

677

VALDEMES ROSA DA SILVA

1.999,26

616

VALDIVINO PIRES MOURA

1.127,52

5.552 VALMIR CANDIDO PIMENTA
1.194 VANDERLEY DE OLIVEIRA DA SILVA
5.353 VANILDO BORGES

999,60
1.127,52
840,00

5.896 VILMA ESTEVES NETO

999,60

5.897 VINICIUS ANTONIO DA SILVA

999,60

5.779 WELDA DE LOURDES BORGES SILVA

350,00

1.605 WILLIAM GONCALVES

840,00

4.575 WILMAR GONCALVES DE SOUSA JUNIOR

350,00

91 servidores

85.096,90

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.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 09.11.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.778, de 29 de novembro de 2010.

“Cria cargos EFETIVOS de ENGENHEIRO QUÍMICO, ENGENHEIRO

AMBIENTAL, ENGENHEIRO AGRÔNOMO, BIÓLOGO E GEÓGRAFO
para atender a necessidade da SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE, e cria o cargo efetivo de AUDITOR FISCAL para atender
a necessidade da SECRETARIA MUNICIIPAL DA FAZENDA, na
forma que especifica e dá outras providências.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Ficam criados e incorporados na estrutura administrativa do
Município de Catalão, especificamente no GRUPO “I”, do ANEXO II, da Lei
Municipal de N.º 1.818, de 05 de abril de 2.000, os cargos de ENGENHEIRO
QUÍMICO, ENGENHEIRO AMBIENTAL, ENGENHEIRO AGRÔNOMO,
BIÓLOGO, GEOGRÁFO e AUDITOR FISCAL, de provimento EFETIVO e
regidos pelo regime jurídico ESTATUTÁRIO, na seguinte forma:

ANEXO II - Grupo I

TEMPO DE SERVIÇO

N.ºVAGAS

001

CARGA
HORÁRIA:

CARGO

ENGENHEIRO QUÍMICO

01-05
anos

06-10
anos

11-15
anos

16-20
anos

21-25
anos

26-30
anos

31 em
diante

2.324,87 2.348,11 2.371,59 2.395,31 2.419,28 2.443,46 2.467,86

FORMAÇÃO SUPERIOR EM
ENGENHARIA QUÍMICA
COM REGISTRO NO
CONSELHO

40 HS
DE CLASSE (Vinculado a Sec.
SEMANAIS Mun. Meio Ambiente)
001

ENGENHEIRO AMBIENTAL

CARGA
HORÁRIA:

FORMAÇÃO SUPERIOR EM
ENGENHARIA AMBIENTAL
COM REGISTRO NO
CONSELHO

2.324,87 2.348,11 2.371,59 2.395,31 2.419,28 2.443,46 2.467,86

40 HS
DE CLASSE (Vinculado a Sec.
SEMANAIS Mun. Meio Ambiente)

NÍVEL
SUPERIOR
COMPLETO

001

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

CARGA
HORÁRIA:

FORMAÇÃO SUPERIOR EM
ENGENHARIA AGRÔNOMA
COM REGISTRO NO
CONSELHO

2.324,87 2.348,11 2.371,59 2.395,31 2.419,28 2.443,46 2.467,86

40 HS
DE CLASSE (Vinculado a Sec.
SEMANAIS Mun. Meio Ambiente)

001
CARGA
HORÁRIA:

BIÓLOGO

2.324,87 2.348,11 2.371,59 2.395,31 2.419,28 2.443,46 2.467,86

FORMAÇÃO SUPERIOR EM
BIOLOGIA

COM REGISTRO NO
CONSELHO DE CLASSE
40 HS
(Vinc. a Sec. Mun. Meio
SEMANAIS Ambiente)
001
CARGA
HORÁRIA:

GEÓGRAFO

2.324,87 2.348,11 2.371,59 2.395,31 2.419,28 2.443,46 2.467,86

FORMAÇÃO SUPERIOR EM
GEOGRAFIA(BACHARELADO)

COM REGISTRO NO
CONSELHO DE CLASSE
40 HS
(Vinc. a Sec. Mun. Meio
SEMANAIS Ambiente)
001

AUDITOR FISCAL

2.324,87 2.348,11 2.371,59 2.395,31 2.419,28 2.443,46 2.467,86

CARGA
HORÁRIA:

FORMAÇÃO SUPERIOR EM
CIÊNCIAS CONTÁBEIS, ADM.
DE EMPRESAS E/OU
ECONOMIA COM REGISTRO

NO CONSELHO DE CLASSE
40 HS
(Vinculado a Sec. Mun. da
SEMANAIS Fazenda)

§ 1º – Para preenchimento dos cargos acima referenciados, o Município
deverá exigir que os servidores possuam curso superior completo e o
respectivo registro no conselho de classe correspondente ao cargo.
§ 2° - Os cargos de ENGENHEIRO QUÍMICO, ENGENHEIRO
AMBIENTAL, ENGENHEIRO AGRÔNOMO, BIÓLOGO e GEOGRÁFO, ora
criados são vinculados a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e o cargo de
AUDITOR FISCAL vinculado a Secretaria Municipal da Fazenda, não podendo
os titulares serem desviados para outras atividades, ficando a Diretoria de
Recursos Humanos do Município autorizada a readequar o Organograma de
acordo com os termos desta Lei.
§ 3º - As atividades a serem desenvolvidas pelos ocupantes dos cargos
ora criados serão as seguintes:
I – Engenheiro Químico - Desempenhar atividades de coordenação, análise e
elaboração de pareceres técnicos, projetos e execução de trabalhos
especializados referentes a processos químicos e bioquímicos. Efetuar
supervisão, planejamentos, pesquisas e estudos referentes à elaboração de
normas na área ambiental. Exercer a fiscalização e o licenciamento ambiental,
efetuando análises, estudos e vistorias “in loco”, relativas ao desenvolvimento
de atividades utilizadoras de recursos naturais em estabelecimentos que
fabricam e comercializam produtos de interesse à saúde.
II – Engenheiro Ambiental - Desempenhar atividades de projetos, execução,
supervisão, planejamento, pesquisa, monitoramento e elaboração de normas
na área ambiental tendo em vista o equilíbrio entre o uso dos recursos naturais
e a conservação do meio ambiente.
III – Engenheiro Agrônomo - Desempenhar atividades de coordenação,
analise e elaboração de pareceres técnicos, projetos e execução de trabalhos
especializados referentes à proteção dos recursos naturais e produção vegetal.
Efetuar supervisão, planejamentos, pesquisas e estudos referentes a projetos
de engenharia agronômica.

IV – Biólogo - Sintética: realizar ações de na área ambiental, relacionadas com
a investigação científica ligada à Biologia Sanitária, Saúde Pública,
Epidemiologia de doenças transmissíveis, Controle de Vetores e Técnicas de
Saneamento
Básico;
Desenvolver ações e processos relacionadas à conservação, preservação,
erradicação, manejo e melhoramento de organismos e do meio ambiente e à
Educação Ambiental. Realização de auditorias e confecção de laudos técnicos
junto aos diversos setores da Administração Pública Municipal, bem como
desenvolvimento de atividades de natureza analítica e ou operativa junto à
Usina de Reciclagem de Lixo do Município.
Analítica: acompanhar e avaliar o desempenho das atividades da Usina de
Reciclagem de Lixo do Município, propondo a execução e fiscalização dos
processos ambientais, sendo responsável técnica de todas as atividades de
manejo dos resíduos de Lixo, bem como prestando serviços de assessoria
técnica em saneamento básico desenvolvendo ações e processos relacionados
à conservação, preservação, erradicação, manejo e melhoramento de meio
ambiente.
V – Geógrafo - Sintética: compreende a elaboração, supervisão, avaliação e
realização de estudos, projetos e/ou pesquisas relacionados ao meio ambiente
no município de Catalão.
Analítica: planejar e executar trabalhos técnicos e de pesquisas no campo da
Geografia; executar trabalhos topográficos e geodésicos; realizar
levantamentos e mapeamentos geográficos; realizar estudos de
fotointerpretação; realizar estudos relativos à ciência da Terra; efetuar
trabalhos de prospecção e pesquisa geográfica; emitir parecer, efetuar perícias,
arbitramentos, inspeções e vistorias referentes à matéria de sua competência,
emitindo laudos técnicos ou termos respectivos; responsabilizar-se por equipes
auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar
tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

VI – Auditor Fiscal – Conhecimentos e ações gerais sobre Auditoria interna e
externa; Consultoria tributária; Contabilidade societária; Contabilidade de
tributos; Avaliação econômico-financeira; Elaboração, preparação e análise de
orçamentos; Escrituração, elaboração e análise das demonstrações contábeis
(econômicas e financeiras); Análise de demonstrações financeiras; Análise de
custos e política de formação de preços; Sistemas de custeio nas empresas
comerciais, industriais e de prestação de serviços; Contabilidade de órgãos
governamentais; Perícia judicial e extrajudicial e outros conhecimentos afins.
Art. 2º - Os cargos referenciados no artigo anterior sujeitarão aos
mesmos direitos e obrigações dos demais servidores efetivos já definidos na
legislação municipal, inclusive quanto à progressão horizontal/vertical e
reajustes salariais.

Artigo 3° - Com a possibilidade de aplicação gradual da presente lei e
baseada em estudos feitos pela Secretaria Municipal de Administração e ainda
pela Secretaria Municipal da Fazenda não haverá impacto significante no
orçamentário-financeiro neste exercício nem nos dois subseqüentes.
Parágrafo Único – Toda a despesa com esta lei tem adequação
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com
o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
Artigo 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 29.11.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

Obs: alterada pela lei 3.341, de 17.12.2015

LEI Nº 2.779, de 29 de novembro de 2010.

“Cria cargo EFETIVO de PROFESSOR PD-1 (com lotação
exclusiva para o Distrito de Santo Antônio do Rio Verde e
região), neste Município, na forma que especifica e dá outras
providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica criado na estrutura administrativa do Município de Catalão,
especificamente no GRUPO “C”, do ANEXO V, da Lei Municipal de N.º 1.818,
de 05 de abril de 2.000, o cargo de PROFESSOR PD-1 (com lotação exclusiva
para o Distrito de Santo Antônio do Rio Verde e região), neste Município, de
provimento EFETIVO e regime ESTATUTÁRIO, na seguinte forma:

GRUPO C
N.ºVAGAS CARGO

020

VALOR - R$

PROFESSOR PD-1
20 hs. aulas

598,18

(c/ lotação Distrito Santo Antônio do Rio Verde e
região)
30 hs. aulas

897,27

40 hs. aulas

1.196,40

§ 1º – Para preenchimento do cargo acima referenciado o Município
deverá exigir quando da realização do concurso público que o candidato
possua, no mínimo, habilitação de magistério de 2° grau.

§ 2° - O cargo criado acima é vinculado a Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, não podendo os titulares ser desviados para outras
atividades.

Art. 2º - O cargo referenciado no artigo anterior sujeitará aos mesmos
direitos e obrigações dos demais servidores efetivos já definidos na legislação
municipal (Estatuto do Magistério Público Municipal e legislação correlata),
inclusive quanto à forma de reajuste salarial, ascensão funcional na carreira,
titularidades, gratificações, reserva de tempo/jornada de trabalho/horas
atividades, tudo nas mesmas condições e formas dos demais professores do
Quadro.

Art. 3° - Com a possibilidade de aplicação gradual da presente lei e
baseada em estudos feitos pela Secretaria Municipal de Administração e ainda
pela Secretaria Municipal da Fazenda não haverá impacto significante no
orçamentário-financeiro neste exercício nem nos dois subseqüentes.

Parágrafo Único – Toda a despesa com esta lei tem adequação
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com
o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogandose as disposições em contrário.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 29.11.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.780, de 29 de novembro de 2010.

“Autoriza o MUNICÍPIO DE CATALÃO a firmar convênio e a
conceder subvenção financeira ao CLUBE RECREATIVO E
ATLÉTICO CATALANO – CRAC – da forma que especifica e dá
outras providencias”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em nome
do Município de Catalão a firmar convênio de parceria com o CLUBE
RECREATIVO E ATLÉTICO CATALANO – CRAC e a conceder subvenção
financeira, na importância de até R$ 720.000,00 (Setecentos e vinte mil reais).

Parágrafo único - Da subvenção autorizada no caput deste artigo, o
Clube deverá utilizar da seguinte forma:

a) até 120.000,00 (cento e vinte mil reais), para cobrir despesas com as
categorias de base do Clube;

b) até 600.000,00 (seiscentos mil reais) para cobrir partes das despesas do
CLUBE com o futebol profissional durante a preparação e participação no
Campeonato Goiano de Futebol, ano de 2011;

c) As datas dos repasses e os valores das parcelas serão definidos por ocasião
da instrumentalização do convênio a ser firmado entre as partes.
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 contas referente à subvenção recebida
nos moldes indicados pela Diretoria de Contabilidade deste Município.
Art. 3º - Todas as despesas com a execução desta lei correrão a contas
exclusivas da dotação orçamentária vigente, a seguir especificada:

27.812.1042.4080 - Manutenção do Esporte em Geral
33.50.41 - Contribuições

Art. 4.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 29.11.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.781, de 29 de novembro de 2010.
“Altera da forma abaixo a lei municipal de nº 2.659, de 03 de
abril de 2009.”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a
seguinte Lei.
Art. 1º - Acrescenta o § 2º ao Artigo 1º da lei municipal nº 2.659, de 03 de abril
de 2009, renumera o parágrafo único para § 1º, que com as alterações passará, a
partir desta data a vigorar com a seguinte redação:

“Lei municipal nº 2.659, de 03 de abril de 2009.

Art. 1º - ...
§ 1º – ...
§ 2º - A partir de 2010, nos meses de dezembro de cada ano o Município de
Catalão fica autorizado a repassar uma parcela extra no mesmo valor das parcelas
mensais para pagamento do décimo terceiro salário dos servidores da FUNDAÇÃO e
para acerto de pendências do exercício, tudo nos termos do Plano de Aplicação
apresentado.”
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 29.11.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.782, de 29 de novembro de 2010.
“Denomina o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de
Catalão da forma que especifica.”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica denominado de “CASA DAS FAMÍLIAS DONA
DOLICA”, o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(CRAS), sito à Praça Dom Emanuel, Centro, nesta cidade.

Parágrafo único – Dona Dolica é o apelido da senhora Theodora
Maria de Jesus, antiga moradora das proximidades do CRAS, pessoa
querida que deixou saudades em todos que com ela conviveram.

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

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 29.11.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.783, de 29 de novembro de 2010.
Redefine a duração do trabalho do Assistente Social com
vínculo com o Poder Público Municipal”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art.1º - A duração do trabalho do Assistente Social com vínculo
com o Município ou com suas Autarquias, Fundações ou
Superintendências, é de 30 (trinta) horas semanais.

Art.2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 29.11.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.784, de 29 de novembro de 2010.
“Dispõe sobre cooperação deste Município com os demais da
região e dá outras providências.”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art.1º - O Município de Catalão, Estado de Goiás, fica autorizado a
firmar convênios com os Municípios da região Sudeste ou margem da
Estrada de Ferro, com objetivo de cooperação na realização de
pequenos serviços e/ou parcerias administrativas, em tarefas que não
envolvam despesas financeiras ou cujos valores empregados na parceria
sejam de pequena monta e já previstos no orçamento municipal.

Art.2º - Na execução destes convênios por pequenos lapsos de
tempo poderão ser utilizados maquinários e/ou equipamentos municipais
que estejam disponíveis.

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

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 29.11.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.785, de 29 de novembro de 2010.

“Estabelece, no âmbito do Município de Catalão/GO,
tratamento diferenciado, simplificado e favorecido às
microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), de
que trata a Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a
seguinte Lei

CAPITULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º- Esta lei estabelece, no âmbito do Município de Catalão/GO, tratamento
jurídico diferenciado, simplificado e favorecido às microempresas e empresas de
pequeno porte, doravante denominadas, respectivamente, ME e EPP, de
conformidade com o que dispõem os artigos 146, III, d; 170, IX; e 179, da Constituição
Federal, e a Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, criando a
“LEI GERAL DA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE DE
CATALÃO/GOIÁS”.

Art. 2º - Esta lei estabelece normas relativas:

I – aos incentivos fiscais;
II – à inovação tecnológica e à educação empreendedora;
III – ao associativismo e às regras de inclusão;
IV – ao incentivo à geração de empregos;
V – ao incentivo à formalização dos empreendimentos;
VI – à unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de
pessoas jurídicas;

VII – à criação de banco de dados com informações, orientações e
instrumentos à disposição dos usuários;
VIII – à simplificação, racionalização e uniformização dos requisitos de
segurança sanitária, metrologia e controle ambiental para os fins de registro,
legalização e funcionamento de empresários e pessoas jurídicas, inclusive, com a
definição das atividades de considerado alto risco;
IX – ao parcelamento de débitos relativos ao Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISSQN), observada a regulação do Decreto nº 1360/2003;

X – à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos órgãos públicos
municipais.

Art. 3º- Compete ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Social de Catalão – COMDESC, gerenciar o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido às micro e pequenas empresas de que trata esta Lei.

Art. 4º- O Município, com recursos próprios e/ou em parceria com outras
entidades públicas ou privadas, assegurará os meios suficientes para garantir a
estrutura física e de pessoal necessárias à implantação e ao funcionamento do
COMDESC e de sua Secretaria Executiva.

§ 1º O COMDESC será o Gestor Municipal das micro e pequenas empresas e
promoverá pelo menos uma conferência anual, a realizar-se preferencialmente no mês
de novembro, para a qual serão convocadas as entidades envolvidas no processo de
geração de emprego e renda e qualificação profissional, aí incluídos os outros
Conselhos Municipais e das microrregiões.

§ 2º O COMDESC terá uma Secretaria Executiva, à qual compete as ações de
cunho operacional demandadas pelo Conselho e o fornecimento das informações
necessárias às suas deliberações.

§ 3º A Secretaria Executiva de que trata o parágrafo anterior será exercida por
servidores indicados pela Presidência do COMDESC.

CAPÍTULO II

DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO
Seção I
Da inscrição e baixa
Art. 5º- Todos os órgãos públicos municipais envolvidos no processo de
abertura e fechamento de empresas observarão a unicidade do processo de registro e
de legalização das ME e EPP, devendo para tanto articular as competências próprias
com aquelas dos demais órgãos de outras esferas envolvidas na formalização
empresarial, buscando, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo
a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da
perspectiva do usuário.

§ 1º Para os fins previstos no caput, fica estabelecida a realização de visita
conjunta dos órgãos municipais no ato de vistoria para abertura e/ou baixa de
inscrição municipal, quando for o caso.

§ 2º Fica criado o documento único de arrecadação que irá abranger as taxas e
as Secretarias envolvidas na abertura de ME e EPP, contemplando a junção das taxas
relacionadas a Posturas, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, TLF e Saúde, e outras
que venham a ser criadas.

§ 3º Para o pleno atendimento do disposto no caput, o Município deverá
promover a destinação de número suficiente de funcionários ao órgão responsável,
bem como oferecer-lhes treinamento e capacitação para o fiel exercício da função.

Art. 6º- Fica permitido o funcionamento residencial de estabelecimentos
comerciais, industriais ou de prestação de serviços cujas atividades estejam de acordo
com o Código de Posturas, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, e desde que não
acarretem inviabilidade no trânsito, conforme Plano Diretor Municipal e legislação
específica.

Parágrafo único. O Alvará de Funcionamento será concedido nos termos do
caput, mediante expressa autorização do titular da empresa permitindo aos órgãos
fiscalizadores o exercício de suas atribuições no âmbito restrito de seu
estabelecimento, resguardada a privacidade do lar.

Art. 7º- Os requisitos de segurança sanitária, metrologia e controle ambiental
para os fins de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas nos termos

desta Lei, deverão ser simplificados, racionalizados e uniformizados pelos órgãos
envolvidos na abertura e fechamento de empresas, no âmbito de suas competências.

Art. 8º- A administração municipal criará, no prazo de 6 (seis) meses, contados
da publicação desta Lei, um banco de dados contendo informações, orientações e
instrumentos à disposição dos usuários, de forma presencial e pela rede mundial de
computadores, de forma integrada e consolidada, que permitam pesquisas prévias às
etapas de registro ou inscrição, alteração e baixa de empresas, de modo a prover o
usuário da certeza quanto à documentação exigível e quanto à viabilidade do registro
ou da inscrição.

Seção II
Do Alvará

Art. 9º- O Alvará de Funcionamento Provisório, instituído pela Lei n° 2.548, de
24 de janeiro de 2008, permitirá o início de operação do estabelecimento
imediatamente após o ato de registro, exceto nos casos em que o grau de risco da
atividade seja considerado alto.

§ 1º Para efeito desta Lei, considera-se como atividade de alto risco aquela
que seja prejudicial ao sossego público, que traga riscos em potencial à saúde
humana e ao meio ambiente e que contenha, entre outros:

I – material inflamável;

II – aglomeração de pessoas;

III – possibilidade de produzir nível sonoro superior ao estabelecido em Lei;

IV – material explosivo;

V – outras atividades assim definidas em Lei Municipal.

§ 2º O Alvará de Funcionamento Provisório será cancelado se, após a
notificação da fiscalização orientadora, não forem cumpridas as exigências
estabelecidas pela Administração Municipal, nos prazos por ela definidos.

Art. 10- Fica criado o “Alvará Digital”, caracterizado pela concessão por meio
digital, de alvará de funcionamento, inclusive autorizando impressão de documento
fiscal, para atividades econômicas em início de atividade no território do Município.

§ 1º O pedido de “Alvará Digital” deverá ser precedido da expedição do
formulário de consulta prévia para fins de localização, devidamente deferido pelo
órgão competente da Secretaria Municipal de Fazenda.

§ 2º Será disponibilizado no site do Município o formulário de aprovação prévia,
que será transmitido por meio do mesmo site para a Secretaria Municipal de Fazenda,
a qual deverá responder, via e-mail ou correspondência, em 48 (quarenta e oito)
horas, sobre a compatibilidade do local com a atividade pretendida.

§ 3º Os imóveis reconhecidos como de atividades econômicas de acordo com
classificação de zoneamento disponibilizada pela administração pública municipal,
bem como os profissionais autônomos, terão seus pedidos de consulta prévia para fins
de localização respondidos via e-mail em até 48 (quarenta e oito) horas, a contar do
início do expediente seguinte.

§ 4º O alvará previsto no caput, não se aplica no caso de atividades eventuais
e de comércio ambulante.

Art. 11- Da solicitação do “Alvará Digital”, disponibilizado e transmitido por
meio do site do Município, constarão, obrigatoriamente, as seguintes informações:

I – nome do requerente e/ou responsável pela solicitação (contabilista,
despachante e/ou procurador);

II – cópia do registro de empresário individual, contrato social, estatuto e ata,
no órgão competente;

III – termo de responsabilidade, modelo padrão, disponibilizado no site do
Município.

Art. 12- Será pessoalmente responsável pelos danos causados à empresa, ao
Município e/ou a terceiros, quem prestar informações falsas ou sem a observância das
legislações federal, estadual ou municipal pertinentes.

Art. 13- A presente Lei não exime o contribuinte de promover sua
regularização perante os demais órgãos competentes, assim como perante os órgãos
fiscalizadores do exercício profissional.

Art. 14- O “Alvará Digital” expedido será considerado nulo se:

I – expedido com inobservância de preceitos legais e regulamentares;

II – ficar comprovada a falsidade ou inexatidão de qualquer declaração ou
documento, ou o descumprimento do termo de responsabilidade firmado;

III – ocorrer reincidência de infrações às posturas municipais;

Seção III
Da Sala do Empreendedor

Art. 15- Com o objetivo de orientar os empreendedores, simplificando os
procedimentos de registro de empresas no município, fica criada a Sala do
Empreendedor, com as seguintes atribuições:

I – disponibilizar aos interessados as informações necessárias à emissão da
inscrição municipal e do alvará de funcionamento, mantendo-as atualizadas nos meios
eletrônicos de comunicação oficial;

II – emissão da Certidão de Zoneamento correspondente à área do
empreendimento;

III – emissão do “Alvará Digital”;

IV – orientação acerca dos procedimentos necessários para a regularização da
situação fiscal e tributária dos contribuintes;

V – emissão de certidões de regularidade fiscal e tributária.

§ 1º Na hipótese de indeferimento do alvará ou inscrição municipal, o
interessado será informado a respeito dos respectivos motivos, sendo-lhe, na Sala do
Empreendedor, oferecida orientação para adequação à exigência legal.
§ 2º Para a consecução dos seus objetivos, na implantação da Sala do
Empreendedor a administração municipal poderá firmar parceria com outras
instituições visando oferecer orientação acerca da abertura, do funcionamento e do
encerramento de empresas, incluindo apoio para elaboração de plano de negócios,
pesquisa de mercado, orientação acerca de crédito, associativismo e programas de
apoio oferecidos no Município.

§ 3º Mediante convênios com os demais municípios da microrregião de
Catalão, a Sala do Empreendedor poderá ser utilizada como central de atendimento à
micro e pequena empresa com atividade econômica nos respectivos municípios
conveniados.

CAPÍTULO III
DO REGIME TRIBUTÁRIO

Art. 16- As ME e EPP optantes pelo Simples Nacional recolherão o Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN com base nesta Lei, em consonância
com a Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e
regulamentação do Comitê Gestor do Simples Nacional.

Art. 17- A ME e a EPP gozarão de benefícios e estímulos fiscais previstos na
Lei Municipal nº 2.612 de 19 de setembro de 2008.

Art. 18- Os benefícios previstos nesta Lei aplicam-se somente aos fatos
geradores ocorridos após sua vigência, e desde que a empresa tenha ingressado no
regime geral da microempresa e empresa de pequeno porte nos termos da Lei
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Art. 19- O prazo de validade da Nota Fiscal de Serviço passa a ser de 02 (dois)
anos, contando a partir da data da expedição da respectiva “AIDF” (Autorização de
Impressão de Documentos Fiscais), podendo, a critério da Secretaria Municipal de
Fazenda, ser prorrogado por igual período.

Art. 20- As ME e as EPP cadastradas com previsão de prestação de serviços e
que não estejam efetivamente exercendo essa atividade, poderão solicitar dispensa de
confecção de talões de Notas Fiscais de Serviço.

CAPÍTULO IV
DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA

Art. 21- A fiscalização municipal, nos aspectos de posturas, uso do solo,
sanitário, ambiental e de segurança, relativos às microempresas, empresas de
pequeno porte e demais contribuintes, deverá primar pela orientação, quando a
atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse
procedimento.

Parágrafo único. Consideram-se incompatíveis com esse procedimento as
atividades a que se referem os incisos I a V do § 1º do Art. 9° desta Lei.

Art. 22- Nos moldes do artigo anterior, quando da fiscalização municipal, será
observado o critério de dupla visita para lavratura do auto de infração, exceto na
ocorrência de fraude, resistência, embaraço à fiscalização, reincidência ou em
situações que representem danos e riscos a saúde pública e ao meio ambiente, e que
exijam medidas e ações reparadoras imediatas.

Parágrafo único. Considera-se reincidência, para fins deste artigo, a prática do
mesmo ato no período de 12 (doze) meses, contados do ato anterior.

Art. 23- A dupla visita consiste em uma primeira ação, com a finalidade de
verificar a regularidade do estabelecimento, e uma ação posterior, de caráter punitivo,
quando, verificada qualquer irregularidade na primeira visita, não for efetuada a
respectiva regularização no prazo determinado.

Art. 24- Quando na primeira visita for constatada qualquer irregularidade, será
lavrado um termo de verificação e orientação para que o responsável possa efetuar a
regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sem aplicação de penalidade.

§ 1º Quando o prazo referido no caput não for suficiente para a regularização
necessária, o interessado deverá formalizar com o órgão de fiscalização, um Termo de
Ajustamento de Conduta onde, justificadamente, assumirá o compromisso de efetuar a
regularização dentro do cronograma que for fixado no termo.
§ 2º Decorridos os prazos fixados no caput no Termo de Ajustamento de
Conduta, sem a regularização necessária, será lavrado auto de infração com aplicação
de penalidade cabível.

CAPÍTULO V
DA CAPACITAÇÃO
E DO DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS

Art. 25- Todos os serviços de consultoria e instrutoria contratados pela ME ou
EPP, e que tenham vínculo direto com seu objeto social ou com a capacitação
gerencial ou dos funcionários, terão a alíquota de ISSQN reduzidas a 2% (dois por
cento).

CAPÍTULO VI
DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Seção I
Do Apoio à Inovação

Art. 26- O Poder Público Municipal criará a Comissão Permanente de
Tecnologia e Inovação do Município, com a finalidade de promover:

I – a discussão de assuntos relativos à pesquisa e ao desenvolvimento
científico-tecnológico de interesse do Município;

II – o acompanhamento dos programas de tecnologia do Município;

III – a proposição de ações na área de Ciência, Tecnologia e Inovação,
vinculadas ao apoio à ME e à EPP.

Parágrafo Único - A Comissão referida no caput será constituída por
representantes, titulares e suplentes, de:

I – instituições científicas e tecnológicas;

II – centros de pesquisa tecnológica;

III – incubadoras de empresas;

IV – parques tecnológicos;

V – agências de fomento;

VI – instituições de apoio;
VII – associações de microempresas e empresas de pequeno porte
VIII – Secretarias Municipais que o Poder Executivo vier a indicar.

Seção II
Do fomento às incubadoras, condomínios empresariais
e empresas de base tecnológica

Art. 27- O Poder Público Municipal manterá programas de desenvolvimento
empresarial, podendo instituir incubadoras de empresas com a finalidade de
desenvolver ME e EPP de vários setores de atividade.

§ 1º O Poder Executivo será responsável pela implementação do programa de
desenvolvimento empresarial referido no caput, podendo estabelecer parcerias com
entidades de pesquisa e apoio a microempresas e a empresas de pequeno porte,
órgãos governamentais, agências de fomento, instituições científicas e tecnológicas,
núcleos de inovação tecnológica e instituições de apoio.

§ 2º As ações vinculadas à operação de incubadoras serão executadas em
local especificamente destinado a essa finalidade, ficando a cargo da administração
municipal as despesas com aluguel, manutenção das instalações, fornecimento de
água, e demais despesas de infraestrutura.

§ 3º O prazo máximo de permanência no programa é de 2 (dois) anos para que
as empresas atinjam suficiente capacitação técnica, independência econômica e
comercial, podendo ser prorrogado por prazo não superior a 1 (um) ano mediante
avaliação técnica. Findo este prazo, as empresas participantes se transferirão para
área de seu domínio. Se indústrias, estas preferencialmente deverão transferir-se para
o Distrito Industrial da Micro e Pequena Empresa – DIMICRO, mediante as condições
estabelecidas pelo COMDESC para alienação das áreas a serem ocupadas.

Art. 28- A administração municipal apoiará e coordenará iniciativas de criação
e implementação de parques tecnológicos, inclusive mediante aquisição ou
desapropriação de imóveis situados no Município, para essa finalidade.

§ 1º Para a consecução dos objetivos de que trata este artigo, o Poder
Executivo poderá celebrar os instrumentos jurídicos apropriados, inclusive convênios e
outros instrumentos específicos, com órgãos da administração direta ou indireta,
federal ou estadual, bem como com organismos internacionais, instituições de
pesquisa, universidades, instituições de fomento, investimento ou financiamento,

buscando promover a cooperação entre os agentes envolvidos e destes com
empresas cujas atividades estejam baseadas em conhecimento e inovação
tecnológica.

§ 2º - O Poder Público Municipal indicará a Secretaria Municipal a qual
competirá:

I – zelar pela eficiência dos integrantes do Parque Tecnológico, mediante
ações que facilitem sua ação conjunta e a avaliação de suas atividades e
funcionamento;

II – fiscalizar o cumprimento de acordos e convênios que venham ser
celebrados com o Poder Público.

CAPÍTULO VII
DO ACESSO AOS MERCADOS

Art. 29- Sem prejuízo do disposto nas Leis Federais nº 8.666/93 e
10.520/2002, nas contratações públicas de bens, serviços e obras do Município, será
concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e
empresas de pequeno porte nos termos do disposto na Lei Complementar 123/2006.

Parágrafo único. Subordinam-se ao disposto nesta Lei, além dos órgãos da
administração pública municipal direta, os fundos especiais, as autarquias, as
fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as
demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município.

Art. 30- Para a ampliação da participação das microempresas e empresas de
pequeno porte nas licitações, a administração municipal deverá:

I – instituir cadastro próprio, de acesso livre, ou adequar os cadastros
existentes, para identificar as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas
regionalmente, com as respectivas linhas de fornecimento, de modo a possibilitar a
notificação das licitações e facilitar a formação de parcerias e subcontratações;

II – padronizar e divulgar as especificações dos bens e serviços contratados de
modo a orientar as microempresas e empresas de pequeno porte para que adéqüem
seus processos produtivos;

III – na definição do objeto da contratação, não deverá utilizar especificações
que restrinjam, injustificadamente, a participação das microempresas e empresas de
pequeno porte;

IV – estabelecer e divulgar, quando possível, um planejamento trimestral das
contratações públicas a serem realizadas, com a estimativa de quantitativo e de data
das contratações.

Art. 31- As contratações diretas por dispensas de licitação com base nos
incisos I e II do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, sempre que possível, deverão ser
preferencialmente realizadas com microempresas e empresas de pequeno porte
sediadas no Município ou região.

Art. 32- Para habilitação em quaisquer licitações realizadas pelo Município,
que vise o fornecimento de bens para pronta entrega ou serviços imediatos, exigir-se-á
das microempresas e das empresas de pequeno porte apenas:

I - ato constitutivo devidamente registrado;

II – inscrição no CNPJ, com a distinção de ME ou EPP, para fins de
qualificação;

Art. 33- A comprovação de regularidade fiscal das ME e EPP somente será
exigida para efeitos de contratação, e não como condição para participação na
habilitação.

§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

§ 2º Entende-se a expressão “for declarado vencedor” de que trata o § 1º, o
momento imediatamente posterior à fase de habilitação, no caso da modalidade de
pregão, e nos demais casos, o momento posterior ao julgamento das propostas,
aguardando-se os prazos para regularização fiscal para a abertura da fase recursal.

§ 3º A não regularização da documentação no prazo previsto no § 1º, implicará
na preclusão do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.

§ 4º O disposto no § 3º deverá constar do instrumento convocatório da
licitação.

Art. 34- As entidades contratantes deverão, quando possível, exigir dos
licitantes para fornecimento de bens, serviços e obras, a subcontratação de
microempresa ou de empresa de pequeno porte, sob pena de desclassificação.

§ 1º A exigência de que trata o caput, deve estar prevista no instrumento
convocatório, especificando-se o percentual mínimo do objeto a ser subcontratado até
o limite de 30% (trinta por cento) do total licitado.

§ 2º Será obrigatória nas contratações cujo valor seja superior a R$ 80.000,00
(Oitenta mil reais), a exigência de subcontratação de que trata o caput, respeitadas as
condições previstas neste artigo, e não podendo ser inferior a 5% (cinco por cento).

§ 3º É vedada a exigência de subcontratação de itens determinados ou de
empresas específicas.
§ 4º As microempresas e empresas de pequeno porte a serem subcontratadas
deverão estar indicadas e qualificadas nas propostas dos licitantes com a descrição
dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores, e devem atender
às mesmas exigências legais para a contratação com a administração pública.

§ 5º A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no
prazo máximo de 30 (trinta dias), na hipótese de extinção da subcontratação,
mantendo o percentual originalmente contratado até a sua execução total, notificando

o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções
cabíveis.

§ 6º A empresa contratada responsabiliza-se pela padronização,
compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação.

§ 7º Os empenhos e pagamentos do órgão ou entidade da Administração
serão destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas.

§ 8º Demonstrada a inviabilidade de nova subcontratação, nos termos do § 5º,
a Administração deverá transferir a parcela subcontratada à empresa contratada,
desde que sua execução já tenha sido iniciada.

§ 9º Não se exigirá a subcontratação quando esta for inviável, não for
vantajosa para a Administração Pública Municipal ou representar prejuízo ao conjunto
ou complexo do objeto a ser contratado.

Art. 35- A exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante
for:

I – microempresa ou empresa de pequeno porte;

II – consórcio formado, total ou parcialmente por microempresas e empresas
de pequeno porte, respeitado o disposto no artigo 33 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.

Art. 36- Nas licitações para a aquisição de bens, produtos e serviços de
natureza divisível e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo, a
Administração poderá reservar quota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto
para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 1º O disposto neste artigo não impede a contratação das microempresas ou
empresas de pequeno porte na totalidade do objeto, sendo-lhes reservada
exclusividade de participação na disputa de que trata o caput.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput sempre que houver, local ou regionalmente,
o mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresa ou
empresa de pequeno porte e que atendam às exigências constantes do instrumento
convocatório.

§ 3º Será admitida a divisão da cota reservada em múltiplas cotas, objetivandose a ampliação da competitividade, e desde que a soma dos percentuais de cada cota
em relação ao total do objeto não ultrapasse 25% (vinte e cinco por cento).

§ 4º Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada
ao vencedor da cota principal, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes,
desde que pratiquem o preço do primeiro colocado.

Art. 37- Nas licitações será assegurado, como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até
10% (dez por cento) superiores ao menor preço.

§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º será
apurado após a fase de lances e antes da negociação, e corresponderá à diferença de
até 5 % (cinco por cento) superior ao valor da menor proposta ou do menor lance,
caso os licitantes tenham oferecido.

Art. 38- Para efeito do disposto no artigo anterior, ocorrendo o empate,
proceder-se-á da seguinte forma:

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que será adjudicado, em seu favor, o objeto;

II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma do inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura se

enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 37, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;

III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º
e 2º do art. 37, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.

§ 1º Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos incisos I, II e III,
o contrato será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

§ 2º O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

§ 3º No caso de pregão, após o encerramento dos lances, a microempresa ou
empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova
proposta no prazo máximo de 10 (dez) minutos por item em situação de empate, sob
pena de preclusão, observado o disposto no inciso III deste artigo.

§ 4º Nas demais modalidades de licitação, o prazo para os licitantes
apresentarem nova proposta deverá ser estabelecido pelo órgão ou entidade licitante,
e deverá estar previsto no instrumento convocatório, sendo válida para todos os fins a
comunicação feita na forma que o edital definir.

Art. 39- Os órgãos e entidades contratantes poderão realizar processo
licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de
pequeno porte nas contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Art. 40- Não se aplica o disposto nos artigos 32 a 39, quando:

I – os critérios de tratamento diferenciado, simplificado e favorecido para as
microempresas e empresas de pequeno porte não forem expressamente previstos no
instrumento convocatório;

II – não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados
como microempresas ou empresas de pequeno porte, sediados local ou regionalmente
e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;

III – o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido para as
microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a Administração
Municipal ou represente prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;

IV – a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos artigos 24, incisos
III e seguintes, e 25 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 41- O valor licitado nos termos dos artigos 32 a 39 não poderá exceder a
25% (vinte e cinco por cento) do total licitado em cada ano civil.

Art. 42- Para fins do disposto nesta Lei, o enquadramento como ME e EPP se
dará nas condições do artigo 3º do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte – Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Art. 43- É obrigatória a capacitação dos membros das Comissões de Licitação
da Administração Municipal quanto às disposições desta Lei.

Art. 44- A Administração Municipal definirá em 180 (cento e oitenta) dias,
contados da publicação desta Lei, meta anual de participação das micro e pequenas
empresas nas compras do Município, que não poderá ser inferior a 20% (vinte por
cento), implantando controle estatístico para acompanhamento.

Art. 45- Em licitações para aquisição de produtos para merenda escolar,
destacadamente aqueles de origem local, a Administração Municipal deverá utilizar
preferencialmente a modalidade do pregão presencial.

Art. 46- A Administração Municipal incentivará a realização de feiras de
produtores e artesãos, assim como apoiará missão técnica para exposição e venda de
produtos locais em outros municípios de grande comercialização.

CAPÍTULO VIII

DO ESTÍMULO AO CRÉDITO E À CAPITALIZAÇÃO

Art. 47- A Administração Municipal, para estímulo ao crédito e à capitalização
dos empreendedores e das empresas de micro e pequeno porte, reservará em seu
orçamento anual percentual a ser utilizado, através do Fundo Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Social (FUMDESC), destinados a apoiar programas de
crédito e/ou garantias, isolados ou suplementares, aos programas instituídos pelo
Município, de acordo com regulamentação do Poder Executivo.

Art. 48- A Administração Municipal fomentará e apoiará a criação e o
funcionamento de linhas de microcrédito operacionalizadas através do Banco Cidadão,
com atuação exclusiva no âmbito do Município, para atendimento ao empreendedor
individual (EI), à microempresa (ME) e à empresa de pequeno porte (EPP).

Art. 49- A Administração Municipal fomentará e apoiará a criação e
funcionamento de estruturas legais focadas na garantia de crédito com atuação no
âmbito do Município.

Art. 50- A Administração Municipal fomentará e apoiará a instalação e a
manutenção, no Município, de cooperativas de crédito e outras instituições financeiras,
públicas e privadas, que tenham como principal finalidade a realização de operações
de crédito com microempresas e empresas de pequeno porte.

Art. 51- O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social de
Catalão – COMDESC e Secretaria Municipal de Fazenda, representando o Poder
Público, ficam autorizados a coordenar, de forma conjunta com a Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), gestora do Banco Cidadão, a
sistematização de informações relacionadas ao crédito e financiamento e a
disponibilizá-las aos empreendedores individuais, microempresas e empresas de
pequeno porte do Município, por meio das Secretarias Municipais competentes, da
Sala do Empreendedor, ou outros meios disponíveis.

§ 1o Por meio do COMDESC e da Secretaria Municipal de Fazenda, a
administração municipal disponibilizará as informações necessárias aos empresários
das ME e EPP localizadas no Município, a fim de que obtenham linhas de crédito
menos onerosas e com menos burocracia junto ao Banco Cidadão, Banco do Brasil,
Caixa Econômica Federal, FCO, Banco de Fomento e outras instituições financeiras
do País.

§ 2o Também serão divulgadas as linhas de crédito destinadas ao estímulo à
inovação, informando-se todos os requisitos necessários para o recebimento desse
benefício.

Art. 52- Fica o Poder Executivo autorizado a firmar TERMO DE ADESÃO AO
BANCO DA TERRA (ou seu sucedâneo), junto a União, por intermédio do Ministério
do Desenvolvimento Agrário, visando à instituição do Núcleo Municipal Banco da
Terra, conforme definido na Lei Complementar Federal nº 93, de 04 de fevereiro de
1996, e Decreto Federal nº 3.475, de 19 de maio de 2000, e a criação do projeto
BANCO DA TERRA no Município, cujos recursos serão destinados à concessão de
créditos a micro-empreendimentos do setor rural no âmbito de programas de
reordenação fundiária.

CAPÍTULO IX
DO ACESSO À JUSTIÇA

Art. 53- O Município realizará parcerias com a iniciativa privada, através de
convênios com entidades de classe, instituições de ensino superior, ONGs, Ordem dos
Advogados do Brasil – OAB, e outras instituições semelhantes, a fim de orientar e
facilitar às microempresas e empresas de pequeno porte o acesso à Justiça,
priorizando a aplicação do disposto no artigo 74 da Lei Complementar Federal nº 123,
de 14 de dezembro de 2006.

Parágrafo único. Sem prejuízo de suas atribuições principais, fica a Assistência
Jurídica Municipal autorizada a oferecer orientação e o atendimento jurídico previsto
no caput aos empresários individuais, às microempresas e às empresas de pequeno
porte.

Art. 54- O Município celebrará parcerias com entidades locais, inclusive
com o Poder Judiciário, objetivando estimular a utilização dos institutos de
conciliação prévia, mediação e arbitragem, para solução de conflitos de
interesse das ME e EPP localizadas em seu território.
§ 1º O estímulo a que se refere o caput compreenderá campanhas de
divulgação, serviços de esclarecimento e tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido no tocante aos custos administrativos e aos honorários cobrados.

§ 2o O Município poderá, também, formar parceria com Poder Judiciário, OAB e
Universidades, com a finalidade de criar e implantar o Setor de Conciliação
Extrajudicial, bem como postos avançados do mesmo.

CAPITULO X
DO ASSOCIATIVISMO
Art. 55- O Poder Executivo incentivará microempresas e empresas de pequeno
porte a se organizarem em cooperativas ou outra forma de associação para fins de
desenvolvimento de suas atividades.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá alocar recursos para esse fim em
seu orçamento.

Art. 56- A Administração Municipal deverá identificar a vocação econômica do
Município e incentivar o fortalecimento das principais atividades empresariais
relacionadas a ela, por meio de associações e cooperativas.

Art. 57- O Poder Executivo adotará mecanismos de incentivo às cooperativas e
associações, para, no âmbito municipal, viabilizar a criação, a manutenção e o
desenvolvimento do sistema associativo e cooperativo, por meio de:

I – estímulo à inclusão do estudo do cooperativismo e associativismo nas
escolas do município, visando ao fortalecimento da cultura empreendedora como
forma de organização de produção, do consumo e do trabalho;

II – estímulo à forma cooperativa de organização social, econômica e cultural
nos diversos ramos de atuação, com base nos princípios gerais do associativismo e na
legislação vigente;

III – estabelecimento de mecanismos de triagem e qualificação da
informalidade para implementação de associações e sociedades cooperativas de
trabalho, visando à inclusão da população do município no mercado produtivo,
fomentando alternativas para a geração de trabalho e renda;

IV – criação de instrumentos específicos de estímulo à atividade associativa e
cooperativa destinadas à exportação;

V – apoio aos funcionários públicos e aos empresários locais para
organizarem-se em cooperativas de crédito e consumo;

VI – cessão de bens e imóveis do município.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 58- É concedido parcelamento, em até 24 (vinte e quatro) parcelas
mensais e sucessivas, dos débitos relativos ao ISSQN e aos demais débitos com o
Município, de responsabilidade das ME ou EPP, e de seu titular, relativos a fatos
geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2008.

§ 1º O valor mínimo da parcela mensal será de 30 (trinta) UFMs.

§ 2º Esse parcelamento alcança inclusive os débitos inscritos em dívida ativa,
ainda que objetos de execução fiscal.
§ 3º O parcelamento será requerido junto a Secretaria Municipal de Fazenda.
§ 4º A inadimplência de 03 (três) parcelas consecutivas é causa de rescisão do
parcelamento, mediante notificação.

§ 5º As parcelas serão atualizadas monetariamente, segundo os critérios
ordinariamente adotados pela Fazenda Pública Municipal.

Art. 59- Fica instituído o “Dia Municipal da Micro e Pequena Empresa e do
Desenvolvimento”, que será comemorado no dia 5 de novembro de cada ano.

Parágrafo único. Nesse dia será realizada audiência pública amplamente
divulgada, em que serão ouvidas lideranças empresariais e debatidas propostas de
fomento aos pequenos negócios e melhorias na legislação específica.

Art. 60- As Secretarias Municipais de Fazenda e da Indústria, Comércio,
Serviços e Turismo, juntamente com o COMDESC, elaborarão cartilha para ampla
divulgação dos benefícios e vantagens instituídos por esta Lei, especialmente visando
à formalização dos empreendimentos informais.
Art. 61- As vantagens e benefícios previstos nesta Lei alcançam, de igual
forma, o micro-empreendedor individual (MEI), assim definido pela Lei Complementar
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
Art. 62- O Poder Executivo, via Decreto, regulamentará a aplicação desta Lei.
Art. 63- Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua
publicação.
(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 29.11.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

Obs: alterada lei 3.283 -01.07.15

LEI Nº 2.786, de 29 de novembro de 2010.
“Denomina prédio público municipal que especifica.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica denominado de JOSÉ ALBINO FILHO – “BALICO”, o prédio
público municipal onde funcionará a SEMAE-MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL,
localizado no terreno onde funciona o CAIC, no Setor Primavera, nesta cidade.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 29.11.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.787, de 29 de novembro de 2010.
“Denomina logradouro público municipal que especifica.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica denominada de SEBASTIÃO EURIPEDES DE OLIVEIRA
– “TIÃO BAMBÚ”, a Praça localizada entre a Rua dos Jasmins, Avenida das
Azaléias, Rua Tem. Cel. João Cerqueira Neto e Rua dos Bouganvilles, no Setor
Primavera, nesta cidade.

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

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 29.11.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.788, de 30 de dezembro de 2010.

“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio
de parceria com a ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DO
SUDESTE GOIANO e a conceder subvenção financeira de
forma específica e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei.
Art. 1° - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em nome
do Município de Catalão, a firmar convênio de parceria com a ASSOCIAÇÃO
DOS DIABÉTICOS DO SUDESTE GOIANO, associação civil de direito privado,
sem fins econômicos, com sede nesta cidade, como colaboração financeira do
Município à Associação para manutenção e funcionamento regular da entidade.
Art. 2° - O Município fica autorizado a conceder subvenção financeira no
valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser repassada em parcelas iguais
e mensais a partir de janeiro de 2011 e a perdurar até dezembro do mesmo
ano, a ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DO SUDESTE GOIANO, para ser
utilizada na cobertura de despesas da Associação, tais como: pagamento de
tarifas de energia elétrica, água, esgoto, telefone, salários e despesas
trabalhistas e sociais com funcionários e/ou credenciados da Associação e
outras a serem definidas por ocasião do convênio.
Parágrafo único – O repasse ocorrerá mensalmente e de acordo com a
disponibilidade de caixa do Município, tudo conforme ao que será estabelecido
em convênio e de acordo com o plano de aplicação apresentado pela
Associação e aprovado pelo Município.
Art. 3° - Para fazer face aos recursos desta lei, a ASSOCIAÇÃO deverá
apresentar o plano de aplicação, e, posteriormente, a devida prestação de
conta referente às subvenções recebidas nos termos indicados pela Diretoria
de Contabilidade.
Art. 4°- As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão
suportadas pela seguinte dotação orçamentária:
08.244.1026.4027 – Manutenção das Atividades Assistenciais
33.50.43 – Subvenções Sociais

Art. 5°- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário, surtindo seus efeitos a partir de 1º (primeiro) de
janeiro de 2011.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 30.12.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.789, de 30 de dezembro de 2010.
“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município
de Catalão Goiás, para o exercício financeiro de 2011”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei.
Art. 1° - Fica aprovado para o exercício financeiro de 2011, 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$ 218.812.444,00 (Duzentos e dezoito milhões, oitocentos e doze mil, e
quatrocentos e quarenta e quatro 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.................................................

R$

203.422.444,00

Receita Tributária..................................................................... R$

23.825.000,00

Receita de Contribuições.......................................................... R$

11.164.600,00

R$

1.481.900,00

Receita de Serviços................................................................... R$

13.721.300,00

Transferências
Correntes..........................................................

R$

148.001.644,00

II – RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA..

R$

363.600,00

receitas R$

5.228.000,00

Receita
Patrimonial...................................................................

Outras
Correntes..........................................................

III – RECEITAS DE CAPITAL...............................................

R$

1.444.600,00

Alienação de Bens.................................................................... R$

750.400,00

de R$

36.534.200,00

Receita R$

22.258.200,00

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

218.812.444,00

Transferências
Capital..........................................................
Deduções
da
Corrente...............................................

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............................................................

R$

10.045.884,00

02- Poder
Judiciário..............................................................

R$

172.900,00

03- Poder Executivo.............................................................

R$

208.593.660,00

TOTAL................................................................................
..

R$

218.812.444,00

II - DESPESAS DISCRIMINADAS POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS:

01- Manutenção
Judiciário..............................................
02- Manutenção
Orçamento..

da

Secret.

de

Planejamento

do R$

172.900,00

e R$

383.600,00

03- Manutenção
do
Prefeito.............................

Gabinete

do R$

3.156.100,00

04- Manutenção
da
Governo...........................

Secretaria

de R$

193.500,00

05- Manutenção
da
Administração.................

Secretaria

de R$

9.968.700,00

Departamento R$

970.500,00

de R$

509.800,00

06- Manutenção
do
Jurídico..........................
07- Administração
da
Finanças.......................

Secretaria

08- Manutenção
do
Interno....................................

Controle R$

610.500,00

Recursos R$

327.200,00

10- Manutenção
Tesouraria.............................................

da R$

682.700,00

11- Manutenção
Contabilidade........................................

da R$

610.100,00

e R$

784.300,00

13- Manutenção do Depart. de Administração da R$
Receita...

509.500,00

09- Manutenção
Humanos...

do

Departamento

12- Manutenção do
Arrecadação....

Setor

14- Administração
da
Comunicação...............

de

de

Fiscalização

de R$

1.420.600,00

15- Serviços Gerais com Segurança Publica........................ R$

91.300,00

16- Administração da Secretaria de Assistência Social........ R$

766.600,00

17- Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS

R$

641.000,00

18- Manutenção do Abrigo de Idosos.................................. R$

158.600,00

19- Manutenção
das
Idade........................

3ª R$

158.600,00

Conselho R$

56.100,00

Secretaria

Atividades

da

20- Manutenção
do
Tutelar..................................

21- Manut.do Fundo Munic. da Criança e do Adolescente
22- Manutenção
Creches.................................................
23- Manutenção
das
Assistenciais......................
24- Manutenção
das
Digital................

Unidade

25- Manutenção

do

de

R$

238.100,00

de R$

1.602.700,00

Atividades R$

2.373.300,00

Inclusão R$

349.500,00

Restaurante R$

997.700,00

Popular..............................
26- Manutenção
Previdência...

das

Despesas

de

27- Administração
da
Saúde...........................

Custeio

Secretaria

da R$

1.307.000,00

de R$

184.600,00

28- Manutenção
do
Saúde..............

Conselho

Municipal

de R$

49.800,00

29- Manutenção
do
Ambulatorial...........

Setor

Hospitalar

e R$

596.600,00

30- Administração da Secretaria de Trabalho e Renda........ R$

382.700,00

31- Manut.das Desp.com Aliment. e Segur. dos Servidores R$

1.617.900,00

32- Despesas
com
Trabalhador......................

do R$

219.200,00

33- Administração da Secretaria de Educação..................... R$

849.900,00

34- Manutenção do Conselho Municipal de Educação........ R$

55.000,00

35- Manutenção da
Fundamental.

Promoção

e R$

20.547.500,00

36- Manutenção do Caic...................................................... R$

1.239.600,00

Rede

de

Ensino

37- Manutenção
do
Profissional...............................

Básico

Ensino R$

237.400,00

38- Manutenção do Ensino Pré-vestibular e Universitário.. R$

2.381.800,00

39- Manutenção
da
Infantil..................................

Educação R$

277.160,00

40- Manutenção do Ensino Especial.................................... R$

358.500,00

41- Manutenção da Biblioteca Municipal............................ R$

291.700,00

42- Manutenção
e
Folclore.............

e R$

601.800,00

43- PROCON........................................................................ R$

181.300,00

44- Administração

da

Promoção

Secretaria

da

e

Cultura

Infraestrutura R$

1.563.500,00

Urbana....
45- Manutenção
de
Urbanas.........................................

Vias R$

7.888.000,00

Edificações R$

2.361.700,00

47- Manutenção da Limpeza Publica................................... R$

4.387.300,00

46- Manutenção
das
Públicas............................

48- Manutenção
Cemitério..............................................

do R$

70.100,00

49- Manutenção da Iluminação Publica............................... R$

6.272.700,00

50- Manutenção
de
Jardins......................

e R$

1.873.900,00

R$

784.000,00

de R$

1.442.500,00

53- Administração da Secretaria do Meio Ambiente........... R$

1.226.700,00

Praças,

Parques

51- Departamento
Habitacional............................................
52- Manutenção
de
Saneamento.......................

54-

Serviços

Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo

R$

364.000,00

55- Fundo Municipal do Meio Ambiente............................. R$

485.100,00

56- Manut. de
Degradadas.

Áreas R$

126.700,00

57- Administração da Secretaria Municipal de Agricultura. R$

292.500,00

Serv.

de

Recuperação

de

58- Manutenção
do
Vegetal..................

Setor

de

Promoção R$

1.758.600,00

59- Manutenção
do
Animal....................

Setor

de

Produção R$

87.100,00

60- Manutenção dos Serviços de Extensão Rural................ R$

59.600,00

61- Administração
Comercio...

da

62- Manutenção da
Cimento..........

Secretaria

Fabrica

de

de

Industria

Artefatos

e R$

1.878.500,00

de R$

121.100,00

63- Manutenção
Serraria........

e R$

120.100,00

de R$

90.100,00

65- Administração da Secretaria de Transportes................. R$

848.800,00

66- Manutenção de Terminais Rodoviários......................... R$

38.300,00

67- Manutenção do DMER................................................... R$

4.693.900,00

68- Administração da Secretaria de Esportes e Lazer.......... R$

202.000,00

da

Serralheria,

64- Manutenção
de
Correios................................

69- Manutenção
do
Geral..................................

Marcenaria

Postos

Esporte

em R$

1.354.600,00

Clube

do R$

264.600,00

Esporte R$

211.600,00

72- Administração da Divida Interna................................... R$

1.846.300,00

70- Manutenção
do
Povo......................................
71- Manutenção
do
Amador...................................

73- Reserva
Contingência................................................

de R$

820.000,00

74- Manutenção da Câmara Municipal................................ R$

10.045.884,00

75- Manutenção do Fundo Gestor – FUNDEB....................

R$

13.034.900,00

de R$

24.133.200,00

77- SMTC............................................................................. R$

3.721.100,00

76- Manutenção
do
Saúde...................

Fundo

Municipal

78- Fundo Especial do Corpo de Bombeiros – FEMBOM..

R$

229.100,00

79- Administração da FLBES..............................................

R$

4.732.400,00

80- Administração do IPASC...............................................

R$

3.316.700,00

Pro- R$

4.872.000,00

82- Administração da SAE................................................... R$

49.161.300,00

83- Manutenção da FCMDC................................................ R$

791.100,00

81- Manutenção
do
Saude.............................................

84- Manutenção do CCPA...................................................

TOTAL.................................................................................
.

R$
R$

2.127.900,00
218.812.444

III - DESPESAS DISCRIMINADAS POR FUNÇÕES GOVERNAMENTAIS:

01

Legislativa......................................................................

R$

10.045.884,00

02- Judiciário........................................................................ R$

172.900,00

03- Administração
Planejamento.......................................

e R$

20.127.100,00

06- Segurança Pública ......................................................... R$

4.041.500,00

08- Assistência Social ..........................................................

R$

14.202.500,00

09- Previdência Social.........................................................

R$

9.495.700,00

10- Saúde...................................
..........................................

R$

24.964.200,00

11- Trabalho......................................................................... R$

2.219.800,00

12- Educação ....................................................................... R$

38.981.760,00

13- Cultura...........................................................................
.

R$

1.684.600,00

14- Direitos a Cidadania....................................................... R$

181.300,00

15- Urbanismo
.....................................................................

R$

24.417.200,00

16- Habitação....................................................................... R$

784.000,00

17- Saneamento................................................................... R$
.

50.603.800,00

18- Gestão
Ambiental...........................................................

R$

2.202.500,00

20- Agricultura.....................................................................

R$

2.197.800,00

22- Industria......................................................................... R$
.

2.119.700,00

24- Comunicações................................................................ R$

90.100,00

26- Transportes
....................................................................

R$

5.581.000,00

27- Desporto e Lazer............................................................ R$

2.032.800,00

28- Encargos Especiais.........................................................

R$

1.846.300,00

99

R$

820.000,00

Reserva
Contingência.....................................................
TOTAL.............................................................

R$

218.812.444,00

Art. 4°- 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 70% (Setenta por cento) do total das despesas
fixadas nesta Lei, para atender a insuficiência de dotações orçamentárias dos
órgãos da administração.
Art. 5°- Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei
entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2011.

(a) Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 30.12.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.790, de 30 de dezembro de 2010.
“Dispõe sobre Concessão de Direito Real de Uso
a

Associação

de

Proteção

aos

animais

e

dá

outras

providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei.
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a destacar de uma área de
terreno constituída de 7.32.45 ha ou 73.245,00 m², de sua propriedade, com
registro no CRI local sob nº 19.513, uma área de 2.000,00 m², com as
seguintes medidas e confrontações: Pela frente, mede 25,00 metros e
confronta com estrada vicinal que dá para a usina de reciclagem; pelos

fundos, mede 25,00 metros e confronta com restante da área municipal; pelo
lado direito, mede 80,00 metros e confronta com remanescente de área
municipal; e, finalmente, pelo lado esquerdo, mede 80,00 metros e confronta
com terreno de Darly Rodrigues Rosa.
Art. 2° - Fica ainda o Poder Executivo, em nome do Município de
Catalão, autorizado a efetuar Concessão de Direito Real de Uso, da área
supracitada, no estado em que se encontra, à ASSOCIAÇÃO PROTETORA
DOS ANIMAIS DE CATALÃO – ASPA, entidade privada sem fins lucrativos,
com inscrição no CNPJ sob nº 08.323.233/0001-37, com endereço na Rua
Gerson B. de Melo, nº 117, Bairro Santa Cruz, nesta cidade de Catalão, Estado
de Goiás.
Art. 3° - Constituem obrigações da associação concessionária:
I – Atender a legislação ambiental em vigor e tomar todas as providências
previstas na legislação aplicável, em tempo hábil, junto às autoridades
competentes;
II – Manter em funcionamento as atividades pertinentes à associação, por um
período mínimo de 15 (quinze) anos, contados da data de assinatura do
instrumento de concessão de direito real de uso as área, podendo ser
renovado por igual período.
Parágrafo único – O não cumprimento das obrigações constantes deste
artigo implicará na reversão ao patrimônio do Município da área concedida e
todas as benfeitorias que a concessionária tiver realizado, sem que caiba
qualquer indenização ou ressarcimento à beneficiária da concessão.
Art. 4°- A transferência e/ou qualquer outra transação envolvendo o
imóvel concedido, somente poderá ocorrer com a anuência do poder
concedente.
Art. 5°- Todas as despesas e ônus decorrentes da presente concessão
correrão por conta da associação concessionária.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 30.12.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.791, de 30 de dezembro de 2010.
“Autoriza o PODER EXECUTIVO MUNICIPAL a realizar
despesas com a contratação de prestadores de serviços para execução
de

PROGRAMA

DE

CAPACITAÇÃO

PROFISSIONAL

e

dá

outras

providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei.
Art. 1° - Fica o

Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a

realizar despesas em nome do MUNICÍPIO DE CATALÃO, até o limite de R$
130.000,00 (cento e trinta mil reais), com a contratação de prestadores de
serviços para execução do PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL,
para a qualificação de nossa mão-de-obra disponível, visando a ocupação dos

postos de trabalho gerados nas indústrias, no comércio e na rede de
prestadores de serviços.
Art. 2° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por
conta da seguinte dotação orçamentária:
11.331.1077.4041 – Despesas com Promoção do Trabalhador
339039- Outras Despesas de Terceiros – Pessoa Jurídica
Art. 3° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 30.12.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.792, de 30 de dezembro de 2010.
“Acresce Parágrafo Único ao Artigo 1º da Lei
Municipal nº 2.733, de 06 de abril de 2010”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei.
Art. 1° - Acresce-se parágrafo único ao Artigo 1º, da Lei Municipal
de nº 2.733, DE 06 de abril de 2010, que a partir desta data, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Lei Municipal nº 2.733, de 06 de abril de 2010:
Art. 1º - ...
I - ...

Parágrafo Único – A critério do Chefe do Poder Executivo e a bem
do serviço público municipal, poderá ser prorrogado o período da
contratação por tempo determinado autorizado no art. 1º, I, desta Lei, até
31 (trinta e um) de dezembro de 2011.”
Art. 2° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 30.12.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.793, de 30 de dezembro de 2010.

“Altera parágrafo único do Art. 1º, da Lei Municipal de nº
2.642, de 26 de janeiro de 2009”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei.
Art. 1° - O parágrafo único do Art. 1º, da Lei Municipal de nº 2.642,
de 26 de janeiro de 2009, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte
redação:
“Lei Municipal nº 2.642, de 26 de janeiro de 2009:
Art. 1º - ...
I - ...

Parágrafo Único – A critério do Chefe do Poder Executivo e a bem
do serviço público municipal, poderá ser prorrogado o período da
contratação por tempo determinado autorizado no art. 1º, I, desta Lei, até
30 (trinta) de junho de 2011.”
Art. 2° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

(a) Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 30.12.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.794, de 30 de dezembro de 2010.

“Cria cargos na estrutura administrativa do Município de
Catalão, definida pela Lei Municipal de nº 2.637, de 19 de dezembro de
2008”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei.
Art. 1° - Fica criado na estrutura administrativa do MUNICÍPIO DE
CATALÃO, fazendo parte do ANEXO ÚNICO – “parte I” – (III – DOS ÓRGÃOS
DE APOIO), definidos na lei municipal nº 2. 637, de 19 de dezembro de 2008,
junto à Secretaria Municipal da Fazenda, os seguintes cargos comissionados
com seus quantitativos e vencimentos:

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nº

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS DA

VENCIMENTO

VAGAS

SECRETARIA DA FAZENDA

MENSAL (R$)

01

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE

R$ 1.392,69

IMPOSTO TERRITORIAL RURAL – ITR
01

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO

R$ 1.392,69

DE IMÓVEL RURAL
01

Chefe da Divisão de Fiscalização, Emissão e

R$ 768,47

Acompanhamento de Avisos de Cobranças
01

Chefe da Divisão de Atendimento, Controle e

R$ 768,47

Arquivos de Documentos

Parágrafo Único – São as seguintes atribuições dos cargos que ora se
criam no caput deste artigo:

Nº VAGAS
01

DENOMINAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -

ITR

- Planejar, elaborar, propor e coordenar a estrutura em tecnologia
da informação adequada e suficiente para acessar os sistemas da
Receita Federal do Brasil (RFB), com equipamentos, redes de
comunicação e servidores capacitados;
- Operar com eficácia o Sistema ITR Cobrança (ITRCOB),
mediante certificação digital, devidamente cadastrado no Sistema
da Receita Federal do Brasil, de modo a realizar as consultas da
relação dos imóveis rurais com créditos tributários (CT) devedores,

localizado dentro do município conveniado;
- Elaborar, conjuntamente com a unidade da Receita Federal do
Brasil – RFB de sua jurisdição, cronograma de expedição de avisos
de cobrança;
- Informar a Superintendência da Receita Federal do Brasil (SRRF)
de sua jurisdição, de acordo com os critérios e prazos
estabelecidos pela RFB, os valores de terra tua por hectare
(VTN/ha) para fins de atualização do Sistema de Preços de Terras
(SIPT) da RFB;
- Gerenciar, Planejar e Executar: Geração da Base para Cobrança,
a emissão dos avisos de cobrança do ITR; o acompanhamento de
cobranças por meio de relatórios gerenciais emitidos pelo IRTCOB;
- Zelar pela manutenção do sigilo das informações recebidas no
exercício de suas funções;
- Participar das reuniões de sua área de atuação;
- Exercer outras atribuições correlatas.

01

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL

- Analisar, emitir parecer sobre Laudo Técnico (elaborado por
engenheiro Agrônomo ou Florestal, habilitado com ART),
apresentado pelo contribuinte que recebeu o termo emitido pela
malha do ITR, solicitando a comprovação das áreas declaradas
com benfeitorias úteis e necessárias, o uso do solo e/ou áreas não
tributáveis, que deverá apresentar em seu conteúdo pelo menos as
seguintes informações: localização das benfeitorias em mapa de

uso de solo, com as coordenadas geográficas; metragem espacial
das edificações e sua destinação; discriminação das áreas com
benfeitorias em hectares; profissional habilitado e ART registrada
no CREA.
- Analisar documentos que acompanham o laudo, tais como: cópia
atualizada da matrícula; o memorial descritivo do perímetro do
imóvel e sua localização geográfica.
- Verificar se as áreas discriminadas no mapa de uso do solo
correspondem à realidade das benfeitorias úteis e necessárias para
a atividade rural.
- Realizar diligência no local (imóvel), em caso de divergência nos
documentos apresentados pelo contribuinte.
- Zelar pela manutenção do sigilo das informações recebidas no
exercício de suas funções.
- Participar das reuniões de sua área de atuação.
- Exercer outras atribuições correlatas.
01

Chefe da Divisão de Fiscalização, Emissão e Acompanhamento de

Cobranças

- Analisar todas as provas documentais apresentadas pelos
contribuintes no procedimento de fiscalização e revisão de
declarações (Malha Fiscal ITR), inclusive identificando se o
profissional que assina os diversos laudos que podem ser
apresentados pelo contribuinte possui competência profissional
para emiti-los.
- Identificar todas as peças que deverão contar nos processos

oriundos da fiscalização de imóveis rurais;
- Expedir, encaminhar auto de infração, intimação, avisos e outros
documentos, em conformidade com os modelos aprovados pela
Receita Federal do Brasil – RFB.
- Organizar e acompanhar todos os documentos expedidos e
encaminhados ao contribuinte e à Receita Federal do Brasil – RFB.
- Zelar pela manutenção do sigilo das informações recebidas no
exercício de suas funções.
- Participar das reuniões de sua área de atuação.
- Exercer outras atribuições correlatas.
01

Chefe da Divisão de Atendimento, Controle e Arquivos de

Documentos

- Identificar os procedimentos básicos e sistemas disponibilizados
pela Receita Federal do Brasil – RFB para atendimento ao
contribuinte do ITR.
- Certificar se o requerente de informações ou serviços é o
contribuinte ou seu representante legal.
- Informar o contribuinte que procura a administração tributária em
busca de orientações e procedimentos decorrentes das atividades
de fiscalização, lançamento e cobrança do Imposto à Propriedade
Rural (ITR), exercida pelo município, de acordo com a legislação
federal de regência do ITR e com os atos expedidos pela RFB e
pelo Comitê Gestor do Imposto sobre a Propriedade Rural (CGITR).
- Guardar em boa ordem as informações, processos e demais
documentos referentes aos procedimentos fiscais em andamento,

bem como aos concluídos nos últimos 06 (seis) anos.
- Zelar pela manutenção do sigilo das informações recebidas no
exercício de suas funções.
- Participar das reuniões de sua área de atuação.
- Exercer outras atribuições correlatas.

Art. 2° - Todos os cargos criados através desta Lei são de livre
nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal (cargos
comissionados) e farão parte integrante do Anexo Único da Lei 2.637, de 19 de
dezembro de 2008, ficando a Diretoria de Recursos Humanos do Município
autorizado a readequar o Organograma de acordo com os termos desta lei.
Parágrafo Único – Os ocupantes dos cargos referenciados no artigo 1º
desta lei sujeitarão aos mesmos direitos e obrigações dos demais servidores
comissionados já definidos na legislação municipal, inclusive quanto à data e
forma de reajuste salarial e carga horária.
Art. 3º - Com a possibilidade de aplicação gradual da presente lei, e
baseada,

ainda,

em estudos feitos pelas

Secretarias Municipais de

Administração e Fazenda do Município, não haverá impacto significante no
orçamentário-financeiro neste exercício e nem nos dois subsequentes, já que
esta alteração na estrutura administrativa já estava planejada quando da
elaboração de respectivas leis, além do incremento já para o próximo ano da
receita oriunda da cobrança do ITR pelo Município de Catalão.
Parágrafo Único – Toda a despesa com esta Lei tem adequação
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com
o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 30.12.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.795, de 30 de dezembro de 2010.

“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio

com a Fundação OBRAS SOCIAIS ESPÍRITA “JORGE FAHIN
FILHO” e a conceder subvenção financeira (para pagamento
de professores do ensino fundamental), da forma que
especifica e dá outras providências”.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei.

Art. 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em
nome do Município de Catalão, a firmar convênio com a Fundação OBRAS
SOCIAIS ESPÍRITAS – JORGE FAHIN FILHO -, mantenedora da Escola
ALLAN KARDEC, com sede nesta cidade, pelo período de janeiro a dezembro
de 2011, objetivando a manutenção geral e o funcionamento da entidade de
ensino referenciada, mantida e administrada pela Fundação retro mencionada.

§1º - Fica o Município autorizado a conceder subvenção financeira à
entidade filantrópica OBRAS SOCIAIS ESPÍRITAS “JORGE FAHIN FILHO”,
para a manutenção e funcionamento da Escola Allan Kardec, através do
convênio referenciado no caput, até a importância de R$ 643.691,34
(seiscentos e quarenta e três mil, seiscentos e noventa e um reais e trinta e
quatro centavos).

§2º - Os repasses correrão mensalmente a partir do mês de janeiro do
ano de 2011, sendo que os valores das parcelas serão definidos no convênio a
ser firmado.

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 contas referente
às subvenções recebidas.
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por
conta das seguintes dotações orçamentárias (verbas do FUNDEB):
12.361.1034.4.044
Fundamental;

–

Manutenção

da

Rede

de

Ensino

Básico

e

33.50.43 – Subvenções Sociais;
R$ 643.691,34 (seiscentos e quarenta e três mil, seiscentos e noventa e
um reais e trinta e quatro centavos).

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário, e surtindo seus efeitos a partir de primeiro de
fevereiro de 2011.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 30.12.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.796, de 30 de dezembro de 2010.
“Autoriza

o

Município

de

Catalão,

através

da

Superintendência Municipal de Água e Esgoto – SAE – a adquirir por
compra e venda, desapropriação amigável ou judicial, dois lotes de
terreno, que especifica e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei.

Art. 1° - Fica o Município de Catalão, através da Superintendência
Municipal de Água e Esgoto – SAE – autorizado a adquirir por compra e venda,
desapropriação amigável ou judicial, os lotes de terreno 03 e 04, com área de
300 m² cada, da Quadra 11, do Loteamento Jardim Paraíso, nesta cidade,
pertencentes à REILDA MARCELINO COSTA.

§1º - Os imóveis de que trata esta lei serão adquiridos pelo montante de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), valor pelo qual foram avaliados por regular
comissão do Município.

§2º - Os lotes de terreno especificados no caput deste artigo, situados
no referido Loteamento, serão utilizados para construção de um reservatório da
SAE para melhor atender a população daquela região.

§3º - Não incidirá Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI,
sobre a presente aquisição.

§4º - As despesas com escrituração e registros referentes aos lotes
objetos desta lei correrão à custa de recursos provenientes da
Superintendência Municipal de Água e Esgoto – SAE.

Art. 2° - Após a sanção desta Lei, o Poder Executivo Municipal
declarará de Utilidade Pública os lotes mencionados, bem como as benfeitorias
que serão edificadas para fins que se destina.
Art. 3º - Para cobrir despesas com esta lei, fica o Chefe do Poder
Executivo Municipal autorizado, em conformidade com o disposto no Art. 43 da
Lei Federal nº 4.320/64, a abrir crédito especial no valor total de até R$
60.000,00 (sessenta mil reais), no Orçamento Fiscal da Superintendência
Municipal de Água e Esgoto – SAE – no exercício de 2010, com a seguinte
classificação orçamentária:

17. 512.1089.3.046 – Aquisição de Imóveis
44.90.61 – Aquisição de Imóvel...............................................................R$ 60.000,00

Art. 4º - Para atender ao disposto no artigo anterior, serão utilizados
recursos provenientes da anulação parcial da dotação orçamentária abaixo:

17.512.1089.4.063 – Administração da SAE
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
TOTAL DE ANULAÇÃO.............................................R$ 60.000,00

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

(a) Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 30.12.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.796, de 30 de dezembro de 2010.
“Autoriza o Município de Catalão, através da
Superintendência Municipal de Água e Esgoto – SAE – a
adquirir por compra e venda, desapropriação amigável ou
judicial, dois lotes de terreno, que especifica e dá outras
providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei.
Art. 1° - Fica o Município de Catalão, através da Superintendência
Municipal de Água e Esgoto – SAE – autorizado a adquirir por compra e venda,
desapropriação amigável ou judicial, os lotes de terreno 03 e 04, com área de

300 m² cada, da Quadra 11, do Loteamento Jardim Paraíso, nesta cidade,
pertencentes à REILDA MARCELINO COSTA.
§1º - Os imóveis de que trata esta lei serão adquiridos pelo montante de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), valor pelo qual foram avaliados por regular
comissão do Município.

§2º - Os lotes de terreno especificados no caput deste artigo, situados
no referido Loteamento, serão utilizados para construção de um reservatório da
SAE para melhor atender a população daquela região.

§3º - Não incidirá Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI,
sobre a presente aquisição.
§4º - As despesas com escrituração e registros referentes aos lotes
objetos

desta

lei

correrão

à

custa

de

recursos

provenientes

da

Superintendência Municipal de Água e Esgoto – SAE.
Art. 2° -

Após a sanção desta Lei, o Poder Executivo Municipal

declarará de Utilidade Pública os lotes mencionados, bem como as benfeitorias
que serão edificadas para fins que se destina.
Art. 3º - Para cobrir despesas com esta lei, fica o Chefe do Poder
Executivo Municipal autorizado, em conformidade com o disposto no Art. 43 da
Lei Federal

nº 4.320/64, a abrir crédito especial no valor total de até R$

60.000,00 (sessenta mil reais), no Orçamento Fiscal da Superintendência
Municipal de Água e Esgoto – SAE – no exercício de 2010, com a seguinte
classificação orçamentária:

17. 512.1089.3.046 – Aquisição de Imóveis
44.90.61 – Aquisição de Imóvel..............................................................R$ 60.000,00

Art. 4º - Para atender ao disposto no artigo anterior, serão utilizados
recursos provenientes da anulação parcial da dotação orçamentária abaixo:

17.512.1089.4.063 – Administração da SAE
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
TOTAL DE ANULAÇÃO.............................................................R$ 60.000,00
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 30.12.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.797, de 30 de dezembro de 2010.
“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio
com a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA –
mantenedora da CRECHE RECANTO INFANTIL e a conceder
subvenção financeira da forma que especifica e dá outras
providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei.
Art. 1° - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em nome do
Município de Catalão, a firmar convênio com a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
EVANGÉLICA – “CRECHE RECANTO INFANTIL”, pessoa jurídica de direito privado,
sem fins lucrativos, com sede nesta cidade, até dezembro de 2011, objetivando a

manter em pleno funcionamento a entidade, de forma a atender bem o maior número
de crianças que se matricularem na referida instituição.
§1º - O Município fica autorizado a conceder subvenção financeira à entidade
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA – “CRECHE RECANTO INFATIL”,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, para consecução dos objetivos
previstos no caput deste artigo, bem como a manutenção e funcionamento da Creche,
através do convênio referenciado no caput deste artigo, até a importância de
273.000,00 (duzentos e setenta e três mil reais) para a manutenção da Creche, com o
pagamento dos servidores e encargos sociais dos mesmos.
§2º - Os repasses ocorrerão em 13 (treze) parcelas mensais de R$
21.000,00 (vinte e um mil reais), conforme o estabelecido em convênio e de acordo
com o plano de aplicação aprovado.
Art. 2º -

Para fazer face aos recursos desta lei, a ASSOCIAÇÃO

BENEFICENTE EVANGÉLICA – “CRECHE RECANTO INFANTIL”, deverá apresentar
o plano de aplicação, e, posteriormente, a devida prestação de contas referente às
subvenções recebidas.
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão
suportadas pela seguinte dotação orçamentária vigente (recursos do FUNDEB):
12.361.1034.4044 – Manutenção da Rede de Ensino Básico e Fundamental;
335043 – Subvenções Sociais.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, surtindo seus efeitos a partir de 1º (primeiro) de fevereiro de
2011.

(a)

Deusmar Barbosa da Rocha

Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 30.12.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.798, de 30 de dezembro de 2010.
“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio
com o LIONS CLUBE DE CATALÃO LEÃO DO SUL e a conceder
subvenção financeira que especifica e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei.

Art. 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em
nome do Município de Catalão, a firmar convênio com o LIONS CLUBE DE
CATALÃO LEÃO DO SUL, com sede nesta cidade, entidade social sem fins
lucrativos, com estatuto próprio e de caráter educacional, com o objetivo
principal e único de manter e fazer funcionar o Cursinho Municipal PréVestibular “Israel Macedo”, desta cidade.

Parágrafo Único – Fica ainda o Município de Catalão autorizado a
conceder subvenção financeira ao LIONS CLUBE DE CATALÃO LEÃO DO
SUL para manutenção e funcionamento do Cursinho Municipal Pré-Vestibular
“Israel Macedo”, desta cidade, através do convênio referido no caput, até a
importância de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) no total, cujos
repasses ocorrerão na forma de parcelas mensais e datas a ser definidas no
convênio.
Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, o Lions Clube de
Catalão deverá apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a devida
prestação de contas referente às subvenções recebidas.
Art. 3º - As despesas para consecução do convênio a ser firmado
correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:
12. 364.1037.2047 – Manutenção do Ensino Pré-Vestibular e Universitário.
33.50.43 – Subvenções Sociais.............................................................R$ 290.000,00
Total Geral........................................ R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais)

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 30.12.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.799, de 30 de dezembro de 2010.

Dispõe sobre a aprovação da planta de valores
genéricos dos imóveis rurais do Município de Catalão, Estado
de Goiás, e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei.
Art. 1° - Fica instituída a Planta de Valores Genéricos dos Imóveis
Rurais do Município de Catalão, Estado de Goiás, exclusivamente para
cobrança do ITR – Imposto Territorial Rural – cujas micro-regiões e os valores

por hectare são os constantes do ANEXO ÚNICO, que faz parte integrante
desta lei.
Art. 2º - O lançamento e cobrança nunca poderão ser inferiores aos
valores constantes da tabela contida no ANEXO ÚNICO desta lei.
Art. 3º - Se, por acaso, houver imóveis rurais não consignados ou
consignados de forma diversa das micro-regiões especificadas na tabela
constante do ANEXO ÚNICO, serão utilizados, para lançamentos e cobranças,
critérios análogos aos ali previstos.
Art. 4º - Toda vez que houver necessidade, a tabela consignada no
ANEXO ÚNICO desta lei será adequada à realidade do momento, através de
ato próprio do chefe do Poder Executivo, para mais ou para menos, conforme o
caso. Quando se tratar de adequação geral das micro-regiões para além dos
índices inflacionários, necessitará de aprovação do Legislativo Municipal.
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 30.12.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.800, de 30 de dezembro de 2010.
“Autoriza desapropriação do imóvel urbano que
menciona, e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei.
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a desapropriar, consensual
ou judicialmente, uma área de terras com superfície total de 4.500 m²,
declarada de utilidade pública por ato próprio, localizada na Fazenda Saudade,
no perímetro urbano deste Município, a ser destacada de área maior de
propriedade do Sr. Antônio Simão Abdul Nour, CPF nº 062.517.908-06, e sua

mulher, e objeto de matrícula imobiliária nº 39.898, do Livro 2 – Reg. Geral, do
Cartório de Registro de Imóveis local.
§1º - A área a ser expropriada se acha delimitada por um
quadrilátero irregular, mediando 89,88 metros e 89,20 metros em suas bases,
maior e menor, e 54,60 metros e 46,49 metros em suas laterais, com frente
voltada para a Avenida Wilson Barbosa de Lima.

§2º - Competirá ao Poder Executivo os atos necessários à melhor
descrição, identificação e individualização da área a ser expropriada.

§3º - A área a ser expropriada destinar-se-á à edificação e instalação de
uma escola pública para atender aos setores Evelina Nour I e II, e adjacentes.

Art. 2º - O valor da indenização correspondente ao ato expropriatório
será determinado em laudo de avaliação elaborado e firmado por comissão
designada por ato do Poder Executivo, composta de 03 (três) membros, no
mínimo.

Art. 3º - Para cobrir as despesas decorrentes desta Lei, fica o chefe do
Pode Executivo Autorizado, nos temos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de
17 de março de 1964, a abrir crédito especial no valor total de até R$
300.000,00 (trezentos mil reais) no orçamento fiscal do município, no exercício
de 2010, com a seguinte classificação orçamentária:
15.452.1086.3.065- Desapropriação de Imóveis
44.90.61 – Aquisição de imóvel.................................................R$ 300.000,00
Art. 4º - Para atender o disposto no artigo anterior serão utilizados
recursos provenientes da anulação parcial da dotação orçamentária abaixo:

15.452.1086.0.032 – Aquisição de Imóveis

44.90.51 – Obras e instalações..................................................R$ 300.000,00
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 30.12.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.801, de 30 de dezembro de 2010.
“Autoriza o Município de Catalão a contratar
professores por tempo determinado para atender à necessidade
temporária de excepcional interesse público, tudo nos termos do
inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, e dá outras
providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono
e promulgo a seguinte Lei.
Art. 1° - Para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, caracterizada via do Decreto Municipal de nº 1.833, de 21 de
dezembro de 2010, fica o Município de Catalão autorizado a efetuar a

contratação de 38 (trinta e oito) professores por tempo determinado nas
condições e prazos previstos nesta Lei:

I-

a duração dos contratos poderá ser de 1º (primeiro) de fevereiro
até 30 (trinta) de junho de 2011.

II-

o recrutamento do pessoal será feito em processo seletivo
simplificado, devendo ser amplamente divulgado no município;

III-

o regime jurídico a ser adotado será o dos servidores efetivos do
Município, ou seja, o Estatutário, lei municipal nº 1.142/92,
inclusive no que se refere ao décimo terceiro salário e férias;

IV-

o valor da remuneração será de R$ 750,00 (setecentos e
cinquenta reais) mensais;

V-

a carga horária diária será de 06 (seis) horas diárias, e trinta
horas semanais;

VI-

a extinção do contrato poderá ocorrer pelo exaurimento da sua
vigência; pela rescisão administrativa, no caso de infração
disciplinar; pela conveniência da administração; pela assunção do
contratado de cargo público ou emprego incompatível, e por
iniciativa do contratado.

Art. 2º - Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse
público para efeitos do presente diploma legal, a continuidade da prestação dos
serviços de educação, especificamente o ensino infantil e fundamental no
Município, situação criada principalmente em decorrência do aumento da
demanda de alunos por vagas na rede municipal, pelo grande número de
licenças previstas em lei, inclusive para tratamento de saúde por longos
períodos, cumuladas com a falta de pessoal concursado para cobrir estas
necessidades.
Art. 3º - As despesas com a execução da presente lei serão
contabilizadas e pagas a custas de verbas do orçamento vigente.
Art. 4º - Os contratos de que trata esta Lei serão de natureza jurídica
administrativa, não gerando qualquer vínculo permanente, estabilidade ou
efetividade.

Art. 5º - Os contratados nos temos deste diploma legal estão sujeitos
aos mesmos direitos, deveres e proibições, inclusive o 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. 6º - Somente poderão ser contratados os interessados que
comprovarem os seguintes requisitos:
I – ter 18 (dezoito) anos de idade;
II – ser brasileiro (a) nato ou naturalizado;
III – estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
IV – gozar de boa saúde física e mental, e não ser portador de
deficiência incompatível com o exercício da função;
V – possuir habilitação profissional exigida, ou seja, magistério ou
equivalente e/ou licenciatura plena na área da educação.

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 30.12.2010.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

