LEI Nº 2.548, de 24 de janeiro de 2008.
Cria o Alvará de Funcionamento Provisório
para a instalação e funcionamento de atividades
econômicas, enquadradas como Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte, para atender e dar
efetividade à Lei Complementar nº. 123/2006, e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE
GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Catalão e demais legislação,
Faz saber, que a CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criado o Alvará de Funcionamento Provisório
a ser concedido à Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, pela Secretaria
Municipal de Finanças, através do Departamento de Fiscalização de Tributos.
§ 1º O Alvará de Funcionamento Provisório será concedido
pelo Município, a título de autorização, condicionada ao funcionamento e à
instalação de atividade econômica, para posterior regularização definitiva.
§ 2º O Alvará de Funcionamento Provisório tem validade
de até 120 dias e poderá ser prorrogado, por uma única vez, por igual período,
mediante pedido fundamentado.
Art. 2º O alvará provisório conterá, obrigatoriamente, as
seguintes informações:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Inscrição Municipal;
CPF/CNPJ;
Nome/denominação social;
Nome fantasia;
Código e descrição das atividades econômicas
(principal e secundária);
Ramo de negócio ou atividade;
Endereço;
Horário de funcionamento;
Exercício;
Data da emissão e assinatura do responsável;
Prazo de validade;
Restrições;
Número de inscrição e número do processo de
vistoria.

Art. 3º Para a expedição do Alvará de Funcionamento
Provisório para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, serão exigidos os
seguintes documentos:
I. Apresentação de documentação conforme Código
Tributário e Código de Posturas Municipais, assim como,
eventuais documentos que se fizerem necessários de
acordo com a atividade a ser exercida;
II. Termo de Compromisso com a Administração Municipal
(TCAM), conforme anexo I da presente Lei.
§ 1º A concessão do Alvará de Funcionamento Provisório
não isenta o pagamento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN), se for o caso.
§ 2º Quinze dias antes do vencimento do Alvará de
Funcionamento Provisório, o interessado, deverá comparecer ao órgão
competente para esclarecimentos quanto às exigências e à continuidade de sua
atividade econômica.
§ 3º O descumprimento do Termo de Compromisso com a
Administração Municipal (TCAM) - anexo I, será punido com multas constantes
no anexo II da presente Lei; em caso de reincidência, a multa será cominada em
dobro da anteriormente aplicada, e em nova reincidência, ensejará na interdição
da atividade e cassação do Alvará de Funcionamento Provisório, sem prejuízo
de responsabilidade penal.
Art. 4º O Alvará de Funcionamento Provisório para
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, não será concedido para atividades
que apresentem riscos, que sejam prejudiciais ao sossego público e que tragam
riscos ao meio ambiente, que contenham entre outros:
I. Material inflamável;
II. Aglomeração de pessoas;
III. Possam produzir nível sonoro superior ao estabelecido
em Lei;
IV. Material explosivo, poluente ou tóxico.
Art. 5º A concessão do Alvará de Funcionamento Provisório
para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, considerará a compatibilidade
da atividade com a legislação urbanística.
Art. 6º Os casos divergentes com a legislação urbanística,
deverão ser submetidos à análise do Departamento de Meio Ambiente e à
Secretaria Municipal de Finanças.
Art. 7º O Alvará de Funcionamento Provisório para Micro e
Pequena empresas, será cassado se:
I.

No estabelecimento for exercida atividade diversa
daquela cadastrada;

II. Forem infringidas quaisquer disposições referentes aos
controles de poluição, se o funcionamento do
estabelecimento causar danos, prejuízos, incômodos,
ou puser em risco, por qualquer forma, a segurança, o
sossego, a saúde e a integridade física da vizinhança
ou da coletividade;
III. Ocorrer reincidência de infrações ao Código de
Postura e Código Tributário Municipal;
IV. Verificada a falta de recolhimento das taxas de
localização e funcionamento.
Art. 8º

Esta Lei entrará em vigor na data de sua

publicação.
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão,
aos 22 dias do mês de janeiro de 2008.
(a) César José Ferreira

Presidente
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 24.01.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.549, de 24 de janeiro de 2008.
“Altera artigo 1° da Lei Municipal n° 2.402,
de 27 de julho de 2006.”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - O Artigo 1º da Lei Municipal nº 2.402, de
27 de julho de 2.006 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Lei municipal n.º 2.402, de 27 de julho de
2.006:
Artigo 1º - Fica a Chefia do Poder Executivo
Municipal autorizada a permutar, em nome do MUNICÍPIO DE
CATALÃO, com a IMOBILIÁRIA CAMPO VERDE LTDA, por seu
representante legal, uma área de terreno caracterizada como 1ª área
do Decreto de Desmembramento nº 1.579, de 17 de julho de 2.007,
com 2.844,00 m2, localizada no Loteamento Humberto de Alencar
Castelo Branco, nesta cidade, área esta de propriedade do Município
de Catalão, pelos lotes de terreno designados como lotes 01 à 08 com
250,00 m2, o lote 09 com 247,00 m2 e o lote 10 com 260,89 m2, todos
no Loteamento Residencial Eldorado, nesta cidade, terrenos estes de
propriedade da Imobiliária Campo Verde Ltda.”
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão,
aos 22 dias do mês de janeiro de 2008.
(a) César José Ferreira

Presidente
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 24.01.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.550, de 24 de janeiro de 2008.
“Faz a reposição dos subsídios dos Agentes Políticos e
da Remuneração dos Servidores Públicos Municipais
ativos, inativos e pensionistas, estabelece data Base e
elege índice para a revisão geral anual da remuneração
dos servidores e subsídios dos agentes políticos”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, no uso de suas atribuições e considerando a prerrogativa
constitucional contida no inciso X do artigo 37, da CF/88 e Artigos 1º e 2º
da Resolução normativa RN Nº. 0005/07, de 09/05/07 do TCM, aprova, e
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a fazer a reposição salarial dos servidores públicos municipais,
da seguinte forma:
Servidores
Efetivos,
Servidores
Comissionados (com exceção dos cargos mencionados no § 1º, deste
Artigo) e Servidores Inativos: Aposentados e Pensionistas, em 10%
(Dez por cento), a partir de 1º (primeiro) de fevereiro de 2008 e 10%
(Dez por cento) a partir de 1° (primeiro) de abril do corrente ano;
§ 1º - Os cargos comissionados de
Superintendentes, Supervisores e Assessores Especiais, em 12,76
(Doze vírgula setenta e seis por cento); mesmo índice dos Agentes
Políticos, por serem assemelhados, em uma única parcela a partir de 1º
(primeiro) de fevereiro de 2008.
§ 2º – A reposição mencionada neste artigo não
alcançará os professores de ensino superior à disposição do CAMPUS da
UFG desta cidade, que possuem regras próprias de reajustes salariais.
Artigo 2º - Recompõem-se, ainda, os subsídios

dos Agentes Políticos em:
a) Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e
Vereadores - (reposição de Janeiro/2005 a dezembro/2007) em 12,76%
(Doze vírgula setenta e seis por cento), em uma única parcela a partir
de 1º (primeiro) de fevereiro de 2008.

b) Secretários Municipais – (reposição de
Janeiro/2005 a dezembro/2007) em 12,76% (Doze vírgula setenta e seis
por cento), em uma única parcela a partir de 1º (primeiro) de fevereiro de
2008.

Artigo 3º - Fica estabelecida a Data Base das
Revisões Gerais Anuais dos Subsídios dos Agentes Políticos e da
Remuneração dos Servidores Públicos Municipais, no âmbito dos Poderes
Executivo e Legislativo Municipal, o dia 1° (primeiro) de abril de cada
ano, a partir de 2009.
Artigo 4º - Fica eleito o IGP-M/FGV como índice
oficial para a Recomposição dos vencimentos especificados nesta lei, ou
outro oficial que vier a substituí-lo.
Artigo 5º - A chefia de cada Poder adotará,
no âmbito de sua competência, via de ato próprio, as medidas necessárias
à aplicação da presente Lei.
Parágrafo único – Ocorrendo à hipótese de
ultrapassar os limites legais e constitucionais a Revisão anual de
Remuneração dos servidores, o dispêndio com despesa de pessoal, o
excedente deverá ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, na
forma prevista no artigo 23 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal).

Artigo 6° - As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,
suplementadas, se necessário.
Artigo 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogando-se as disposições em contrário e surtindo seus
efeitos a partir de 1° (primeiro) de fevereiro de 2008.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão,
aos 22 dias do mês de janeiro de 2008.
(a)César José Ferreira
Presidente
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 24.01.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.551, de 24 de janeiro de 2008.
“Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento fiscal
do Município no montante e classificação que especifica”
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 o disposto nos Artigos 42 e 43 da Lei
Federal nº 4.320/64, a abrir créditos especiais no valor total de até R$
1.000.000,00 (Um milhão de reais), no Orçamento do Município de
Catalão, exercício de 2008, com a seguinte classificação orçamentária:
17.512.1032.1.116 – Ampliação da Rede de
Abastecimento de Água.
44.90.51
–
Obras
e
Instalações........R$1.000.000,00 (Um milhão de reais)
Total Geral ..............R$ 1.000.000,00 (Um
milhão de 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.º4.320/64, indicados por Decreto do Executivo.
Art.3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão,
aos 22 dias do mês de janeiro de 2008.
(a)César José Ferreira
Presidente
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 24.01.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.552, de 24 de janeiro de 2008.
“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio com
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA, para
recebimento de recursos com contrapartida do Município”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, no uso de suas atribuições, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a firmar convênio com a FUNDAÇÃO NACIONAL DE
SAÚDE – FUNASA, para recebimento de R$ 30.000.000,00 (Trinta
milhões de reais), com contrapartida do Município no valor de 10% (Dez
por cento) do valor recebido, para serem utilizados em obras de infraestrutura neste Município.
Artigo 2º - O Poder Executivo Municipal
adotará, no âmbito de sua competência, via de atos próprios, as medidas
necessárias à aplicação da presente Lei, inclusive, enviando à Câmara de
Vereadores os projetos abrindo os créditos especiais que se fizerem
necessários por ocasião do recebimento dos recursos.
Artigo 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão,
aos 22 dias do mês de janeiro de 2008.
(a) César José Ferreira

Presidente
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 24.01.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR

Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.553, de 24 de janeiro de 2008.
“Altera redação de artigo de lei municipal,
que menciona”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - O artigo 1º da Lei Municipal nº. 2.515,
de 04 de outubro de 2.007, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Lei municipal n.º 2.515, de 04 de outubro de
2.007:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a realizar despesas em nome do MUNICÍPIO DE
CATALÃO, até o limite de R$ 88.803,79 (oitenta e oito mil, oitocentos
e três reais e setenta e nove centavos), com a construção de uma
casa residencial 147,28m2 (Cento e quarenta e sete metros e vinte e
oito centímetros quadrados), a ser construída sobre uma área de
terreno de 450,56m2, situada à Rua José Clementino Borges, esquina
com a Rua 27-A, no Loteamento Margon III, nesta cidade. ”
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão,
aos 22 dias do mês de janeiro de 2008.
(a) César José Ferreira

Presidente
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 24.01.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.554, de 24 de janeiro de 2008.
“Autoriza a SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO – SAE –
a firmar convênio e/ou contrato e realizar
comercial 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

a

SUPERINTENDÊNCIA

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO – SAE, autorizada a
realizar despesas até o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com a
realização de comercial nas dependências do Estádio Genervino da
Fonseca, a ser realizado no período do Campeonato Goiano de 2.008.
§ I – O plano de mídia será todo desenvolvido
durante a preparação da equipe do CLUBE RECREATIVO E ATLÉTICO
CATALANO – CRAC e na sua participação do campeonato goiano deste
ano de 2.008, utilizando-se de toda cobertura jornalística que advém da
participação do Clube na disputa do Campeonato e na presença do público
no Estádio.
§ II – A SAE fica ainda autorizada a firmar
convênios e/ou contrato, e a repassar recursos financeiros ao Clube
Recreativo e Atlético Catalano – CRAC, até o valor de R$ 80.000,00
(sessenta mil reais), visando à consecução dos objetivos desta Lei.

Art.2º - As despesas decorrentes da presente Lei
correrão

por

conta

de

dotações

orçamentárias

próprias

da

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE
CATALÃO – SAE – suplementadas, se necessário.
Art.3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão,
aos 22 dias do mês de janeiro de 2008.
(a) César José Ferreira

Presidente
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 24.01.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.555, de 24 de janeiro de 2008.
“Faz redução da base de cálculo referente
ao ISSQN devidos pelos cartórios deste
Município e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1.º - Fica o Chefe do Poder Executivo
autorizado a reduzir em até 40% (quarenta por cento) a base de cálculo
do ISSQN devido pelos cartórios deste município, do ano de 2.004 até 31
de dezembro do ano de 2.007.
Art. 2º - Fica ainda autorizado o Chefe do Poder
Executivo a parcelar em 03 (três) vezes o saldo devedor apurado pela
auditoria interna municipal.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão,
aos 22 dias do mês de janeiro de 2008.
(a) César José Ferreira

Presidente
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 24.01.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.556, de 24 de janeiro de 2008.
“Faz alteração na alíquota do Sub Item
21.01 do Item 21 do Anexo I da Lei
Municipal de nº 2.174, de 22 de dezembro
de 2003 (Código Tributário Municipal) e dá
outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1.º - A alíquota do Sub Item 21.01 do Item 21 do
Anexo I da Lei Municipal de nº 2.174, de 22 de dezembro de 2003
(Código Tributário Municipal) passa a vigorar nos termos do Anexo
Único desta lei:
ANEXO ÚNICO
21 – Serviços de registros públicos, cartorários e
notariais.
21.01 – Serviços de registros públicos, cartorários e
notariais = 2%.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor a partir de 1º
(primeiro) de janeiro do ano de 2.008, revogando-se as disposições
em contrário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão,
aos 22 dias do mês de janeiro de 2008.
(a) César José Ferreira

Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 24.01.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.557, de 07 de fevereiro de 2008.

“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
previdências”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos termos
da Lei Orgânica do Município, 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
1.806 de 29 de janeiro de 2.008, fica o Município de Catalão autorizado a efetuar
a contratação de 30 (trinta) professores por tempo determinado nas condições e
prazos previstos nesta Lei:
I – A duração dos contratos será de Fevereiro de
2008 a 21 ( vinte e um ) de dezembro de 2008;
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$ 645,24
(Seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) mensais;
V – a carga horária diária será de 06 (seis) e 30
(trinta) semanais;
VI – A extinção do contrato poderá ocorrer pelo
exauri mento da sua vigência, pela rescisão administrativa, no caso de infração

disciplinar; pela conveniência da administração; pela assunção do contratado
de cargo publico ou emprego incompatível, e por iniciativa do contratado.
Art. 2º - Considera- se necessidade temporária de
excepcional interesse publico para efeitos do presente diploma legal, a
continuidade da prestação dos serviços de educação, especificamente o ensino
fundamental do município, situação criada principalmente em decorrência do
aumento da demanda de alunos por vagas na rede municipal, pelo grande
numero 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 FUNDEF.
Art.4º - Os contratos que se trata essa Lei serão de
natureza jurídica administrativa, não gerando qualquer vinculo permanente,
estabilidade ou efetividade.
Art. 5º - Os contratados nos termos deste diploma
legal estão sujeitos aos mesmos deveres e proibições, inclusive ou atinente à
acumulação de cargos e funções publicas 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 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 deficiências 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)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 07.02.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.558, de 08 de fevereiro de 2008.
“Dispõe sobre a utilização de capacetes ou
assemelhados da forma como especifica”.
CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos termos
da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
-Art. 1º- Fica proibido o ingresso e permanência de
pessoas utilizando capacete, gorro ou qualquer tipo de cobertura que oculte a
face, nos estabelecimentos públicos, comerciais e bancários da cidade de
Catalão.
-Art. 2º- Os responsáveis pelos estabelecimentos de
que trata a presente Lei deverão afixar, por conta própria, no prazo de 60 dias a
partir da publicação desta lei, uma placa indicativa na entrada do
estabelecimento com a seguinte inscrição: “É proibido a entrada e a permanência
de pessoas utilizando capacete, gorro ou qualquer tipo de cobertura que oculte
a face”.
Parágrafo único: O descumprimento desta, quando deflagrada pela
fiscalização municipal, acarretará em advertência, na primeira infração, e multa
correspondente a 50 UFMs, em caso de reincidência.
-Art. 3º- O Poder Executivo regulamentará a presente
Lei e a forma de sua fiscalização.
-Art. 4º- Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

(a) César José Ferreira

Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 08.02.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.559, de 15 de fevereiro de 2008.
“Proíbe a queima de palha de cana-de-açúcar no
Município de Catalão, Estado de Goiás e dá
outras providências”.
Conforme estudos, como o do Professor Fernando
César Bolque, Promotor de Justiça do Meio Ambiente de Tupã, Professor
Universitário, Mestre em Direito Ambiental pela PUC/SP.
Considerando que o uso do fogo prejudica a
ciclagem dos nutrientes do solo e interfere na atividade biológica;
Considerando que a queima também contribuem
para o aumento da infestação da broca da cana, pois elimina seus inimigos
naturais, reduzindo a vegetação nativa;
Considerando que as pontas e folhas da cana
representam 30% de sua biomassa, que é queimada, exportando para a
atmosfera todos os nutrientes nela contidos;
Considerando o desaparecimento da cobertura
vegetal altera as condições climáticas da região, principalmente o regime de
chuvas.
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 proibido a utilização de fogo para a
limpeza do solo, preparo do plantio e para a colheita (corte) da cana-de-açúcar
cultivada em todos os imóveis rurais situados no Município de Catalão.
Parágrafo Único – Em situações excepcionais
poderá der autorizada a queima da palha de cana-de-açúcar e esta autorização
deverá obedecer ao disposto na legislação Estadual pertinente.

Artigo 2º - O não cumprimento ao disposto nesta Lei
sujeita o infrator, pessoa física ou jurídica, ao pagamento de multa nos seguintes
valores.
I – na primeira infração a multa será de 100 (cem)
UFM’s por hectare da área queimada.
II – em caso de reincidência a multa será o dobro do
valor aplicado por hectare da área queimada.
Artigo 3º - A fiscalização do cumprimento desta Lei e
a aplicação das penalidades referidas no artigo anterior competem ao órgão
municipal, que poderá valer-se de sua própria estrutura administrativa ou firmar
convênio, se necessário for.
Artigo 4º - O Poder Executivo regulamentará a
presente Lei, no que couber, em 30 dias, a partir da data de sua publicação.
Artigo 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão,
aos 19 dias do mês de novembro do ano de 2.007.

(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 15.02.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.560, de 07 de fevereiro de 2008.

Autoriza a abertura de crédito especial no
orçamento

fiscal

do

Município

no

montante e classificação que especifica”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos termos
da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado, em conformidade com os dispostos dos artigos 42 e 43 da Lei
Federal nº 4.320/64, a abrir créditos especiais no valor total de até R$
38.336.182,06 ( trinta e oito milhões trezentos e trinta e seis mil, cento e oitenta
e dois Reais e seis centavos), no orçamento do Município de Catalão, Exercício
de 2008, como a seguinte classificação orçamentária:
- 15.451.1060.1.117- Ampliação da Rede de Esgoto Sanitário;
- 44.90.51- Obras e instalações R$ 29.151.528,84 ( Vinte e nove Milhões,
Cento e cinqüenta e um mil, quinhentos e vinte e oito Reais e Oitenta e
quatro centavos).
- 15.451.1060.1.116- Ampliação da Rede de abastecimento de Água;
- 44.90.51- Obras e instalações R$ 9.184.653,22 ( Nove milhões, cento e
oitenta e quatro mil, seiscentos e cinqüenta e três reais e vinte e dois
centavos).
Total Geral ................. R$ 38.336.182,06 (Trinta e oito milhões, trezentos e
trinta e seis mil, cento e oitenta e dois reais e seis centavos).
Art.2º- OS créditos autorizados no art. 1º desta Lei,
serão cobertos com recursos definidos nos termos do art. 43, § 1º, § III, da Lei
Federal nº 4.320/64, indicados por decreto do Executivo.
Art. 3º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

(a) César José Ferreira

Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 15.02.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.561, de 05 de março de 2008.
“Altera o parágrafo único do artigo 2° da
Lei Municipal n° 2.484 de 29 de maio de
2.007”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos termos
da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - O parágrafo único do Artigo 2º da Lei
Municipal nº 2.484, de 29 de maio de 2.007 passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Lei municipal n.º 2.484, de 29 de maio de 2.007”
Artigo 2º - ...
Parágrafo único – A permuta ora autorizada tem por objetivo viabilizar
projeto de zona de interesse de habitação social deste Município no terreno
que passará ao seu domínio e será denominada como
“Loteamento Evelina Nour II.”
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

(a) César José Ferreira

Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 05.03.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.562, de 05 de março de 2008.
“Autoriza a abertura de crédito especial no
orçamento fiscal do Município do Montante e
forma que especifica”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos
termos da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono
e promulgo a seguinte Lei:
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 R$ 102.261,99 (cento e dois mil,
duzentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos), no Orçamento do
Município de Catalão, exercício de 2008, com a seguinte classificação
orçamentária:
-15.122.1044.1.118-

Construção

de

um

Instalações-

R$

Galpão para Capacitação Profissional;
-44.90.51-

Obras

e

102.261,99 (cento e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa e
nove centavos).
Art.2º - Os créditos autorizados no artigo 1º desta
Lei, serão cobertos com recursos definidos nos termos do art. 43, § 1º, inciso III,
da Lei Federal nº 4.320/64, indicados por Decreto do Executivo.
Art.3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrario.

(a)César José Ferreira

Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 05.03.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.563, de 05 de março de 2008.
“Autoriza realização de permuta de imóveis na
forma como especifica”

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos termos
da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Artigo 1º - Artigo 1.º - Fica a Chefia do Poder Executivo
Municipal autorizada a permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, com
o Sr. HUGO RIBEIRO GONZAGA, uma (01) área de terreno no Loteamento
Residencial Vereda dos Buritis, nesta cidade, designada como 3ª área do
Decreto de Desmembramento nº 1.823, de 12 de fevereiro de 2.008, com uma
área de 252,20 m2, área esta de propriedade do Município de Catalão, pelo lote
06 da quadra 28 do loteamento Jardim Catalão, nesta cidade, com uma área de
300,00 m2, terreno este de propriedade de Hugo Ribeiro Gonzaga.
Parágrafo Único - A presente permuta se dá em razão do
município de Catalão ter ocupado o terreno do Sr. Hugo com a construção de
uma Praça no Loteamento Jardim Catalão.
Artigo 2º - O Chefe do Poder Executivo nomeará uma
Comissão composta de no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a avaliação
dos imóveis a serem permutados.
Artigo 3º - As despesas com escrituração, custas,
emolumentos, registro e outras decorrentes das transferências dos imóveis,
correrão a conta do município, dispensando-se o recolhimento do ITBI aos
cofres municipais.
Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

(a) César José Ferreira

Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 05.03.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.564, de 05 de março de 2008.
“Autoriza realizar despesas com a aquisição de Kits
de Páscoa para doação aos servidores Municipais e dá
outras providencias”

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos
termos da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono
e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal,
autorizado a fornecer gratuitamente, 2.400 (dois mil e quatrocentos) Kits de
Páscoa, aos servidores municipais ativos, inativos e/ou pensionistas, em
comemoração à PÁSCOA.
Art.2º - As despesas com a execução desta Lei,
correrão por conta da dotação orçamentária do Município.
Art.3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

(a) César José Ferreira

Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 05.03.2008.

(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.565 de 12 de março de 2008.
“Dispõe sobre alienação de áreas de terrenos
que especifica e dá outras providências”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos
termos da Lei Orgânica do Município, 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 proceder, mediante a
concorrência publica, alienação de terrenos de sua propriedade assim descritos:
- Uma área de mais ou menos 30.000 m2 (trinta
mil metros quadrados) localizados na seqüência do loteamento Setor
Margom III, nesta cidade;
- Uma área de 6.168,00 m2 (seis mil, cento e
sessenta e oito metros quadrados) localizada na Av- Dr. Lamartine Pinto de
Avelar, esquina com a Rua 808, nesta cidade;
- Dois lotes de terreno caracterizados como
lotes 16 e 17 da quadra 21 do loteamento Ipanema, nesta cidade;
§1º- As áreas acima poderão ser desmembradas
para melhor oferta na alienação;

§ 2º- As áreas acima indicadas são terrenos
disponíveis do município, ou seja, foram concebidos já que esta
destinação, sem possuírem a qualquer tempo nenhuma afetação.
Artigo 2º- É vedada a aplicação da receita obtida
com a alienação dos imóveis constantes desta Lei para o financiamento de
despesas correntes.
Artigo 3º- Para a avaliação prévia dos terrenos a
serem alienados será nomeada uma comissão de no mínimo três (03) pessoas,
e fornecerá laudo circunstanciado dos imóveis e seus valores.
Artigo 4º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 12.03.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.566 de 12 de março de 2008.
“Altera artigo 1º da Lei Municipal nº 2.535 de 18
de Dezembro de 2.007 na forma como especifica”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos
termos da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono
e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1.º - O Artigo 1º da Lei Municipal nº 2.535, de 18
de dezembro de 2007, passa a partir desta data a vigorar com a seguinte
redação:
“Lei

Municipal

nº

2.535,

de

18

de

dezembro/2007”
Art. 1º - Fica a Chefia do Poder Executivo Municipal
autorizada a permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, com o JOÃO
CARLOS PIRO DOS REIS, uma (01) área de terreno no Loteamento Residencial
Vereda dos Buritis, nesta cidade, designada como parte de uma área
Institucional localizada entre as Ruas VB-17 (atualmente Avenida Nicolau
Abrão), VB-08 e Avenida Luiz Alcântara de Oliveira, com uma área de 1.299,50
m2, área esta de propriedade do Município de Catalão, pelos terrenos
designados como lotes 22 e 24 da quadra 06, com 336,87 m2 e 985,93 m2,
respectivamente, todos do loteamento Residencial Vereda dos Buritis, nesta
cidade, lotes estes de propriedade de João Carlos Piro dos Reis.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

(a) César José Ferreira

Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 12.03.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.567 de 12 de março de 2008.
“Faz readequação da Estrutura administrativa do
Fundo

Municipal

de

Saúde

e

dá

outras

providências”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos
termos da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica alterada da forma abaixo a
estrutura administrativa do Fundo Municipal de Saúde de Catalão, que será a
constante dos Anexos: I – dos cargos comissionados e II – Dos cargos
efetivos, sendo que todos os cargos ora criados ou redefinidos serão regidos
pelo Estatuto do Servidor Público do Município de Catalão.
§ 1° - Os cargos referenciados nos ANEXOS desta
lei sujeitarão aos mesmos direitos e obrigações dos demais servidores do
Município, inclusive os efetivos, quanto à forma de admissão, progressão
horizontal/vertical.
§ 2° - Aos cargos comissionados constante do
anexo I, poderão ainda ser concedida gratificação de função de até 100% (cem
por cento) sobre o valor do vencimento do cargo.
§ 3º - Ficam mantidos e fazendo parte integrante da
Estrutura administrativa do Fundo Municipal de Saúde os cargos criados através
da Lei Municipal de nº. 2.522, de 25 de outubro de 2007.
Artigo 2º - Todas as despesas com a execução
desta lei, correrão a contas exclusivas da dotação orçamentária vigente no
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO.
Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

(a) César José Ferreira

Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 12.03.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.568 de 12 de março de 2008.
“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio
com a associação beneficente Evangélica-Creche
Recanto Infantil e a conceder subvenção financeiro
da forma que especifica e dá outras providencias”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos
termos da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono
e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1.º - 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”, com sede nesta cidade, até dezembro de 2008, objetivando a
ampliação e manutenção da sede da referida CRECHE, bem como mantê-la em
funcionamento, de forma a atender o maior número de crianças dignamente.
§ 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 ampliação, manutenção e funcionamento da Creche, através do
convênio referenciado no caput deste artigo, até a importância de R$ 88.000,00
(Oitenta e oito mil reais).
§ 2º - Os repasses ocorrerão em parcelas mensais,
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 conta referente 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.

(a) César José Ferreira

Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 12.03.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.569 de 12 de março de 2008.
“Autoriza o Município de Catalão a desafeta e
realizar doação de área e realizar doação de área de terreno pertencente ao
município à Associação Agostiniana Missionária de Assistência e
Educação – Colégio Mãe de Deus e dá outras providencias”

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos
termos da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
ARTIGO 1º – Fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a desafetar de sua destinação original as Ruas 02 e 03
(apenas projetadas) do Loteamento Santo Agostinho), passando a categoria de
bem patrimonial disponível as seguintes áreas de terreno:
1º) - Área de 880,00 m2, denominada de Rua 02, do loteamento Santo
Agostinho, nesta cidade, situada entre a Avenida Raulina Fonseca
Paschoal, Quadra 02 e Quadra 03 do referido loteamento e propriedade da
donatária.
2º) - Área de 688,00 m2, denominada de Rua 03, do loteamento Santo
Agostinho, nesta cidade, situada entre a Avenida Raulina Fonseca
Paschoal, Quadra 03 e Quadra 04 do referido loteamento e propriedade da
donatária.
ARTIGO 2º - Uma vez desafateda a área acima da condição
original, fica o Executivo Municipal autorizado a proceder à doação dos imóveis
caracterizados no artigo anterior, à Congregação Agostiniana Missionária de
Assistência e Educação – Colégio Mãe de Deus, com CNPJ nº 60.978.947/000101.
ARTIGO 3º - A presente doação é feita de acordo com o
permissivo constante na Lei Orgânica do Município e na Lei Federal nº

8.666/93 e suas posteriores alterações e se destina à construção de um edifício
escolar com dois pavimentos, um campo socyte, uma piscina, um parque infantil
e um centro de recreação e convivência.
ARTIGO 4º - Deverão ser estabelecidos à donatária, como
ônus da doação, para serem cumpridos fielmente, os seguintes encargos:
I - A utilização da área para uso exclusivo dos empreendimentos escolares
acima definidos, mantendo o mesmo em pleno funcionamento pelo menos 05
(cinco) anos ininterruptos, contados a partir da expedição de HABITE-SE das
construções.
II - Apresentar projeto completo das benfeitorias que serão construídas no local;
III - Término das obras em 12 (doze) meses, contados da formalização do ato
da doação;
IV - Caso a donatária necessite oferecer o imóvel em garantia de
financiamento, a cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por
hipoteca em segundo grau em favor do doador.
ARTIGO 5º - Em caso de descumprimento de qualquer
encargo, estabelecido no artigo anterior; de cessação das atividades da
donatária; de venda ou transferência dos estabelecimentos escolares, antes de
05

(cinco)

anos,

a

doação

tornar-se-á

sem

efeito,

revertendo-se

automaticamente a área ao patrimônio do Município, independente de qualquer
medida judicial, ficando incorporados ao imóvel às benfeitorias realizadas, sem
qualquer ônus à municipalidade.
ARTIGO 6º - No caso de paralisação das atividades da
donatária ou suspensão por período superior a 06 (seis) meses, observado o
prazo delineado no parágrafo único do artigo 5º desta Lei, reverter-se-ão ao
Município o imóvel ora doado e todas as edificações nele erigidas, sem quaisquer
ônus para o Município, a título de indenização.

ARTIGO 7º – Caso seja decretada a dissolução ou
extinção da donatária, antes de cinco anos, por qualquer forma, o imóvel doado
através desta lei retornará imediatamente ao Patrimônio do Município.
ARTIGO 8º – As despesas cartoriais decorrentes da
execução desta lei serão custeadas pela donatária.
ARTIGO 9º – Revogam-se as disposições em contrário.
ARTIGO 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

(a) César José Ferreira

Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 12.03.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.570 de 24 de março de 2008.
“Concede Gratificação Especial aos Servidores
Municipais

que

prestam

serviços

imprescindíveis

durante

o

Carnaval/2008, como especifica”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos
termos da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo 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 2.008, como especifica:

FUNCIONÁRIOS

DOS SANTOS
OLIVEIRA

ADRIANO CAMARGO
ALBERTO CARLOS HORÁCIO
ANIVALDO JOAQUIM DE
ARNALDO TOME BARBOSA
BRAZ HENRIQUE SUCENA
CLAYTON CANDIDO
CLAYTON SERGIO DAS ILVA
DANIEL ALVES RIBEIRO
DIEGO PINTO DA FONSECA

r. R$ a Receber
90,80
00,00
.000,00
50,00
00,00
00,00
00,00
00,00
50,00

DONIZETE DE FREITAS
MARTINS
CAMPOS
SOBRINHO

00,00
DRAUZIO FERREIRA DE
50,00
FLAVIO ANDRIELE
00,00
FRANCISCO CAMARGO

00,00
HELENO DE PAULA PONTES
REIS

IRIS JOSE MACHADO DOS
IZAIAS APOLINÁRIO DANTAS
JANIRO BORGES
JEOVANINE LUIZ LOURENÇO

OLIVEIRA

JESUS BERNARDO DE
JOÃO BATISTA GONZAGA
JOÃO BATISTA PIRES NETTO
JOÃO DE OLIVEIRA SILVA
JOÃO FERNANDES DA SILVA
JOÃO PEREIRA DE MELO

FONSECA

JOSÉ LOURENÇO DE MORAIS
JOSÉ MACHADO DA SILVA
JOSÉ MIGUEL BORGES
JUAREZ RODOVALHO DA
MANOEL CAMARGO
ODAIR VIEIRA
OSARK VIEIRA TOMAZ
PAULO CAMARGO

SILVA

00,00
50,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
50,00

JOSÉ GONÇALVES NETO

SILVA

00,00

JOAQUIM FERREIRA DA
JOSÉ CARLOS RODOVALHO

SILVA

50,00

00,00
00,00
50,00
50,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
50,00

PAULO HENRIQUE INACIO
50,00
RONALDO LOURENÇO DA
00,00

SILVA
SOUZA

RONIE VON PEREIRA DA
SEBASTIÃO ANTONIO DE
SERGIO FERREIRA DA SILVA
SIDERLEY AMARAL DA SILVA
SILVIO MARTINS ARRUSA

00,00
00,00
00,00
00,00
00,00

SOLIMAR RODRIGUES
COELHO

00,00
TELMA MARTINS DA ROCHA
VALDEMES ROSA DA SILVA

NORONHA

50,00
00,00

VALÉRIO GONÇALVES DE
00,00
TOTAL

1.640,80

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) César José Ferreira

Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 24.03.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.570 de 25 de abril de 2008.

“Autoriza a abertura de crédito especial no
orçamento fiscal do Município no montante e forma
que especifica”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei;
Artigo 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
R$174.216,34(cento e setenta e quatro mil, duzentos e dezesseis
reais e trinta e quatro centavos) no Orçamento do Município de
Catalão, exercício de 2008, com a seguinte classificação
orçamentária:
10.301.1031.1.121 – Construção do Prédio do
Posto de Pires Belo:
44.90.51 – Obras e Instalações;
Total Geral R$ 174.216,34 (cento e setenta e
quatro mil, duzentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos).
Artigo 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, indicados por Decreto
do Executivo.
Artigo 3º - Revogadas as disposições em
contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
(a) César José Ferreira

Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 25.03.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.571 de 11 de abril de 2008.

“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio
para regularização de loteamentos irregulares e/ou
clandestinos neste Município e dá outras
providências”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei;
Artigo 1º - Fica o chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a firmar termo de convênio com o CRECI,
CREA, DIRETORIA DO FORO, MINISTÉRIO PÚBLICO, CÂMARA
MUNICIPAL DE CATALÃO, OAB/GO e CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, objetivando a implementação de um trabalho conjunto na
regularização/legalização dos loteamentos irregulares e/ou
clandestinos neste Município, bem como as áreas ocupadas e
edificadas há mais de cinco (05) anos.
Parágrafo único – Para a efetivação do convênio
citado neste artigo, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a efetuar as despesas que lhe couber na divisão de
tarefas.
Artigo 2º - Todas as despesas com a execução
desta lei correrão a conta exclusiva da dotação orçamentária vigente.
Artigo 3º - Revogadas as disposições em
contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
(a) César José Ferreira

Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 11.04.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.572 de 11 de abril de 2008.
“Cria o Fundo Municipal de Habitação de
Interesse Social – FMHIS e institui o
Conselho Gestor do FMHIS e dá outras
providências.”
A Câmara Municipal de Catalão, aprova e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
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
Seção I
Objetivos e Fontes
Art. 2º - Fica criado o Fundo Municipal de
Habitação de Interesse Social – FMHIS, de natureza contábil, com o
objetivo de centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os
programas

destinados

a

implementar

políticas

habitacionais

direcionadas à população de menor renda.
Art. 3º - O FMHIS é constituído por:
I – dotações do Orçamento Geral do Estado
ou Município, classificadas na função de habitação;

II – outros fundos ou programas que vieram a
ser incorporados ao FMHIS;
III – recursos provenientes de empréstimos
externos e internos para programas de habitação;
IV – contribuições e doações das pessoas
físicas ou jurídicas, entidades e organismos de cooperação nacionais
ou internacionais;
V – receitas operacionais e patrimoniais de
operações realizadas com recursos do FMHIS; e
VI – outros recursos que lhe vierem a ser
destinados;
Seção II
Do Conselho-Gestor do FMHIS
Art. 4º - O FMHIS será regido por um
Conselho-Gestor.
Art. 5º - O Conselho Gestor é órgão de
caráter deliberativo e será composto pelas seguintes entidades:
I – Cinco integrantes do poder público;
II – Um representante do setor empresarial;

III – Um integrante de entidade acadêmica ou
ONG ou entidade profissional;
IV – Um representante de entidade sindical;
V – Dois

integrantes

de

movimentos

populares.

§ 1º. A Presidência do Conselho-Gestor do
FMHIS pelo Secretario Municipal responsável pela área habitacional.
§ 2º. O presidente do Conselho-Gestor do
FMHIS exercerá o voto de qualidade.
§ 3º. Competirá ao Secretário Municipal
responsável pela área habitacional 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.
§ 1º. 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 – fixar critérios para a priorização de linhas
de ações;
IV – deliberar sobre as contas do FMHIS;
V – dirimir dúvidas quanto à aplicação das
normas regulamentares, aplicáveis ao FMHIS, nas matérias de sua
competência;
VI – 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 2.005, 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
Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 11.04.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.574 de 11 de abril de 2008.
“Autoriza realização de permuta de imóveis na forma como
especifica”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei;
Artigo 1º - Artigo 1.º - Fica a Chefia do Poder Executivo
Municipal autorizada a permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO,
com o Sr. EMÍLIO FERREIRA NUNES NETO, uma (01) área
de terreno no Loteamento Setor Paineiras, nesta cidade, designada como
23ª área da quadra 19-A, constante do Decreto de Desmembramento nº
1.027, de 06 de julho de 2.006, com uma área de 250,00 m2, área esta de
propriedade do Município de Catalão, por parte do lote 06 da quadra 16
do loteamento Parque das Mangueiras, nesta cidade, terreno este de
propriedade de Emílio Ferreira Nunes Neto.
Parágrafo Único - A presente permuta se dá em razão
do município de Catalão ter ocupado parte do terreno do Sr. Emílio
Ferreira Nunes Neto com a construção dos lagos no Monsenhor Souza e
Parque das Mangueiras.
Artigo 2º - O Chefe do Poder Executivo nomeará uma
Comissão composta de no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a
avaliação dos imóveis a serem permutados.
Artigo 3º - As despesas com escrituração, custas,
emolumentos, registro e outras decorrentes das transferências dos
imóveis, correrão a conta do município, dispensando-se o recolhimento do
ITBI aos cofres municipais.
Artigo 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
(a) César José Ferreira

Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 17.04.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.575 de 17 de abril de 2008.
“Autoriza realização de permuta de imóveis na forma
como especifica”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei;
Artigo 1º - Artigo 1.º - Fica a Chefia do Poder Executivo
Municipal autorizada a permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO,
com o Sra. CREUSA DALVA FIDÊNCIO ROSA, duas (02)
áreas de terreno, sendo uma no loteamento Monsenhor Souza, nesta
cidade, caracterizado como 1ª área do Decreto de Desmembramento nº
1.438, de 26/02/2004, com 200,00 m2 e ainda o lote 12 da quadra 19 do
loteamento Santa Cruz, nesta cidade, com 376,93 m2, áreas estas de
propriedade do Município de Catalão, pelo lote 03 da quadra 20 do
loteamento Parque das Mangueiras, terreno este de propriedade de
Creusa Dalva Fidêncio Rosa.
Parágrafo Único - A presente permuta se dá em razão
do município de Catalão ter ocupado o terreno da Sra. Creusa Dalva
Fidêncio Rosa com a construção dos lagos do Monsenhor Souza e Parque
das Mangueiras.
Artigo 2º - O Chefe do Poder Executivo nomeará uma
Comissão composta de no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a
avaliação dos imóveis a serem permutados.
Artigo 3º - As despesas com escrituração, custas,
emolumentos, registro e outras decorrentes das transferências dos
imóveis, correrão a conta do município, dispensando-se o recolhimento do
ITBI aos cofres municipais.
Artigo 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
(a) César José Ferreira

Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 17.04.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.576 de 17 de abril de 2008.
“Dispõe sobre desafetação de área de
terreno que especifica e dá outras
providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a
seguinte lei:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a desafetar de sua destinação original passando à
categoria de bem patrimonial disponível a seguinte área de terreno:
- Área de 9.432,70 m2, denominada de Área Institucional
nº 04 e localizada entre a Rua B-13, Rua Santa Terezinha, Avenida
Nicolau Abrão e Rua Osmar Dias Fernandes, Loteamento Santa
Terezinha III, área esta de propriedade do Município de Catalão,
conforme consta no R.1-34.174, Protocolo nº
90.156 – Livro1-D do CRI local.
Parágrafo Único – A área de terreno citada no “caput”
deste artigo será desmembrada para atender interesse social das
famílias que ali residem há mais de 15 (quinze) anos, promovendo a
regularização dos imóveis na forma que a lei definir.
Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
(a) César José Ferreira

Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 17.04.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.577 de 24 de abril de 2008.
“Autoriza realização de permuta de imóveis
na forma como especifica”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos termos
da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Artigo 1º - Artigo 1.º - Fica a Chefia do Poder
Executivo Municipal autorizada a permutar, em nome do MUNICIPIO DE
CATALÃO, com o Sr. Maurino da Silva Leão, quatro (04) área de terreno no
Loteamento Setor Paineiras, nesta cidade, designada como 16ª, 17º, 24º e 25º
área da quadra 19-A, constante do decreto de desmembramento nº 1027, de 06
de julho de 2006, todos com ma área de 250,00 m2 cada, áreas estas de
propriedade do município de Catalão, pelos lotes 06, 07 e 08 da quadra 04 do
Loteamento Jardim Paraíso, nesta cidade, com áreas de 375,00 m2, 375,00 m2
e 450,00 m2, respectivamente, terreno estes de propriedade de Maurino da Silva
Leão.
Parágrafo Único – A presente permuta se da em
razão do Município de Catalão ter ocupado os terrenos do Sr. Maurino da Silva
Leão com a construção de 09 (nove) casas populares que foram cedidas a
famílias carentes do município.
Artigo 2º - O chefe do Poder Executivo Nomeará
uma comissão composta de no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a
avaliação dos imóveis e serem permutados.
Artigo 3º - As despesas com escrituração, custas,
emolumentos, registro e outras decorrentes das transferências dos imóveis,
correrão a conta do município, dispensando-se o recolhimento do ITBI aos
cofres municipais.
Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 24.04.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.578 de 24 de abril de 2008.
“Atribui nome a Rua F, do Loteamento Alto da Boa Vista e dá
outras providências.”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos
termos da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Artigo. 1º - Fica denominado de Rua João
Ferreira dos passos , a Rua F do Loteamento Alto da Boa Vista I,
nesta cidade de Catalão, Estado de Goiás.
Artigo. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogando as disposições em contrário.

(a) César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 24.04.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.579 de 06 de maio de 2008.
“Considerando que a Fundação Espírita “Antero da
Costa Carvalho”, incorporou juridicamente o
Abrigo “Dórico Correia”, este reconhecido de
utilidade publica nos termos da Lei Municipal n°
1.824 de 12 Abril de 2000”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO,
nos termos da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade a
Fundação Espírita Antero da Costa Carvalho.
Art. 2° - Revoga o art. 1° da Lei Municipal n°
1.824 de 12 de Abril de 2000.
Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
(a)
César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 06.05..2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.580 de 20 de maio de 2008.
“Autoriza a firmar convênio e a conceder
Subvenção a ASSOCIAÇÃO DA CONGADA
DE CATALÃO e dá outras providências.”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, decreta e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a firmar convênio e a conceder subvenção a
ASSOCIAÇÃO DE CONGADA DE CATALÃO, com sede nesta
cidade, no valor de até R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em
moeda corrente do país, a título cooperação para cobrir despesas de
locação de imóvel, bem como tarifas de água, luz e telefone.
Artigo 2º - Para fazer face aos recursos desta
lei, a ASSOCIAÇÃO deverá apresentar o plano de aplicação e,
posteriormente, a devida prestação de contas referente a subvenção
recebida, na forma exigida pela contabilidade municipal
Artigo 3º - As despesas decorrentes desta Lei
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(a) César José Ferreira

Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 20.05..2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.581 de 20 de maio de 2008.
“Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento
fiscal do Município no montante e forma que especifica”
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 o disposto nos Artigos 42 e 43 da Lei Federal nº.
4.320/64, a abrir créditos especiais no valor total de R$ 430.205,47
(quatrocentos e trinta mil, duzentos e cinco reais e quarenta e sete
centavos) no Orçamento do Município de Catalão, exercício de
2.008, com a seguinte classificação orçamentária:
12.361.1036.1.120 – Construção das Creches no Distrito
de Pires Belo e no Bairro Pontal Norte.
44.90.51 – Obras e Instalações.................R$ 430.205,47.
Total
Geral
..............................R$
430.205,47
(quatrocentos e trinta mil, duzentos e cinco reais e quarenta e sete
centavos).
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 - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
(a) César José Ferreira

Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 20.05.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.582 de 29 de maio de 2008.
“Declara Utilidade Pública ao NATA

(Núcleo de

Apoio aos Toxicômanos e Alcoólatras)”.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos
termos da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade ao Nata
(Núcleo de apoio ao Toxicômano e Alcoólatra).
Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogando as disposições em contrário.
(a) César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 29.05.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.583 de 29 de maio de 2008.
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar
despesas com a aquisição de eletrodomésticos para a premiação dos
vencedores do VII CONCURSO DE REDAÇÃO e do CONCURSO “ARTE QUE
VEM DO LIXO”, promovido pelas Secretarias do Meio Ambiente, da
Educação e pela Fundação Cultural “Maria das Dores Campos”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos termos
da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a realizar despesas em nome do MUNICÍPIO DE
CATALÃO, até o limite de R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais) com a aquisição de
eletrodomésticos destinados a premiação dos vencedores do VII CONCURSO
DE REDAÇÃO (O lugar em que vivo) e do CONCURSO “A ARTE QUE VEM
DO LIXO”, promovido pelas Secretarias do Meio Ambiente, da Educação e pela
Fundação Cultural “Maria das Dores Campos”, tudo conforme relatório final
oferecido pela comissão julgadora, nomeada através da Portaria Municipal.
Artigo 2º - As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias de 2008.
Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário,
esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
(a) César José Ferreira

Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 29.05.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.584 de 02 de junho de 2008.
Autoriza a realização de despesas com
campanhas promocionais de vendas a serem implementadas pela
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CATALÃO – ACIC – E
CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS – CDL, por ocasião do DIA
DOS NAMORADOS”.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos
termos da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a realizar despesas em nome do MUNICÍPIO DE
CATALÃO, até o limite de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), com campanhas
promocionais de venda no comércio de nossa cidade, referente ao dia dos
namorados de 2008, a serem promovidas pela ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CATALÃO – ACIC – e CÂMARA DOS
DIRIGENTES LOJISTAS – CDL, desta cidade”.
Parágrafo único – O Chefe do Poder
Executivo Municipal poderá regulamentar, caso seja necessário, via de
decreto, a presente lei, podendo ainda firmar convênio com a ACID e CDL,
para o mesmo fim.
Artigo 2º - As despesas decorrentes da
aplicação desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, suplementadas, se necessário.
Artigo 3º - Revogadas as disposições em
contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
César José Ferreira

(a)

Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 02.06.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.585 de 09 de junho de 2008.
“Que declara de utilidade Publica a Associação

de Apoio aos portadores de Câncer de Catalão.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos
termos da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade Pública,
a Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Catalão.
Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogando as disposições em contrário.
(a) César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 09.06.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.586 de 23 de junho de 2008.
“Autoriza o Município de Catalão a
fazer a Cessão, via de empréstimo, cessão de uso ou comodato de
Imóvel pertencente ao Município de Catalão, para o Lions Clube de
Catalão, da forma que especifica e dá outras providencias”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos
termos da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a fazer a Cessão, via de empréstimo por tempo
determinado, cessão de uso ou comodato, ao Lions Clube de Catalão, de
uma área de 2.572,00 m2, onde existe um prédio designado com nº 100,
com 455,00 m2, área esta a ser desmembrada de uma gleba maior,
situada a Rua das Violetas, Jardim Primavera, nesta cidade.
Parágrafo Único - No Imóvel que será cedido ao
LIONS CLUBE devera funcionar um CENTRO DE INCLUSÃO
PROFISSIONAL, cujo objetivo é promover a pessoa através de sua
qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho.
Art. 2º - As condições e forma da cessão serão
definidas em documento próprio, de acordo com os projetos apresentados
pelo Lions Clube de Catalão e aprovado pelo Município, pelo período de
até 20 (vinte) anos, podendo ser renovado por igual período a critério do
Município de Catalão.
Art. 3º - Em caso de descumprimento de qualquer
encargo assumido no projeto apresentado e aprovado, a cessão da área
tornar-se-á sem efeito, revertendo-se automaticamente ao patrimônio do
Município, independentemente de qualquer medida judicial ou extrajudicial, ficando incorporados ao imóvel às benfeitorias realizadas, sem
qualquer ônus à Municipalidade.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em
contrário.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.

(a) César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 23.06.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.587 de 24 de junho de 2008.
“Atribui nome a Rua e dá outras providencias”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos
termos da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominado de RUA
PROFESSOR SÉRGIO MAGALHÃES, a Rua 511, situada na divisa
do Setor Dona Matilde com o Setor Santa Cruz, nesta cidade de
Catalão, Estado de Goiás.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
(a) César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 24.06.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.588 de 25 de junho de 2008.
“Denomina Creche Municipal de Pires Belo,
neste Município”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos
termos da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominada de “CRECHE
EVA FRANCISCA DE MESQUITA”, o Prédio público onde
funcionará a CRECHE MUNICIPAL DE PIRES BELO, situada
naquele Distrito Administrativo, neste Município.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

(a) César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 25.06.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.589 de 01 de julho de 2008.
“Institui o Programa de Adoção de Praças
Públicas e de Esportes e Áreas Verdes, estabelecem seus objetivos e
processos, suas espécies e limitações das responsabilidades e dos
benefícios dos adotantes”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos termos
da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Da Instituição e Objetivos do Programa
Art. 1º. Fica instituído o Programa de Adoção de Praças
Públicas e de Esportes e Áreas Verdes no âmbito do Município de Catalão Goiás, com os seguintes objetivos, entre outros:
I – promover a participação da sociedade civil organizada e das pessoas
jurídicas na urbanização, nos cuidados e na manutenção das praças públicas,
de esportes e de áreas verdes do Município de Catalão, em conjunto com Poder
Público Municipal;
II – levar a população vizinha às praças públicas, de esportes e áreas verdes e
entenderem esses espaços como de responsabilidade concorrente com o Poder
Público Municipal;
III – incentivar o uso das praças, de esportes e áreas verdes pela população, por
associações desportivas, de lazer e culturais da área de abrangência das
mesmas;
IV – propiciar que grupos organizados da população elaborem projetos de
utilização das praças públicas, de esportes e áreas verdes que atinjam as
diversas faixas etárias e necessidades especiais da população.
Do Processo de Adoção
Art. 2º. Podem participar do programa quaisquer
entidades da sociedade civil, associações de moradores, sociedade amigos de
bairro e pessoas jurídicas legalmente constituídas e cadastradas no Município
de Catalão.

Parágrafo único – Ficam excluídas da participação no
programa pessoas jurídicas relacionadas a cigarro e bebidas alcoólicas, bem
como outras que possam ser consideradas impróprias aos objetivos propostos
nesta lei.
Art. 3º. Para participar no programa será necessária à
assinatura de convênio entre a entidade que vai assumir a adoção e o Poder
Público Municipal.
Art. 4º. Para dar início ao processo de adoção com vistas
à assinatura do convênio referido no artigo anterior, a entidade ou a pessoa
jurídica, interessada em adotar determinada área pública, objeto desta lei, deve
dar entrada a proposta de adoção, anexando o necessário projeto a ser
desenvolvido.
Art. 5º. A adoção de uma praça pública de esportes ou área
verde pode se destinar a:
I – urbanização da praça pública ou de esportes de acordo com projeto
elaborado pelo departamento competente do Executivo Municipal ou por ele
aprovado;
II – construção dos diversos equipamentos esportivos ou de lazer em praça
pública, ou de esportes, de acordo com o projeto elaborado pelo departamento
competente do Executivo Municipal ou por ele aprovado;
III – conservação e manutenção da área adotada;
IV – realização de atividades culturais, educacionais, esportivas ou de lazer, de
acordo com o projeto apresentado para aprovação e assinatura do convênio.
Art. 6º. Caberá ao Executivo Municipal, através dos órgãos
competentes:
I – a elaboração dos projetos de urbanização e construção de praças públicas,
de esportes e áreas verdes que venham a ser adotadas;
II – a aprovação dos projetos de urbanização, ou de construção de praças
publicas, de esporte e áreas verdes que sejam elaboradas fora dos órgãos do
Executivo Municipal em função do convênio estabelecido.
Art. 7º. A adoção de praças públicas, de esporte e áreas
verdes opera-se sem prejuízo da função do Poder Executivo de administrar os
próprios municipais.
Das Responsabilidades
Art. 8º. Caberá à entidade ou pessoa jurídica adotante a
responsabilidade:

I – pela execução dos projetos elaborados ou aprovados pelo Poder Público
Municipal, com verba pessoal ou material próprio;
II – pela prevenção e manutenção conforme estabelecidos no convênio e no
projeto apresentado.
Art. 9º. As entidades e pessoas jurídicas, que vierem a
participar do programa, deverão zelar pela manutenção, conservação,
recuperação e iluminação da área que adotar, bem como a elaboração e
execução dos trabalhos de arborização, com a adoção de sementes e mudas de
árvores.
Dos Benefícios pela Adoção de Praças Públicas, de Esporte e Áreas
Verdes.
Art. 10. A entidade ou pessoa jurídica adotante ficará
autorizada, após a assinatura do convênio, a afixar, na área adotada, uma ou
mais placas padronizadas alusivas ao processo de colaboração com o Poder
Executivo Municipal, bem como o objetivo da adoção, conforme modelo a ser
estabelecido no decreto regulamentador.
Parágrafo único – O ônus com relação à elaboração e colocação das placas
será de inteira responsabilidade do adotante observados os critérios
estabelecidos pela legislação.
Art. 11. Caso a entidade adotante se trate de sociedade civil
sem fins lucrativos, poderá a mesma usar dos espaços adotados para fins de
publicidade, a fim de arrecadar fundos para consecução dos objetivos
estabelecidos no convênio.
§ 1º - Ficam excluídas da licença outorgada neste artigo, publicidades
relacionadas a cigarros e bebidas alcoólicas, bem como outras que possam ser
consideradas impróprias aos objetivos propostos nesta lei.
§ 2º - Pela utilização e exploração dos meios de publicidade e propaganda
previstas nos artigos 10 e 11 desta lei, ficam as entidades ou empresas privadas
conveniadas isentas do pagamento das respectivas taxas de licença para
publicidades estabelecidas nas leis vigentes.
Art. 12. O convênio de adoção em momento algum deverá
conceder qualquer tipo de uso à entidade adotante a não ser aqueles
estabelecidos nesta lei, principalmente no que diz respeito à concessão de uso
ou permissão de uso.
Disposições Finais
Art. 13. Esta lei deverá ser regulamentada por decreto pela
Secretaria do Meio Ambiente e Assuntos Comunitários, num prazo de 60
(sessenta) dias a contar da sua publicação, no qual se estabelecerá, entre outras
medidas:

I – os órgãos responsáveis pela aprovação dos projetos citados no artigo 4º
desta lei;
II – a forma e o tipo de placa padronizada estabelecida no artigo 10;
III – a forma e tipo de publicidade estabelecida no artigo 11.
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

(a)

César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 01.07.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.590 de 01 de julho de 2008.
“Altera redação de artigo de lei municipal, que
menciona”

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos termos
da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - O artigo 1º da Lei Municipal nº. 1.000, de 12
de março de 1.991, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Lei municipal n.º 1.000, de 12 de março 1.991:
Artigo 1º - Fica considerado de Zona Urbana de
Catalão toda área compreendida dentro dos limites estabelecidos por esta
lei, como descreve a seguir: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice
1, na estrada vicinal, que leva ao matadouro na divisa da fazenda de Jarbas
do Nascimento, de coordenadas N 7.983.471,9670m e E 190.341,4260m;
deste, segue com o seguinte azimute e distância: 0°54'42" e 975,31m até o
vértice 2, de coordenadas N 7.984.447,1570m e E 190.356,9460m, junto a
cerca na faixa de domínio da GO-330, que liga Catalão e Ouvidor; daí, segue
com o seguinte azimute e distância: 13°50'33" e 494,05m até o vértice 3, de
coordenadas N 7.984.926,8620m e E 190.475,1510m, junto a cerca divisória
na antiga estrada Catalão Ouvidor; daí, segue com o seguinte azimute e
distância: 40°44'48" e 2.959,06m até o vértice 4, de coordenadas N
7.987.168,6470m e E 192.406,5780m, na ponte sobre o córrego Cristalino,
divisa com o espólio de Ataliba de Paiva e FOSFERTIL S.A.; daí, segue com
o seguinte azimute e distância: 356°18'04" e 2.272,70m até o vértice 5, de
coordenadas N 7.989.436,6100m e E 192.259,9560m; no viaduto da BR-050
sobre a RFFSA; daí, segue com o seguinte azimute e distância: 7°14'56" e
3.717,98m até o vértice 6, de coordenadas N 7.993.124,8700m e E
192.729,0930m, junto a cerca da faixa de domínio da BR-050, logo depois
das linha de transmissão de energia para as mineradoras; daí, segue com
o seguinte azimute e distância: 35°27'27" e 701,58m até o vértice 7, de
coordenadas N 7.993.696,3390m e E 193.136,0800m, junto a cerca da faixa
de domínio da BR-050 e uma estrada vicinal; daí, segue com o seguinte
azimute e distância: 266°13'31" e 6.419,30 m até o vértice 8, de coordenadas
N 7.993.273,7310m e E 186.730,7110m, junto a cerca da faixa de domínio da
GO-330, logo após o posto da polícia Rodoviária Estadual; daí, segue com
o seguinte azimute e distância: 220°48'20" e 6.082,68m até o vértice 9, de
coordenadas N 7.988.669,5670m e E 182.755,7060m, junto a cerca faixa de
domínio da GO-210; daí, segue com o seguinte azimute e

distância: 170°23'32" e 6.179,87m até o vértice 10, de coordenadas N
7.982.576,3810m e E 183.787,1440m, até a estrada vicinal que leva ao
seminário Franciscano; daí, segue com o seguinte azimute e distância:
91°22'50" e 1.543,29m até o vértice 11, de coordenadas N 7.982.539,1950m
e E 185.329,9840m, na cerca de domínio da BR-50, junto a estrada vicinal
que leva ao seminário Franciscano; daí, segue com o seguinte azimute e
distância: 79°27'23" e 5.097,51m até o vértice 1, ponto inicial da descrição
deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação
ativa da RBMC de Brasília, de coordenadas N 8.234.791,575m e E
191.946,760m, e encontram-se representadas no Sistema UTM,
referenciadas ao Meridiano Central nº 45°00', fuso -23, tendo como datum
o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram
calculados no plano de projeção UTM.”
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

(a)

César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 01.07.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

Obs: alterada pela lei 3.099 de 11.03.2014

LEI Nº 2.591 de 01 de julho de 2008.
“Altera redação de artigo de lei municipal, que
menciona.”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos
termos da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Artigo 1º - O Artigo 39, da Lei Municipal nº 1.361, de
11 de maio de 1.994, alterado pela Lei nº 1.447, de 20 de junho de 1.995 e pela
Lei nº 1.507, de 23 de janeiro de 1.996, passa a vigorar com a seguinte redação
:
“Lei Municipal n.º 1.361, de 11 de maio de 1.994,
Art. 39 - Cada Conselheiro Titular terá uma
remuneração equivalente à 159 (Cento e cinqüenta e nove) horas – aulas, por
mês, tendo por base o cargo de ‘Professor PD-4’, constante do Grupo ‘F’, Anexo
V, do quadro de servidores do magistério municipal, criado pela Lei Municipal nº
1.818/200 “.
Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 1º (primeiro) de junho do corrente ano,
revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº
2.125, de 07 de agosto de 2003.

(a) César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 01.07.2008.

(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.592 de 01 de julho de 2008.
“Altera redação de artigo de lei municipal,
que menciona”

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos
termos da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - O Art. 1º da Lei Municipal nº 2.385, de
17 de maio de 2.006, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Lei municipal n.º 2.385, de 17 de maio

de

2.006:
Artigo 1º - Fica a Chefia do Poder Executivo
Municipal autorizada a permutar, em nome do MUNICIPIO DE
CATALÃO, com INÁCIO NETO LEÃO, uma (01) área de terreno,
designada como Praça Santo Inácio, localizada no Loteamento
Jardim Catalão, entre a Avenida Prudêncio Alves Leão, Rua 310, Rua
Liovaldo Alves Leão e Rua 311, com 6.000,00 m2, nesta cidade, de
propriedade do Município de Catalão, por seis (06) áreas de terreno
caracterizadas como segue: 1º) um lote de terreno designado como
lote 01 (único) da quadra 31, com 572,00 m2; 2º) quatro (04) lotes de
terreno designados como lotes 03, 04, 14 e 15 da quadra 19, com
300,00 m2 cada; e 3º) um (01) lote de terreno designado como lote 03
da quadra 24, com 300,00 m2, todos no Loteamento Jardim Catalão,
nesta cidade, de propriedade de Inácio Neto Leão.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

(a) César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 01.07.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.593 de 01 de julho de 2008.
“Autoriza o Município de Catalão, Estado de
Goiás, a indenizar área de terra que especifica, e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos termos da
Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, em
nome do Município de Catalão, Estado de Goiás, autorizado a indenizar a área
de terreno abaixo especificada:

Parágrafo único – A área de terreno de propriedade
EMERENCIANO ALVES DOS REIS E OUTROS todos constantes dos Autos nº.
200400129030, com aproximadamente 4.000,00m2 (Quatro mil metros
quadrados), destinou-se a compor área do Parque Municipal Calixto Abrão.

Art. 2º - Os bens imóveis ora indenizados foram
devidamente avaliadas pela Comissão Municipal de Valores, através do LAUDO
DE AVALIAÇÃO, datado de 16 de junho de 2008, no valor de R$ 117.000,00
(Cento e dezessete mil), a área ora indenizada e os treze lotes do Município que
cobrirão o valor total da indenização.

Art. 4º - Como forma de pagamento da indenização pela
desapropriação da área mencionada no artigo 1º desta lei, o Município fica
autorizado e compromete-se a escriturar os lotes designados de 01 ao 13, da
Quadra 01, com 275,00m2 cada, do LIZ RESIDENCIAL, nesta cidade, em nome
de cada herdeiro beneficiado e da forma abaixo:

Lote 01 – Emerenciano Alves dos Reis
Lote 02 – Dilonilson Alves de Souza e
Valdeci Alves de Souza Nascimento
Lote 03 – Pedro Alves dos Reis
Lote 04 – Osmar Alves dos Reis
Lote 05 - Maria de Fátima Alves dos Reis
Lote 06 – Espólio de Osvaldo Alves dos Reis
Lote 07 – Maria das Graças dos Reis
Lote 08 – Espólio de Maria Alves dos Reis
Lote 09 – José Alves dos Reis
Lote 10 – João Alves dos Reis
Lote 11 – Tereza Alves de Oliveira
Lote 12 – Eurípedes Alves do Reis
Lote 13 – Evaristo Alves dos Reis

Art.

5º

-

Em

contra

partida,

os

proprietários

comprometem-se a dar total quitação sobre a área adquirida, não tendo mais
nada a reclamar a que título for, transferindo a propriedade desta ao Município,
livre de quaisquer ônus, ações, construções ou responsabilidades, devendo o
ônus da confecção desta escritura correr exclusivamente por conta do Município.

Parágrafo Único - No caso de existência de débitos
tributários vencidos e incidentes sobre os imóveis objetos do presente negócio
jurídico, quando da efetivação da indenização em questão, serão os débitos
considerados quitados, podendo a municipalidade expedir as certidões negativas
referentes ao imóveis transacionados.

Art. 6º - Os proprietários autorizam ao Município a imitirse na posse do referido imóvel, após sanção da presente Lei.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a tomar todas as providências legais e necessárias ao fiel
cumprimento desta Lei.

Art. 8º - As despesas decorrentes com a execução da
presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias vigentes do
orçamento do Município de Catalão.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

(a) César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 01.07.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.594 de 01 de julho de 2008.
“Dispõe sobre permuta de imóveis entre o Município de
Catalão e os herdeiros de Tharsis Campos e Georgina Pires
Campos para pagamento de desapropriação indireta e dá
outras providências”.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos termos
da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica o Município de Catalão, Estado de
Goiás, devidamente autorizado a efetuar com os herdeiros de THARSIS
CAMPOS E GEORGINA PIRES CAMPOS, Permuta envolvendo os imóveis a
seguir descritos, todos registrados no CRI local, objetivando o pagamento de
desapropriação indireta do terreno onde fora construído o Grupo Escolar Wilson
Democh, ocorrida nos anos setenta, cuja negociação com o Município de Catalão
foi iniciada, mas não concluída, conforme faz prova a lei municipal nº 130, de 18
de maio de 1981.
a) - dos imóveis pertencentes ao Município: Quadra 18-A, do
Loteamento Ipanema II, desta cidade, composta de 20 (vinte) lotes,
designados de 01 a 20, com 246,00 (duzentos e quarenta e seis
metros quadrados) cada, devidamente registrados no CRI local.
b) - dos imóveis pertencentes aos herdeiros:

1 - Um lote de terreno situado nesta cidade, na Avenida Ceres, no
Bairro Nossa Senhora de Fátima, com a área de 2.724,00m2, e as
seguintes medidas e confrontações: pela frente, face voltada pra
Oeste, mede 60,00 metros para a Avenida Ceres, a partir da esquina
da Rua Tamoios e indo no sentido da Linha Férrea; de frente para a
Rua Tamoios, face voltada para o Sul, mede 45,40 metros de
extensão, a partir da esquina da Avenida Ceres e até a esquina da
Rua Timbiras; de frente para a Rua Timbiras, mede 60,00 metros, face
voltada para Leste, a partir da esquina da Rua Tamoios e indo em
direção a Linha Férrea; e, finalmente, pelo lado Norte, confrontando
com terreno do Patrimônio Municipal, próximo a Linha Férrea, mede
45,40 metros entre a Rua Timbiras e a Avenida Ceres. Havido em
Aforamento ao Município de Catalão-GO., devidamente matriculada
sob o n° 34.129, ficha 01, Livro 2 – Registro Geral, do CRI local.
2 - Um lote de terreno situado nesta cidade, na Rua Timbiras, no
Bairro Nossa Senhora de Fátima, com a área de 2.394,00m2, e as
seguinte medidas e confrontações: de frente para a Rua Timbiras, face
voltada para Oeste, mede 28,50 metros, a partir da esquina da Rua
Tamoios e indo em direção a Linha Férrea; de frente para a rua
Tamoios, face voltada para o Sul, mede 84,00 metros a cameçar da
esquina com a Rua Timbiras e indo em direção Leste; pelo lado Norte,
mede 84,00 metros de extensão, a partir do alinhamento da Rua
Timbiras, em sentido Leste, confrontando com terrenos do Patrimônio
Municipal, próximo a Linha Férrea; e, finalmente, pelo lado voltado
para Leste, mede 28,50 metros de extensão, a partir do alinhamento
da Rua Tamoios, indo em direção Norte, confrontando com o
Patrimônio Municipal. Havido em Aforamento junto ao Município de
Catalão-GO., conforme a matrícula nº 34.130, ficha 01, Livro 02 –
Registro Geral, do CRI local.

Artigo 2º - A Permuta dos imóveis se fará um pelo
outro, sem qualquer torna ou volta compensatória, fazendo-se as transmissões
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus.
Artigo 3º - O Município de Catalão, para que a
Permuta se revestisse de todas as cautelas legais e comuns em tais operações,
providenciou Laudo de Avaliação elaborado pela Comissão de Avaliação
instituída pelo Executivo para tal fim, que também passa a compor a presente
Lei.
Artigo 4º - O imóvel descrito no Artigo 1º, alínea “b”,
que passará ao domínio do Município de Catalão, fica declarado bem de uso
especial e como tal afetado em sua totalidade.
Artigo 5º - As despesas com escrituração, custas,
emolumentos, registro e outras decorrentes das transferências dos imóveis,
correrão por conta exclusiva do Município de Catalão, ficando dispensado o
recolhimento do ITBI aos cofres públicos municipais.
Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a lei
municipal de n° 130, de 18 de maio de 1981.

(a) César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 01.07.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.595 de 01 de julho de 2008.
“Altera artigo 9º, § 3º da Lei Municipal nº. 2.522,
de 25 de outubro de 2.007 na forma como especifica”

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos termos
da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1.º - O Artigo 9º, § 3º da Lei Municipal nº. 2.522,
de 25 de outubro de 2.007, passa a partir desta data a vigorar com a seguinte
redação:
“Lei Municipal nº. 2.522, de 25 de outubro de 2.007.
Art. 9º - ...
§ 3° - Do quantitativo dos cargos criados e
constante do anexo I, 71 (setenta e uma) de ACS e 46 (quarenta e seis) de
ACE serão providos mediante o aproveitamento dos profissionais, na
forma prevista neste artigo, cuja despesa decorrente, correrá por conta de
dotação prevista no programa estabelecido pelo Ministério da Saúde do
Governo Federal, através da transferência mensal pelo PAB variável.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

(a)
César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .

Registre-se e publique-se.
Catalão, 01.07.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.596 de 01 de julho de 2008.
“Autoriza realização de permuta
imóveis na forma como especifica”.

de

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos termos
da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Artigo 1º - Artigo 1.º - Fica a Chefia do Poder
Executivo Municipal autorizada a permutar, em nome do MUNICIPIO DE
CATALÃO, com o Sr. RAIMUNDO GOMES CARLOS, um lote de terreno
denominado de lote 05 da quadra 19 do loteamento Santa Cruz, nesta cidade,
de propriedade deste Município, com 445,50 m2, com uma área de terreno com
3.900,00 (três mil e novecentos metros quadrados), localizada no Loteamento
Jardim Paraíso, nesta cidade, área esta denominada Chácara nº 14”, sendo este
terreno de propriedade de propriedade de Raimundo Gomes Carlos.
Parágrafo Único - A presente permuta se dá em razão
do município de Catalão ter ocupado a área do Sr. Raimundo Gomes Carlos
para obras de canalização da rede pluvial no Jardim Paraíso e ainda abertura
de rua dando acesso ao aterro sanitário desta cidade.
Artigo 2º - O Chefe do Poder Executivo nomeará uma
Comissão composta de no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a avaliação
dos imóveis a serem permutados.
Artigo 3º - As despesas com escrituração, custas,
emolumentos, registro e outras decorrentes das transferências dos imóveis,
correrão a conta do município, dispensando-se o recolhimento do ITBI aos
cofres municipais.
Artigo 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

(a)
César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 01.07.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.597 de 12 de agosto de 2008.
“Denomina Centro de Treinamento Jarbas
Nascimento, o campo de Futebol localizado aos

fundos das arquibancadas do CRAC e próximo
ao córrego da chácara”.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos termos
da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominado Centro de Treinamento
(CT) Jarbas do Nascimento, o campo localizado aos fundos das
arquibancadas do CRAC, e próximo ao córrego da chácara.
Art. 2º - O Centro de Treinamento fica localizado
na área compreendida entre o córrego da chácara e os fundos das
arquibancadas do CRAC.
Art. 3º - A finalidade (destinação) do Centro de
Treinamento, é proporcionar treinamento à crianças e jovens de
Catalão e Região.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
(a) César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 12.08.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.598 de 18 de agosto de 2008.

“Dispõe sobre a indenização pecuniária das
licenças-prêmio não gozadas por necessidade do
serviço e não contadas em dobro para efeito de
aposentadoria e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos
termos da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica o Município de Catalão,
Estado de Goiás, devidamente autorizado a efetuar a indenização
pecuniária das licenças-prêmio não gozadas por necessidade do
serviço e não contadas em dobro para efeito de aposentadoria, no
valor do último vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens
legais a que fizer jus, para cada mês de licença, dos servidores
municipais que optarem pela conversão.
§1º - A referida conversão de licença-prêmio
em indenização pecuniária somente se dará por necessidade do
serviço e de acordo com o interesse e disponibilidade de caixa do
Município.
§2º - O servidor que vier a se aposentar sem
gozar nem utilizar para cômputo do tempo de serviço as licençasprêmio a que tem direito, serão indenizados em espécie, inclusive,
proporcionalmente, bem como os que vierem a falecer, ficam
permitidos que tal retribuição seja paga aos seus herdeiros.

§3º - O Poder Público Municipal poderá
regulamentar via de ato próprio, caso entenda necessário, a presente
Lei.
Artigo 2º - As despesas decorrentes da
execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, suplementadas, se necessário.
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(a) César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 18.08.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.599 de 18 de agosto de 2008.

“Autoriza realização de permuta de imóveis
na forma como especifica”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei;
Artigo 1.º - Fica a Chefia do Poder Executivo Municipal
autorizada a permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, com o Sr.
PEDRO DAVID PIRES, dois (02) lotes de terreno denominados de lotes
01 e 16 da quadra 20-A do loteamento Ipanema II, nesta cidade, áreas
estas constantes do Decreto de Desmembramento nº 1.613, de
24/08/2007 com 246,00 m2 cada, de propriedade deste Município, com
um lote de terreno caracterizado como lote 23 da quadra 48 do loteamento
Jardim Paraíso, nesta cidade, bem como suas benfeitorias (80,00 m2 de
construção), sendo este terreno e construção de propriedade de Pedro
David Pires.
Parágrafo Único - A presente permuta se dá em razão do
município de Catalão necessitar do terreno e prédio do Sr. Pedro David
Pires para instalar um gabinete odontológico que servirá as Obras Sociais
Jorge Fahin Filho no Setor Jardim Paraíso.
Artigo 2º - O Chefe do Poder Executivo nomeará uma
Comissão composta de no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a
avaliação dos imóveis a serem permutados.
Artigo 3º - As despesas com escrituração, custas,
emolumentos, registro e outras decorrentes das transferências dos
imóveis, correrão a conta do município, dispensando-se o recolhimento do
ITBI aos cofres municipais.
Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

(a)
César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 18.08.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.600 de 18 de agosto de 2008.

“Altera o Artigo 83 da Lei Municipal nº. 2.538,
de 17 de dezembro de 2007.”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, Estado de
Goiás, aprova, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:
Art.1º - Fica alterado o art. 83, da Lei n°. 2.538, de 17 de dezembro
de 2007, que passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 83 - Fica instituído o Conselho Municipal de
Previdência – CMP, órgão superior de deliberação
colegiada, com a seguinte composição:
I1 (um) conselheiro representante do Poder
Executivo e seu respectivo suplente, indicado pelo Prefeito
Municipal;
II1 (um) representante do Poder Legislativo e seu
respectivo suplente, indicado pelos vereadores;
III1 (um) conselheiro representante dos segurados
ativos e seu respectivo suplente, pela Associação dos
Servidores;
IV1 (um) conselheiro representante dos inativos e
seu respectivo suplente, indicado pelo Superintendente do
IPASC; e
V1
(um)
conselheiro
representante
dos
pensionistas e seu respectivo suplente, indicado pelo
Superintende do IPASC;
§1º - Caberá ao Prefeito Municipal a nomeação dos
membros do CMP, para um mandato de 02 (dois) anos, admitida uma
recondução.
§2º - A função de conselheiro não será remunerada,
sendo o seu serviço considerado de alta relevância para o Município de
Catalão.
§3º - Dentre os membros do CMP será escolhido um
Presidente, que exercerá esta função pelo período de 2 (dois) anos,
podendo ser reconduzido ao cargo uma vez por igual período.

§4º - O Presidente do CMP será escolhido por seus
pares, na primeira reunião ordinária e será responsável por:
I- cumprir e fazer cumprir a presente lei e as
deliberações do CMP;
II- presidir as reuniões do CMP seguindo a pauta do dia
e se responsabilizando pela votação dos assuntos necessários;
III- solicitar junto ao Superintendente do IPASC os atos
necessários ao bom funcionamento do CMP no desempenho de suas
funções legais;
IV- escolher a cada reunião do CMP um dos membros
para secretariar a reunião, ficando este responsável em auxiliar o
Presidente durante os trabalhos, além de efetuar a leitura dos documentos
e confecção da ata;
V- representar o CMP ativa e passivamente, em juízo ou
fora dele, podendo para tanto, constituir mandatários com poderes
especiais;
VI- executar outras atividades que sejam de interesse
do CMP;
VII- efetuar em conjunto com o Superintendente do
IPASC as despesas administrativas e de benefícios.
§5º - O CMP reunir-se-á, ordinariamente, na primeira
segunda-feira de cada mês ou no primeiro dia útil subseqüente, não
podendo ser adiada a reunião por mais de quinze dias, se houver
requerimento nesse sentido do Presidente ou da maioria dos conselheiros.

§6º - Poderá ser convocada com antecedência mínima
de 05 (cinco) dias reunião extraordinária por seu Presidente, ou a
requerimento de no mínimo 02 (dois) dos seus membros.
§7º- Os membros do CMP não serão destituíveis ad
nutum, somente podendo ser afastados de suas funções depois de
julgados, em processo administrativo, culpados por falta grave ou infração
punível com demissão ou em caso de vacância, assim entendida a
ausência não justificada em três reuniões consecutivas ou em quatro
intercaladas no mesmo ano.”
Art. 2º -

Esta lei entre em vigor na data de sua publicação,

revogando-se as disposições em contrário.

(a) César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 18.08.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.601 de 18 de agosto de 2008.

“Dispõe sobre autorização à Prefeitura de Catalão
para erigir monumento de homenagem a JOÃO
NETTO DE CAMPOS e dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei;
Art. 1º Fica autorizada a Prefeitura Municipal
de Catalão, a erigir um monumento com a imagem do saudoso João
Netto de Campos em sua homenagem, na confluência da Rua
Egerineu Teixeira com a Avenida 20 de Agosto, nesta cidade.
Art. 2º As despesas com a execução desta Lei
correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente,
suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

(a)

César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 18.08.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.602 de 18 de agosto de 2008.

“Cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Social de Catalão – FUNDESC e dá outras
providencias.”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos
termos da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo
autorizado a criar o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico
e Social de Catalão – FUMDESC, previsto no artigo 84 e seus
parágrafos, da Lei Orgânica do Município.
Art. 2º - Por esta Lei Autoriza-se o Poder
executivo, através do FUMDESC, a juntar-se a Associação Civil “
BANCO CIDADÃO”, afim de cumprir e promover a política do
desenvolvimento econômico, por meio do estímulo:
I. À criação, crescimento e consolidação de empreendimentos
e atividades de serviços, comércio e indústria, formais e
informais, dirigidos ou exercidos por pessoas de baixa renda;
II. À promoção do desenvolvimento sócio econômico do
município;
III. À formalização dos micros e pequenos empreendedores.
IV. Ao associativismo e cooperativismo.

Art. 3º - O fundo Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Social será gerido e administrado
pelo Município, através da Secretaria de Indústria, Comércio e
Turismo.
Art. 4º - Para associar-se ao Município a
associação civil deverá fazer constar em seu estatuto social que é
dirigida por um Conselho de administração de cuja composição
participam obrigatoriamente, o Município, de forma plural, e, no
mínimo, três (3) representantes da Sociedade civil.

Parágrafo 1º - O estatuto social deverá ser registrado em cartório e
prever a auto-sustentação financeira do BANCO CIDADÃO, bem
como, em caso de dissolução da Associação, a obrigação de
devolver, na exata proporção dos aportes, os recursos
encaminhados pelo Município.
Parágrafo 2º - Nenhuma alteração estatutária poderá se processar,
durante o prazo de duração da sociedade, sem a anuência prévia é
expressa do Município, a quem fica conferido o direito de veto;
Parágrafo 3º - Qualquer desvirtuamento nas finalidades previstas
nesta lei e no estatuto autorizará o Município a promover, de
imediato, o seu desligamento e o levantamento de todos os recursos
proporcionais aos aportes que houver feito, com os acréscimos
legais, para fins de ressarcimento ao poder público municipal.

associação civil
obrigatoriamente;

Art. 5º - As atividades estatutárias da
“BANCO CIDADÃO” deverão observar,

I. As fontes de recursos que compõem o fundo
financeiro da Associação.
II. Os serviços que serão prestados;
III. As operações de crédito relacionadas com o
desenvolvimento de atividades produtivas dos
pequenos e micros empreendedores, compatível
com a justa remuneração do capital.
IV. A busca da auto-suficiência financeira;
V. A sua finalidade não lucrativa, a não distribuição de
rendimentos e vantagens a dirigentes e associados;
VI. A análise de regularidade e funcionamento das
operações;
VII. O exercício das suas atividades exclusivamente
dentro do território do Município.
Art. 6º - Verificada a regularidade e o bom
funcionamento das operações e considerada a consolidação das

atividades, o Município, com os demais parceiros, findo o prazo de
36 ( trinta e seis) meses, poderão analisar a transformação da
Associação Civil “BANCO CIDADÃO” para BANCO MÚLTIPLO
MUNICIPAL, conservando o seu caráter social.
Art. 7º - O ingresso de novos associados
somente poderá ocorrer com a aprovação favorável de ¾ ( três
quartos) dos integrantes do Conselho de Administração, que terá livre
arbítrio para autorizar a admissão.
Art. 8º - Fica o chefe do Poder Executivo
autorizado a celebrar convênio com a sociedade civil BANCO
CIDADÃO, visando a execução da política de desenvolvimento
previsto no artigo 84 e seus parágrafos da Lei Orgânica do Município
de Catalão, no sentido de propiciar às pessoas físicas de baixa renda
e aos pequenos e microempresários a geração de renda e a criação
de empregos, integrar o exercício de atividades informais ao
processo produtivo regular, bem como abrir créditos adicionais e
transferir os recursos destinados e necessários à consecução desses
objetivos e ao cumprimento desta Lei.
Art. 9º - Esta entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(a)

César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 18.08.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.603 de 19 de agosto de 2008.

“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, nos termos da
Lei Orgânica do Município, 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. 2.135
de 31 (trinta e um) de julho de 2.008, fica o Município de Catalão autorizado a
efetuar a contratação de 40 (quarenta) 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 SAÚDE
CARGOS

NÚMERO

CARGA HORÁRIA

SALÁRIO

DE

(SEMANAL)

(R$)

VAGAS
MÉDICO AUDITOR

01

20 HORAS

2.083,54

MÉDICO CARDIOLOGISTA 01

20 HORAS

2.083,54

01

20 HORAS

2.083,54

05

20 HORAS

2.083,54

(FORMAÇÃO SUPERIOR EM MEDICINA
COM

QUALIFICAÇÃO/

ESPECIALIZAÇÃO EM AUDITORIA C/
REG. NO CONS. DE CLASSE)

(FORMAÇÃO SUPERIOR EM MEDICINA
COM

ESPECIALIZAÇÃO

CARDIOLOGIA COM

EM

REGISTRO NO

CONSELHO DE CLASSE)

MÉDICO CIRURGIÃO
(FORMAÇÃO SUPERIOR EM MEDICINA
COM ESPECIALIZAÇÃO EM CIRURGIA
COM REGISTRO NO CONSELHO DE
CLASSE)

MÉDICO CLÍNICO GERAL

(FORMAÇÃO SUPERIOR EM MEDICINA
COM REGISTRO NO CONSELHO DE
CLASSE)

01

20 HORAS

2.083,54

01

20 HORAS

2.083,54

01

20 HORAS

2.083,54

MÉDICO GINECOLOGISTA 01

20 HORAS

2.083,54

01

20 HORAS

2.083,54

01

20 HORAS

2.083,54

01

20 HORAS

2.083,54

06

20 HORAS

2.083,54

MÉDICO
DERMATOLOGISTA
(FORMAÇÃO SUPERIOR EM MEDICINA
COM

ESPECIALIZAÇÃO

EM

DERMATOLOGIA COM REGISTRO NO
CONSELHO DE CLASSE)

MÉDICO
ENDOCRINOLOGISTA
(FORMAÇÃO SUPERIOR EM MEDICINA
COM

ESPECIALIZAÇÃO

EM

ENDOGRINOLOGIA COM REGISTRO
NO CONSELHO DE CLASSE)

MÉDICO ENDOSCOPISTA
(FORMAÇÃO SUPERIOR EM MEDICINA
COM TITULAÇÃO EM ENDOSCOPIA
COM REGISTRO NO CONSELHO DE
CLASSE)

(FORMAÇÃO SUPERIOR EM MEDICINA
COM

ESPECIALIZAÇÃO

GINECOLOGIA COM

EM

REGISTRO NO

CONSELHO DE CLASSE)

MÉDICO NEUROLOGISTA
(FORMAÇÃO SUPERIOR EM MEDICINA
COM

ESPECIALIZAÇÃO

EM

NEUROLOGIA COM REGISTRO NO
CONSELHO DE CLASSE)

MÉDICO
OFTALMOLOGISTA
(FORMAÇÃO SUPERIOR EM MEDICINA
COM

ESPECIALIZAÇÃO

EM

OFTALMOLOGIA COM REGISTRO NO
CONSELHO DE CLASSE)

MÉDICO ORTOPEDISTA
(FORMAÇÃO SUPERIOR EM MEDICINA
COM

ESPECIALIZAÇÃO

EM

ORTOPEDIA COM REGISTRO NO
CONSELHO DE CLASSE)

MÉDICO PEDIATRA
(FORMAÇÃO SUPERIOR EM MEDICINA
COM ESPECIALIZAÇÃO EM PEDIATRIA

COM REGISTRO NO CONSELHO DE
CLASSE)

04

20 HORAS

2.083,54

EM 01

40 HORAS

1.032,21

40 HORAS

1.032,21

ODONTÓLOGO
CIRURGIÃO
(FORMAÇÃO

SUPERIOR

EM

ODONTOLOGIA C/ ESPECIALIZAÇÃO
EM CIRURGIA COM REGISTRO NO
CONSELHO DE CLASSE)

TÉCNICO
LABORATÓRIO

(FORMAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA EM
LABORATÓRIO/

BIOQUÍMICA

COM

REGISTRO NO CONSELHO DE
CLASSE)

TÉCNICO

EM 14

ENFERMAGEM
(FORMAÇÃO

TÉCNICA

EM

ENFERMAGEM COM REGISTRO NO
CONSELHO DE CLASSE)

I – a duração dos contratos será de 1º (primeiro) de
setembro de 2.008 a 31 (trinta e um) de agosto de 2009;
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 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, 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.

(a)

César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 19.08.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.604 de 26 de agosto de 2008.

“Atribui nome a Rua E, do Loteamento Alto
da Boa Vista II e da outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos
termos da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominado de Rua Dorvalina de
Freitas Lourenço, a Rua “E” do Loteamento Alto da Boa Vista I,
nesta cidade de Catalão, Estado de Goiás.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
(a)

César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 26.08.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.605 de 28 de agosto de 2008.

“Redenomina Rua 02, do Loteamento N.
Sra. Do Rosário, nesta cidade”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos
termos da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art.1º - Fica Redenominada de “Rua José
Pedro”, a atual Rua 02, situada no Loteamento N. Sra. Do Rosário,
nesta cidade, no trecho compreendido entre a Avenida Raulina
Fonseca Paschoal e Rua Celina Rodrigues de Paula.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

(a)

César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 28.08.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.606 de 28 de agosto de 2008.

“Declara de Utilidade Pública a Associação
Estradeiros do Bem”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos
termos da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica de utilidade pública a Associação
Estradeiros do Bem, entidade sem fins lucrativos, destinada à
promoção Desportiva, Cultural, Educacional e de Assistência Social
do motociclistas, moto-taxistas e atividades similares.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da
sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

(a) César José Ferreira

Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 28.08.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.607 de 28 de agosto de 2008.

“Fixa os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito,
do Procurador Geral do Município e dos Secretários Municipais para o
período da Legislatura de 2009 a 2012 e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos termos
da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Os subsídios mensais dos agentes políticos
do Poder Executivo do Município de Catalão, para o mandato correspondente a
2009 a 2012, ficam fixados, em parcela única, com os seguintes valores:
I – Ao Prefeito Municipal o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mim
Reais);
II – Ao Vice-Prefeito o valor de R$ 7.000,00 (sete mil Reais);
III – Ao Procurador Geral do Município o valor de R$ 7.000,00 (sete
mil Reais);
V – Aos Secretários Municipais o valor de R$ 7.000,00 (sete mil
Reais).

Art. 2º - O Chefe de Gabinete do Prefeito, o
Procurador Geral, os Presidentes e Superintendentes de Autarquias e de
Empresas Públicas, para efeito desta Lei, são considerados agentes políticos
com as mesmas prerrogativas de Secretário Municipal.

Art. 3º - Aos agentes políticos, referidos nesta Lei, são
assegurados o décimo terceiro (13º) salário, que deverá ser pago no mês do
respectivo aniversário, em valor equivalente ao subsídio mensal.

Art. 4º - Os subsídios serão revistos anualmente, na
mesma data fixada para o funcionalismo municipal, sem distinção de índice,
respeitando como limite a correção inflacionária do período, segundo o indicador
oficial adotado para efeito da proteção assegurada no Art. 37, X, da Constituição
Federal.

Art. 5º - Os subsídios de que trata esta Lei não
sofrerão acréscimos advindos e gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de
representação ou de qualquer outra espécie remuneratória.

Art. 6º - O Vice-Prefeito, nomeado Secretário, deverá
optar pelo recebimento do seu subsídio ou do de Secretário, vedado o
pagamento de qualquer acréscimo.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009.

(a)

César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 28.08.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.608 de 02 de setembro de 2008.

“Atribui nome ao CENTRO MUNICIPAL DE
DIAGNÓSTICO”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos
termos da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o CENTRO MUNICIPAL DE
DIAGNÓSTICO denominado CENTRO MUNICIPAL DE
DIAGNÓSTICO DR. SILVIO PASCHOAL, situada na Rua Major
Paulino, nº 808, Bairro Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade de
Catalão, Estado de Goiás.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 02.09.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.609 de 02 de setembro de 2008.

“Fixa os subsídios dos Vereadores, do Presidente da
Câmara, para o período da Legislatura de 2009 a 2012
e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos
termos da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Os subsídios mensais dos Vereadores, do
Presidente da Câmara e do Procurador Geral do Poder Legislativo, para o
mandato correspondente a 2009 a 2012, ficam fixados, em parcela única,
com os seguintes valores:
I – Aos Vereadores o valor de R$ 4.950,00 (quatro mil
novecentos e cinquenta Reais);
II – Ao Presidente da Câmara será concedida parcela
indenizatória correspondente a trinta por cento (30%), dos subsídios dos
Vereadores, em razão dos encargos do exercício do cargo.
Art. 2º - O Procurador Geral da Câmara
Municipal, para efeito desta Lei, é considerado agente político com as
mesmas prerrogativas do Procurador Geral do Poder Executivo.
Art. 3º - Aos agentes políticos, referidos nesta
Lei, são assegurados o décimo terceiro (13º) salário, que deverá ser pago
no mês do respectivo aniversário, em valor equivalente ao subsídio
mensal.
Art. 4º - Os subsídios serão revistos anualmente,
na mesma data fixada para o funcionalismo municipal, sem distinção de
índice, respeitando como limite a correção inflacionária do período,
segundo o indicador oficial adotado para efeito da proteção assegurada no
Art. 37, X, da Constituição Federal.
Art. 5º - Os subsídios de que trata esta Lei não
sofrerão acréscimos advindos e gratificação, adicional, abono, prêmio,
verba de representação ou de qualquer outra espécie remuneratória.
Art. 6º - As Sessões Extraordinárias convocadas
pelo Prefeito Municipal serão remuneradas pelo Poder Executivo, à razão

de um quinto (1/5) dos subsídios dos subsídios dos Vereadores, por cada
sessão.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2009.

(a)

César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 02.09.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.610 de 04 de setembro de 2008.
“Institui o Dia Municipal do Profissional da Educação Física.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos
termos da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído o “Dia Municipal do
Profissional da Educação Física”, a ser comemorado, anualmente,
no dia 01 de Setembro.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da
sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
(a)

César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 04.09.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.611 de 04 de setembro de 2008.
“Estabelece normas para o funcionamento de academias, clubes
desportivos ou recreativos e outros estabelecimentos que ministram
atividades de ginástica, lutas, musculação, artes marciais, esportes e
demais atividades físico-desportiva-recreativas ou similares, em
funcionamento me CATALÃO”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos
termos da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei se aplica às academias, clubes
desportivos ou recreativos e outros estabelecimentos que ministram
atividades de ginástica, lutas, musculação, artes marciais, esportes e
demais

atividades

físico-desportiva-recreativas

ou

similares,

em

funcionamento em CATALÃO.

Art. 2º - As pessoas jurídicas mencionadas no
artigo anterior, para que possam funcionar regularmente, devem manter
em tempo integral:
I. Profissionais de Educação Física, devidamente registrados no
Conselho Regional de Educação Física da respectiva jurisdição,
sendo um deles o responsável técnico, em seus quadros;
II. Certificado de Registro no Conselho Regional de Educação Física
da respectiva jurisdição;
Parágrafo Único – Para efeitos desta Lei, o
Profissional de Educação Física é reconhecido igualmente como
profissional da saúde.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em
contrário.

(a)

César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 04.09.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.612,de 19 de setembro de 2008.
“Autoriza a concessão de estímulos e incentivos
fiscais ao desenvolvimento econômico do Município de
Catalão e dá outras providências”.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos
termos da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Artº 1º - Para a implantação de novas
empresas e para promover a modernização, relocalização,
ampliação ou adequação de empresas já existentes nos diversos
segmentos da economia formal, sejam atividades industriais,
comerciais, de serviços, ou atuem no segmento da agropecuária, e
com base na Lei Orgânica, Artigo 84 e seus parágrafos, fica o
Município de Catalão-GO autorizado a oferecer:
I – Estímulo ao desenvolvimento econômico;
II – Incentivo fiscal na esfera municipal.
Parágrafo Primeiro – Não poderão ser beneficiadas as empresas
nas seguintes circunstâncias ou situações:
I – Empresas que desenvolvam atividades tais que o estímulo e
incentivo fiscal venham a ser pleiteados permanente ou
automaticamente, para cada empreendimento, como na construção
civil, empreendimentos imobiliários, promoções de eventos e outras
atividades, correlatas ou não, em que o aspecto permanente ou
automático dos benefícios da presente lei fiquem caracterizados;
II – Empresa sucessora de empresa já existente, com composição
societária semelhante à anterior, criada com o objetivo de pleitear os
benefícios da presente Lei.
Parágrafo Segundo – As empresas de construção civil poderão
receber os benefícios desta Lei, nos seguintes casos:
I – Na situação prevista no artigo 6º, parágrafo único.

II – Na situação em que houver investimentos da empresa de
construção civil na implantação de indústria de produtos destinados
ao segmento com efetiva geração de empregos, restringindo o
benefício ao período de seu funcionamento.
- Artº 2º - O estímulo ao desenvolvimento econômico poderá consistir
na cessão de usos dos seguintes bens, serviços e obras desde que
os recursos financeiros o permitam na época da concessão e
conforme programa de serviços das secretarias envolvidas:
I.
Fração de terreno, para implantação de unidades de
produção e/ou operação, observadas as exigências e normas
reguladoras da licitação;
II.
Limpeza, preparo de terreno, movimentação de terras,
excluindo-se a compactação;
III.
Via pública de acesso quando em região urbana, no
DIMIC, na implantação de projetos de Turismo Rural, assim como em
comunidades rurais destinadas a processamento industrial de
produtos agropecuários;
IV.
Rede de coleta de esgoto sanitário, na área pública
externa à área a sediar o empreendimento caso não seja adotada a
fossa séptica. O esgoto efluente deve ser liberado pela empresa
beneficiada em condições adequadas de tratamento.
V.
Rede de coleta de águas pluviais, na área pública
externa a área cedida – as águas pluviais não deverão conter
contaminações originárias do processo produtivo.
VI.
Alimentação de energia elétrica até os limites da área
cedida, assim como implantação ou expansão de redes telefônicas;
VII.
Suprimento de água potável e/ou perfuração de poços
profundos, mediante o pagamento do consumo respectivo, conforme
tarifas correntes praticadas pela SAE;
VIII.
Disponibilização e transporte de material básico a ser
utilizado em obras de pavimentação de áreas das empresas.

- Artº 3º - Poderá o Poder Público conceder
também, como forma de estímulo ao desenvolvimento econômico,
prédio compatível com o investimento, faturamento e a geração de
empregos do empreendimento, desde que o interesse e as condições
financeiras da época o permitam, assim como o pagamento de
aluguel de galpão industrial, por um período de até
(03) três anos, ou cooperação para sua construção, às empresas do
ramo de agronegócio, biotecnologia, informática, moda-confecção,
calçados e assessórios, mobiliário, cosméticos, turismo rural e outros
segmentos que o COMDESC (Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Social de Catalão) julgar emergente
na forma da lei.

Parágrafo primeiro – Os estímulos e incentivos
previstos nesta Lei serão concedidos prioritariamente à micro e à
pequena empresa existente e instalada na zona urbana, considerada
de média e alta incomodidade, assim definida no Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano e Ambiental – PDDUA – e Resolução
CEMAm nº 69/2006, sob a condição de sua relocalização para o
distrito das micro e pequenas empresas, a ser criado por lei
específica.
- Artº 4º Às empresas não englobadas pelas
disposições do artigo 3º, o Poder Público Municipal poderá conceder
estímulo ao desenvolvimento econômico na forma de pagamento de
aluguel de galpão industrial, por um período máximo de 02 (dois)
anos, na forma da lei.
- Artº 5º - Sempre de acordo com o potencial,
poderá ser concedido estímulo ao desenvolvimento econômico na
forma de doação de terreno no DIMIC , às empresas que se
expandirem ou vierem a se instalar no município.
- Artº 6º - O Poder Público Municipal,
cumulativamente ou não, poderá, com os estímulos ao
desenvolvimento econômico instituídos pelos artigos. 2º, 3º, 4º e 5º
desta lei, conceder isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU) e redução de alíquota do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISSQN), na forma da lei.
Parágrafo Único : A isenção referida no “caput”, deste artigo
incidirá somente sobre o incremento do empreendimento.

- Artº 7º - Deverá ser exigido das empresas
postulantes aos estímulos e incentivos fiscais ao desenvolvimento
econômico, anteprojeto de investimento ou plano de negócios antes
de submeter a respectiva proposta ao Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Social de Catalão – COMDESC.
Parágrafo Primeiro – As empresas postulantes aos estímulos e
incentivos fiscais ao desenvolvimento econômico deverão, ainda,
preliminarmente, comprovar, através de documentos e de estudos
elaborados por profissionais habilitados, os seguintes requisitos:
I.

Registro comercial, no caso de empresa individual;

II.
Ato constitutivo da sociedade, e no caso de sociedade
por ações, acompanhado de documento de eleição de seus
administradores.
III.
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e o ato de registro
ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir;
IV.
(CNPJ);

Prova de inscrição no cadastro geral de contribuintes

V.
Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual
e/ou municipal;
VI.
Prova de regularidade para com as fazendas Federal,
Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede, ou equivalente, na
forma da lei.
VII.
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS)
e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei;
VIII.
Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica;
IX.

Natureza de sua atividade:

X.
município.

Previsão de sua contribuição à arrecadação do

XI.

Certidões negativas do CADIN, CERASA E SPC.

Parágrafo segundo – Os estímulos e os incentivos fiscais ao
desenvolvimento econômico somente serão deferidos pelo prefeito,
conjuntamente, após a avaliação do projeto pelo COMDESC, em que
se analizarão os seguintes aspectos, mediante pontuação constante
no anexo único desta lei.
I.
Capacidade de geração de empregos diretos,
terceirizados e indiretos;
II.
Nível de investimentos, podendo o mesmo ser cumprido
em etapas, tendo seu prazo total proporcional à pontuação, conforme
tabela 02 do anexo I.
III.
Nível de faturamento, no caso de empresas já existentes,
valor do faturamento adicional previsto em decorrência da ampliação,
modernização ou adequação do empreendimento. O nível de
faturamento efetivo deverá ser acompanhado durante a fruição do
benefício, sendo que o seu não atingimento sistemático no período
de referência, poderá ocasionar a cessação, término ou suspensão
dos benefícios concedidos;
IV.
Capacidade de geração de outras atividades no Município
– empresas ou negócios estruturantes;
V.
Empresa que adote tecnologia de última geração,
tecnologia de ponta ou tecnologia pioneira e inovativa , que invista
na capacitação e treinamento da equipe e que adote as técnicas de
gestão do conhecimento;
VI.
Empresas de base tecnológica, que determine no mínimo
3% de seu faturamento para pesquisas e desenvolvimento
tecnológico no município e cuja atividade utilize matéria – prima ou
insumos produzidos na região, bem como contrate ou terceirize as
atividades de mestres e doutores;
VII.
Empresa que se enquadre no segmento da indústria do
turismo, ou que venha incentivar tal segmento;
VIII.
Empresa que obtenha os certificados das normas ISO,
séries 9000 e 14000, durante o prazo de benefício e/ou que tenha
investimento em programas de qualidade e produtividade;

IX.

Empresa que apresente adequado balanço social;

X.
Empresa que tenha realizado investimentos em projetos,
equipamentos, treinamentos e programas de preservação ambiental;
XI.
Empresa com investimento em formação de mão-de-obra
especializada e/ou treinamento sistemático;
XII.
Empresa com parceria institucional voltada para o fomento
do desenvolvimento sócio-econômico do município.
Parágrafo terceiro – Os aspectos elencados no
parágrafo segundo, alíneas “I a XII”, serão avaliados conforme os
critérios constantes do anexo I, e devidamente pontuados conforme
critérios e tabelas do referido documento, de modo a que o estímulo
e incentivo fiscal ao desenvolvimento econômico sejam proporcionais
aos benefícios advindos do empreendimento.
- Artº 8º - As empresas interessadas deverão
encaminhar o requerimento respectivo, com a documentação e o
Plano de Negócios de que tratam os parágrafos primeiro e segundo
do artigo 7º, ao CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL DE CATALÃO – COMDESC, - que dará
início ao processo de concessão de estímulo e incentivo fiscal ao
desenvolvimento econômico de que trata a presente lei.
Parágrafo único – Para novos empreendimentos em
que a cláusula de sigilo comercial, a necessária agilidade de decisão
e os interesses do Município sejam preponderantes, a concessão do
estímulo e do incentivo fiscal ao desenvolvimento econômico poderá
ser assumida pelo Executivo e constar do Protocolo de Intenções
firmado entre município e a empresa interessada, “ad – referendum”
do
CONSELHO
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL DE CATALÃO, que
deverá apreciá-lo na reunião imediatamente posterior à data da
assinatura do referido protocolo.
- Artº 9º Ao definir o estímulo e o incentivo fiscal ao
desenvolvimento econômico, separado ou conjuntamente, o
COMDESC fixar-lhes-á a vigência considerando, no projeto
aprovado, os aspectos constantes no artº 7º, parágrafo segundo e a
pontuação respectiva.

Parágrafo primeiro – O prazo de fruição do incentivo
fiscal definido no artº. 6º, parágrafo único é de 10 (dez) anos, a contar
da data de publicação da lei do benefício.
Parágrafo segundo – A critério do Executivo poderão
ser suspensos os benefícios concedidos a empresas que
interromperem, sem justa causa, sua produção e/ou operação no
município e anuladas as concessões e/ou doações, se não for dada
execução aos projetos fixados ou reajustados de comum acordo.

- Artº 10 – Os projetos de Lei autorizativa dos
estímulos e incentivos fiscais ao desenvolvimento econômico
instituídos pelos artigos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º serão enviados à Câmara
Municipal, necessariamente instruídos com os documentos
mencionados nos parágrafos primeiro e segundo do artigo 7º, ou
justificativa fundamentada de sua falta, sob pena de não recebimento
liminar pelo Plenário.

- Artº 11 - Para cumprimento do artigo 84 e seus
parágrafos, da Lei Orgânica do Município de Catalão, os estímulos e
benefícios fiscais instituídos pela presente lei serão concedidos às
micro e pequenas empresas já existentes no setor urbano, mediante
sua migração para o MINI – DIMIC a ser criado por lei específica,
sem a necessidade de submeterem-se à avaliação pelos critérios
instituídos no artigo sétimo da presente lei.
- Art.12 - Esta lei entra em vigor a partir de 1º de
janeiro de 2009, em sintonia com o Plano Diretor VIGENTE.
(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 19.09.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.613, de 19 de setembro de 2008.
Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Social de Catalão
– COMDESC e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos termos da Lei
Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

- Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Social de Catalão – COMDESC, órgão
Colegiado Normativo, Consultivo e Deliberativo, encarregado de
assessorar o Poder Executivo Municipal em assuntos referentes à política
de desenvolvimento econômico e social de Catalão – GO, priorizando as
atividades industriais, comerciais e de serviços do município e as políticas
de estímulos fiscais.

Parágrafo único – O COMDESC ficará vinculado à
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, cujo titular será o
presidente do conselho enquanto ocupar o cargo de Secretário.

- Art. 2º - Compete ao COMDESC:
I.

Formular as diretrizes da política econômica do município;

II.
Elaborar e promover leis, normas, procedimentos e ações
destinadas à consolidação da economia do Município, observadas as
legislações federal, estadual e municipal que regulam o setor.
III.
Cumprir e fazer cumprir as leis normas e procedimentos a que
se refere o item anterior;
IV.
Obter e repassar informações atualizadas a título de
esclarecimento relativos às atividades econômicas do comércio, da

indústria, do serviço, e da agropecuária à comunidade e acompanhar sua
execução;
V.
Solicitar aos órgãos competentes o suporte técnico
complementar às ações executivas do município na área econômica e
social.
VI.
Subsidiar o Ministério Público nos procedimentos que dizem
respeito ao assunto.
VII.
Propor a celebração de convênios, contratos e acordos com as
entidades públicas e privadas de pesquisas e de atividades ligadas a
economia;
VIII.
Deliberar sobre o uso, a ocupação e o parcelamento do solo do
MINI DIMIC a ser criado, bem como adequar a sua urbanização dentro das
normas ambientais;
IX.
Realizar e coordenar as Audiências Públicas, quando for o
caso, visando a participação da comunidade nos processos de instalação
de empresas no município.
X.
Criar políticas e estratégias para atrair e facilitar a instalação
de empreendimentos dos mais diversos segmentos da economia, no
município.
XI.
Analisar e emitir parecer sobre anteprojeto de investimento e
planos de negócios de empresas postulantes aos estímulos e incentivos
fiscais oferecidos pelo município.
- Art. 3º - O COMDESC será presidido pelo Secretário de
Indústria, Comércio e Turismo e será composto pelos seguintes membros:

I.
Um Vereador representante da Câmara Municipal de
Vereadores, indicado pelo seu presidente;
II.
Prefeitura;

O Secretário em exercício da pasta de Finanças da

III.
Um representante da Associação Comercial e Industrial de
Catalão, indicado pelo seu presidente;
IV.
O Secretário em exercício da pasta de Administração da
prefeitura municipal;

V.
Um representante do “Sistema S” – SENAI, SENAC,
SEBRAE, SESI, SENAR – elegendo entre seus respectivos diretores,
aquele que os representará junto ao COMDESC.
VI.
VII.
VIII.

O secretário em exercício da pasta de Obras Públicas.
O secretário em exercício da pasta do Trabalho.
O secretário em exercício da pasta de Transporte do Município.

IX.
Goiás.

Um representante da Universidade Federal do Estado de

X.

Um representante da OAB, seção Catalão;

XI.

Um representante do CREA, região de Catalão.

- Art. 4º - Na sua composição para fins de quorum, o
COMDESC deverá ter, no mínimo, seis membros presentes à reunião.
- Art. 5º - O mandato de 1/3 ( um terço) dos membros do
COMDESC prevalecerá por 12 (doze) meses após a posse do novo
prefeito.
- Art. 6º - A função dos membros do COMDESC será
considerado como relevante serviço prestado à comunidade e será
exercida gratuitamente;
-Art. 7º - Após a instalação do COMDESC, na forma da
presente Lei, será eleita uma diretoria com mandato de um ( 01) ano,
exceto para o presidente, conforme parágrafo único do artigo 1º.

- Art. 8º - O suporte técnico e Administrativo
indispensável à instalação e funcionamento do COMDESC será prestado
diretamente pela prefeitura.
Parágrafo único – O suporte às ações executivas na área
técnica será contratado de terceiros ou solicitado completamente aos
órgãos competentes.
- Art. 9º - as despesas necessárias à instalação e ao
funcionamento do COMDESC, tais como veículos, espaço físico,

combustível, treinamento, viagens, equipamentos e componentes de
informática serão consignados no orçamento da Prefeitura Municipal.

-Art. 10 – No prazo máximo de sessenta (60) dias, contados
da data de sua instalação, o COMDESC submeterá à homologação do
Prefeito Municipal o seu regimento interno que, após aprovado, será
oficializado através de Decreto.

- Art. 11 – Esta lei entrará em vigor na data de sua Publicação,
revogadas as disposições em contrário.

(a)César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 19.09.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.614,de 01 de outubro de 2008.
“Redefine da forma abaixo
perímetro
urbano
do
Administrativo de Pires Belo”.

o novo
Distrito

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos
termos da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art.1º - Pela presente lei, fica instituído e
delimitado o perímetro urbano do Distrito Administrativo de Pires
Belo, neste Município, da forma a seguir descrita:
- “Começa às margens da BR-050 no km - 251 e
segue em sentido Leste numa extensão de 1.000,00m passando pela
propriedade do Sr. Nilson Rodrigues daí vira a esquerda em sentido
Norte até a barra dos córregos da Cachoeira com o Córrego Olhos
D’água na Propriedade de sucessores de José Rodrigues da Cruz e
segue margeando o córrego da Cachoeira acima passando pela sua
cabeceira atravessando a Rodovia que liga Pires Belo a Santo
Antonio do Rio Verde até alcançar a propriedade do Senhor Juvenato
Rodrigues da Cruz e daí vira à esquerda em sentido Oeste passando
pela propriedade de José Aparecido da Cruz atravessando a BR-050
continuando numa extensão de 1.000,00m da margem da referida
rodovia até a Propriedade de Carlos Antônio Marques daí vira à
esquerda em sentido Sul margeando a BR-050 com uma distancia
de 1.000,00m da faixa de domínio da Rodovia até passar 800,00m
do rumo da Propriedade de Saturnino Moreira

de Castro daí vira a esquerda em sentido Leste numa extensão de
1.000,00m passando pela BR-050 onde alcança o ponto de partida.”
Art.2º - Contém dentro do perímetro descrito no
artigo anterior uma área aproximada de 1.750 (um mil e setecentos
e cinqüenta) hectares.
Art.3º - Esta redefinição do perímetro urbano do
Distrito

Administrativo

objetiva

facilitar

a

expansão

e

o

desenvolvimento de Pires Belo.
Art.4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a
Lei Municipal de nº 456, de 10 de dezembro de 1986.
(a)

César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 01.10.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.615, de 01 de outubro de 2008.
“Dispõe sobre a criação no Município de
Catalão

do

Pólo

Universitário

de

Apoio

Presencial da Universidade Aberta do Brasil,
e dá outras providências”.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos
termos da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo, em nome do
Município de Catalão, autorizado a criar o Pólo Universitário de Apoio
Presencial da Universidade Aberta do Brasil em Catalão (Pólo
Municipal - UAB), unidade educacional voltada para o desenvolvimento da
modalidade de educação à distância, com a finalidade de expandir e
interiorizar a oferta de cursos de graduação e pós-graduação no âmbito
municipal, com sede nesta cidade de Catalão, Estado de Goiás.
Art. 2º - São Objetivos do Pólo UAB, Catalão – GO:
I-

Oferecer prioritariamente cursos de licenciatura

e de formação inicial e continuada a professores da Educação Básica;
II-

Oferecer cursos superiores para capacitação de

dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica;
III-

Oferecer cursos superiores nas diferentes áreas

de conhecimento;
IV- Ampliar o acesso à educação superior pública;

V- Fomentar o desenvolvimento institucional para a
modalidade de educação à distância, bem como a pesquisa em
metodologias inovadoras de ensino superior apoiados em tecnologias de
informação e comunicação.
VI- Oferecer experiência profissional e formação a
egressos e estudantes do Ensino Médio.
Art. 3º - O Pólo UAB-Catalão-GO cumprirá suas
finalidades e objetivos sócio educacionais em regime de colaboração com
a União, mediante a oferta de cursos e programas de educação superior à
distância por instituições públicas de ensino superior.
§ 1º - Para fins desta lei, caracteriza-se o Pólo
Universitário de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil em
Catalão

como

unidade

operacional

para

o

desenvolvimento

descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas relativas aos
cursos e programas ofertados a distância pelas instituições públicas de
ensino superior.
§ 2º - O Pólo Universitário de Apoio Presencial da
Universidade Aberta do Brasil em Catalão deverá dispor de infra- estrutura
mínima de funcionamento, que poderá ser criado oportunamente por
Decreto do Executivo Municipal e os cargos serão preenchidos com
servidores do Quadro de Servidores do Município.
§ 3º – Fica reservado ao Ministério da Educação o
direito de escolher sempre em lista tríplice, de acordo com os critérios do
Decreto Federal n 5.800 de 08 de junho de 2006 e da Resolução n 44, de
29 de dezembro de 2006, o Coordenador do Pólo Universitário de Apoio
Presencial da Universidade Aberta do Brasil em Catalão.

Art. 4º – Fica o Poder Executivo, em nome do
Município de Catalão, autorizado a firmar acordos de cooperação técnica
ou convênios com os entes federativos com fins de manter o Pólo
Universitário de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil em
Catalão.
Art. 5º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado
a suportar as despesas decorrentes da implantação e manutenção do Pólo
Universitário de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil, a
conta de Dotação Consignadas na LOA à Secretaria Municipal de
Educação, anualmente.
Art. 6º – As despesas decorrentes da presente lei
correrão a conta da dotação orçamentária vigente neste Município.
Art. 7º – Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
(a)

César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 01.10.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.616,de 01 de outubro de 2008.
“Dispõe sobre a doação, regularização e legalização de
doações de imóveis pertencentes ao Patrimônio
Público Municipal e dá outras providencias”.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos
termos da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a promover,
regularizar e legalizar, através de registro público, doações de imóveis,
sejam terrenos, frações ou lotes, pertencentes ao Município de Catalão, a
famílias carentes, com o objetivo de promover o acesso à moradia popular
própria.
Parágrafo único – Prioritariamente o Município de
Catalão utilizará neste Programa os lotes de terreno do Loteamento
Evelina Nour II, cuja especificação dos lotes consta do Anexo Único, parte
integrante desta Lei.
§ 1º A doação, regularização e legalização de que trata
o caput deste artigo também poderá abranger os imóveis pertencentes ao
Patrimônio Municipal em que haja famílias consideradas de baixa renda
na posse do imóvel.
§ 2º Para atender o disposto no caput deste artigo o
Poder Executivo poderá celebrar qualquer instrumento hábil ao
procedimento de doação, regularização e legalização do registro,
inclusive, Contrato de Concessão de Direito Real de Uso.

§ 3º Para efeitos desta Lei considera-se família carente,
aquela que o somatório das rendas daqueles que residem conjuntamente,
seja igual ou inferior a cinco salários mínimos.
§ 4º A doação, regularização e legalização prevista
nesta Lei somente será permitida para fins de construção de moradia para
residência familiar.
§ 5º É vedada a doação, regularização e legalização de
imóveis a pessoas proprietárias de outro imóvel, estando excluídos da
vedação deste parágrafo os que detêm apenas parte de outros imóveis.
Art. 2º No instrumento a ser celebrado entre o
Município e os beneficiários deverá constar, obrigatoriamente, as
cláusulas de reversão automática ao Patrimônio Público Municipal, bem
como a perda das benfeitorias porventura realizadas no imóvel, caso:
I – venha o beneficiário a alienar o imóvel recebido no
prazo de 03 (três) anos, contados da data da assinatura do instrumento
utilizado para a regularização e/ou legalização;
II – não seja iniciada a edificação da moradia no prazo
de 03 (três) anos, contados da data da assinatura do instrumento utilizado
para a regularização e/ou legalização.
Parágrafo único – O beneficiário poderá alienar o
imóvel a favor da Instituição financeira em caso de financiamento para a
construção de moradia.
Art. 3º A doação, regularização, legalização e a
conseqüente assinatura do instrumento hábil ficam condicionadas ao
cumprimento das seguintes exigências:

I – Apresentação de:
a) cópia de comprovante de renda pessoal de todos os
membros da família;
b) cópia de documentos de identidade e certidão de
registro civil do beneficiário e dos membros da família se for o caso;
c) certidão do Cartório de Registro de Imóveis,
comprovando a inexistência de imóveis, para fins de atender o disposto no
§ 6º, do artigo 1º, desta Lei.
II – Sindicância realizada pela Secretaria Municipal de
Promoção e Ação Social, para comprovação do enquadramento dos
beneficiários às exigências previstas nesta Lei e da autenticidade dos
documentos apresentados;
III – Parecer conclusivo do Secretário Municipal de
Promoção e Ação Social, do Setor de Habitação e de um representante da
Câmara Municipal sobre o enquadramento ou não do beneficiário às
exigências previstas nesta Lei, sendo a emissão de Parecer ato
indelegável.
Art. 4º O descumprimento das exigências previstas
nesta Lei, por parte de qualquer Agente Público, sujeita o infrator a
Processo Administrativo, para apuração de responsabilidade.
Art. 5º Ficam convalidadas todas as doações,
regularizações e legalizações, bem como os instrumentos utilizados para
a consecução das doações, regularizações e legalizações realizadas até
a entrada em vigor da presente Lei.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
(a)

César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 01.10.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.617, de 23 de outubro de 2008.
“Altera artigo 9º, § 3º da Lei Municipal nº.
2.522, de 25 de outubro de 2.007 na forma
como especifica”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos
termos da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1.º - O Artigo 9º, § 3º da Lei Municipal nº.
2.522, de 25 de outubro de 2.007, passa a partir desta data a vigorar
com a seguinte redação:
“Lei Municipal nº. 2.522, de 25 de outubro
de 2.007.
Art. 9º - ...
§ 3° - Do quantitativo dos cargos criados e
constante do anexo I, 71 (setenta e uma) de ACS e 60 (sessenta)
de ACE serão providos mediante o aproveitamento dos
profissionais, na forma prevista neste artigo, cuja despesa
decorrente, correrá por conta de dotação prevista no programa
estabelecido pelo Ministério da Saúde do Governo Federal,
através da transferência mensal pelo PAB variável, tudo em
conformidade com o Quadro apresentado no Anexo I.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário retroagindo
seus efeitos a partir de 1º de outubro de 2008.
(a)

César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 23.10.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.618, de 03 de novembro de 2008.
“Autoriza firmar convênio e a conceder subvenção
financeira da forma que especifica e dá outras
providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos
termos da Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica o chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar
convênio e a conceder subvenção financeira, na importância de até
R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), ao CLUBE RECREATIVO E
ATLÉTICO CATALANO – CRAC.
Parágrafo único - A concessão da
subvenção referida neste artigo será repassada em parcelas, visando
cobrir partes de despesas do CLUBE durante a sua preparação e
participação, no Campeonato Goiano da Primeira Divisão do ano de
2.009.
Artigo 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.
Artigo 3º - Todas as despesas com a
execução desta lei correrão a contas exclusivas da dotação
orçamentária vigente.

Artigo 4.º - Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(a)

César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 03.11.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.619, de 20 de novembro de 2008.
“Autoriza redimensionamento de
públicas na forma como especifica”

vias

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a dar novas dimensões (redimensionamento) à
Rua 14 de Julho e ainda à Rua 143, ambas do Loteamento Parque
das Mangueiras, nesta cidade, no trajeto que circunda a quadra 12.
Artigo 2º - Fica ainda autorizada a
desafetação do remanescente das áreas que eram destinadas a Rua
14 de Julho e Rua 143, ora não utilizadas para esse fim, já que foram
modificadas em razão da construção de lagos artificiais, passando a
categoria de bem disponível.
Artigo 3º - Fica o Município autorizado a
redescrever, por decreto, as áreas remanescentes e as próprias
Ruas 14 de julho e 143, para que possa o Município dar as mesmas
a destinação legal.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
(a)

César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 20.11.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.620, de 20 de novembro de 2008.
Concede Gratificação Especial aos
servidores
municipais
como
especifica”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprova e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
conceder Gratificação Especial (conforme o número de horas trabalhadas)
aos servidores desta Prefeitura, que prestaram serviços suplementares
imprescindíveis no decorrer da Festa de Nossa Senhora do Rosário e na
Área de Construção Civil, neste ano de 2008, como especifica:
MATR NOME_SERVIDOR(A)
3.652 ADRIANO CAMARGO

VR.
BRUTO
600,00

3.631 ADRIANO NAVES

1.350,00

693 ADRIANO PATRICIO R DE SOUZA
4.852 ALINE TAVARES DA SILVA
ANIVALDO JOAQUIM DE
1.033 OLIVEIRA
ANTONIA DE FATIMA
1.920 NASCIMENTO

1.350,00
982,46
1.350,00
600,00

3.660 ARNALDO TOME BARBOSA

600,00

1.378 BRAZ HENRIQUE SUCENA

700,00

926

CACILDA APARECIDA ALVES

700,00

4.903 CAMILLA QUIRINO FERREIRA

700,00

3.850 CLEBER ROBERTO ALVES

700,00

3.864 DAIANE FERNANDES LEITE

982,46

1.448 DANIEL ALVES RIBEIRO

700,00

4.232 DIEGO PINTO DA FONSECA

982,46

727

DIVINA RIBEIRO ROSA PENA

600,00

719

DONIZETE DE FREITAS MARTINS

1.350,00

3.868 DRAUZIO FERREIRA DE CAMPOS
4.723 EDISON EVANGELISTA

982,46
700,00

CORDEIRO JUNIOR
1.035 FERNANDO JOSE DA SILVA

600,00

4.525 FLAVIO ANDRIELE SOBRINHO

600,00

5.000 FRANCISCO CAMARGO

600,00

398

GREGORIO DA SILVA

76

HELENO DE PAULA PONTES

4.815 IDEBRANDO PEREIRA MARTINS
723

INHORICO PEREIRA DA COSTA

1.446 IZAIAS APOLINARIO DANTAS

700,00
1.632,46
600,00
1.350,00
700,00

443

JAMIL ANTONIO DOS SANTOS

600,00

93

JANIRO BORGES

600,00

1.583 JEOVANINE LUIZ LOURENCO
302

JESUS BERNARDO DE OLIVEIRA

3.677 JOAO BATISTA GONZAGA
392

JOAO BATISTA HELENO

600,00
600,00
600,00
600,00

1.442 JOAO BATISTA PIRES NETTO

600,00

1.418 JOAO DE OLIVEIRA SILVA

700,00

1.636 JOAO FERNANDES DA SILVA

700,00

260
676

JOAO LUCAS DE MEDEIROS
JOAO PEREIRA DE MELO
JOAQUIM FERREIRA DA
FONSECA

600,00
600,00

3.681 JOSE CANDIDO ROSA
1.066 JOSE CARLOS RODOVALHO
JOSE EDUARDO MACHADO
4.918 BARROSO

600,00
700,00

3.684 JOSE GONCALVES NETO

600,00

269

95

JOSE LOURENCO DE MORAIS

2.133 JOSE MACHADO DA SILVA
253

JOSE MARIO RIBEIRO

982,46

700,00
600,00
600,00
600,00

4.527 JOSE MIGUEL BORGES

600,00

1.117 JUAREZ RODOVALHO DA SILVA

700,00

432 JUSSARA MARIA VAZ E SILVA
3.693 MANOEL CAMARGO
MAURICIO RABELO DE
4.302 MESQUITA

700,00
600,00
1.350,00

3.696 NILSON JOSE LUIZ DA SILVA

600,00

4.131 PAULO CAMARGO
1.403 PAULO DOS ANJOS ROSA
PAULO HENRIQUE ALVES
4.477 MEZENCIO
3.976 PAULO HENRIQUE CORREIA
PAULO HENRIQUE DA SILVA
3.977 FERNANDES

600,00
600,00

4.380 PAULO HENRIQUE FERREIRA

982,46

4.415 PAULO HENRIQUE INACIO SILVA

982,46

1.406 RENATO JOAO MARTINS

700,00

4.733 RICARDO SAVICKI EL HAJJAR

700,00

3.699 ROBERTO CAMARGO

600,00

2.025 ROBERTO CARLOS FELIX

600,00

3.700 RONALDO LOURENCO DA SILVA

600,00

4.561 SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA

600,00

4.588 SEBASTIAO BARBARA DA SILVA

600,00

1.214 SEBASTIAO COELHO DA SILVA

600,00

2.026 SEBASTIAO DIVINO BORGES

600,00

1.467 SERGIO FERREIRA DA SILVA

1.350,00

700,00
982,46
700,00

2.030 SERGIO LUIZ DOS SANTOS

600,00

4.159 SIDERLEY AMARAL DA SILVA

700,00

2.010 SILAS JOSE TRISTAO

700,00

2.179 SILVANO CARLOS NETO

600,00

4.553 SILVIO MARTINS ARRUDA

600,00

207

SIVALDO AIRES DE SOUZA

700,00

1.518 SOLIMAR RODRIGUES COELHO

700,00

4.589 TELMA MARTINS DA ROCHA

982,46

677
616

VALDEMES ROSA DA SILVA
VALDIVINO PIRES MOURA
VANDERLEY DE OLIVEIRA DA
1.194 SILVA
4.503 WELCIO MESQUITA CARVALHO
1.605 WILLIAM GONCALVES
TOTAL GERAL. ................. R$

1.350,00
700,00
700,00
700,00
600,00
61.574,60

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

(a)

César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 20.11.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.621, de 24 de novembro de 2008.
“Declara

utilidade publica à Loja Maçônica
Morro de São João – nº 158”

A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO,
Estado de Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais ,
aprova, eu , Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade Pública,
Loja Maçônica Morro de São João – nº 158, nesta cidade.
Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogando as disposições em contrário.
(a) César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 24.11.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.622, de 01 de dezembro de 2008.
“Altera Lei Municipal nº. 2.567/2.008 e
dá outras providências”
O povo do município de Catalão, Estado de Goiás, por
seus representantes legais, aprova e eu, na qualidade de Prefeito
Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica alterado de 16 (dezesseis) para 17
(dezessete), o número de vagas do cargo de FISIOTERAPEUTA,
constante da estrutura administrativa do Município de Catalão, ANEXO II
– Grupo “B” - da Lei Municipal de n.º 2.567, de 12 (doze) de março de
2.008.
Parágrafo Único – Quanto aos direitos e obrigações,
carga horária e remuneração, os cargos constantes do Anexo não sofrerão
nenhuma alteração.
Artigo 2º - Todas as despesas com a execução desta
lei correrão à conta exclusiva da dotação orçamentária vigente.
Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

(a)
César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 01.12.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.623, de 09 de dezembro de 2008.
“Autoriza a SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO – SAE –
a firmar convênio e/ou contrato e realizar
comercial 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

a

SUPERINTENDÊNCIA

MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO – SAE, autorizada a
realizar despesas até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a
realização de comercial nas dependências do Estádio Genervino da
Fonseca, a ser realizado no período de janeiro a maio de 2.009.
§ I – O plano de mídia será todo desenvolvido
durante a preparação da equipe do CLUBE RECREATIVO E ATLÉTICO
CATALANO – CRAC e na sua participação do campeonato goiano do ano
de 2.009, utilizando-se de toda cobertura jornalística que advém da
participação do Clube na disputa do Campeonato e na presença do público
no Estádio.
§ II – A SAE fica ainda autorizada a firmar
convênios e/ou contrato, e a repassar recursos financeiros ao Clube
Recreativo e Atlético Catalano – CRAC, até o valor de R$ 100.000,00 (cem
mil reais), visando à consecução dos objetivos desta Lei.

Art.2º - As despesas decorrentes da presente Lei
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE
CATALÃO – SAE – suplementadas, se necessário.
Art.3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

(a)
César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 09.12.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.624, de 09 de dezembro de 2008.
“Autoriza a abertura de crédito especial
no orçamento fiscal do Município no
montante e forma que especifica”
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 o disposto nos Artigos 42 e 43 da Lei
Federal nº 4.320/64, a abrir créditos especiais no valor total de R$
143.291,02 (Cento e quarenta e três mil, duzentos e noventa e um reais e
dois centavos) no Orçamento do Município de Catalão, exercício de 2.008,
com a seguinte classificação orçamentária:
- 15.451.1060.1.117 – Ampliação da Rede de Esgoto
Sanitário;
- 44.90.51 – Obras e Instalações – R$ 143.291,02 (Cento e
quarenta e três mil duzentos e noventa e um reais e dois
centavos);
Total Geral R$ 143.291,02 (Cento e quarenta e três mil
duzentos e noventa e um reais e dois centavos).
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 - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art.4º - Revogam-se as disposições em
contrário.

(a) César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 09.12.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.625, de 09 de dezembro de 2008.
“Autoriza a adquirir e doar aos servidores
municipais cestas natalinas e dá outras
providências.”

A Câmara Municipal de Catalão, aprova e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal, autorizado a fornecer gratuitamente, 2.400 (dois mil e
quatrocentas) cestas natalinas, aos servidores municipais ativos, inativos
e/ou pensionistas, em comemoração ao NATAL.
Art.2º - As despesas com a execução desta Lei,
correrão por conta da dotação orçamentária do Município.
Art.3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
(a)

César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 09.12.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.626, de 16 de dezembro de 2008.
“Altera Lei Municipal nº. 2.567/2.008 e dá outras
providências”
O povo do município de Catalão, Estado de Goiás, por seus
representantes legais, aprova e eu, na qualidade de Prefeito Municipal, em seu
nome, sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica alterado de 08 (oito) para 09 (nove), o
número de vagas do cargo de FISIOTERAPEUTA, constante da estrutura
administrativa do Município de Catalão, ANEXO II – Grupo “B” - da Lei Municipal
de n.º 2.567, de 12 (doze) de março de 2.008.
Parágrafo Único – Quanto aos direitos e obrigações, carga
horária e remuneração, os cargos constantes do Anexo não sofrerão nenhuma
alteração.
Artigo 2º - Todas as despesas com a execução desta lei
correrão à conta exclusiva da dotação orçamentária vigente.
Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

(a)

César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 16.12.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.627, de 16 de dezembro de 2008.
“Autoriza realização de permuta de imóveis na
forma como especifica”.
A Câmara Municipal de Catalão, aprova e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1º - Artigo 1.º - Fica a Chefia do Poder Executivo
Municipal autorizada a permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, com
a Srª. MARIA JUDITH ASSUNÇÃO BORGES, três (03) lotes
de terreno denominados de 3ª, 4ª e 5ª área do Decreto de Desmembramento nº.
1.613/2.007 da Quadra 20-A, todos com área de 246,00 m² cada, localizados
na Rua Vereador Wilson Naves, no Loteamento Ipanema II, de propriedade
deste Município, com 02 (dois) lotes de terreno caracterizados como 3ª e 4ª
áreas do Decreto de Desmembramento nº 812 de 17/02/2.006, Lote 03 da
Quadra 38 com área de 198,00 m² cada, localizados entre a Avenida Jocelim
Gomes Pires e a Rua Eurípedes da Silva Sales, nesta cidade, sendo este terreno
de propriedade de MARIA JUDITH ASSUNÇÃO BORGES.
Parágrafo Único - A presente permuta se dá em razão
dos mesmos se encontrarem junto a uma Rede Pluvial sendo impossível a
edificação nos mesmos.
Artigo 2º - O Chefe do Poder Executivo nomeará uma
Comissão composta de no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a avaliação
dos imóveis a serem permutados.
Artigo 3º - As despesas com escrituração, custas,
emolumentos, registro e outras decorrentes das transferências dos imóveis,
correrão a conta do município, dispensando-se o recolhimento do ITBI aos
cofres municipais.
Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

(a)

César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 16.12.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.628, de 16 de dezembro de 2008.
“DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2009, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, nos termos da
Lei Orgânica do Município, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a
seguinte Lei:
- Art. 1º - O Orçamento do Município de Catalão,
Estado de Goiás, para o exercício de 2009, será elaborado e executado
observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta Lei,
compreendendo:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

as Metas Fiscais;
as Prioridades da Administração Municipal;
a Estrutura Orçamentária;
as Diretrizes para Elaboração do Orçamento do Município;
as disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
as disposições sobre Despesas com Pessoal;
as disposições sobre Alterações na Legislação Tributária e
as disposições sobre Gerais.
I – DAS METAS FISCAIS.

- Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo
4°§1º da Lei Complementar nº. 101, de quatro (4) de maio de 2000, as metas
fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida
pública para o exercício de 2009, estão identificados nos Demonstrativos I a VIII
desta Lei, EM CONFORMIDADE COM A Portaria nº. 587, de 29 de agosto de
2005 – STN.
Parágrafo único – Os municípios com população
inferior a cinqüenta mil habitantes estão obrigados por força do Art. 63, inciso II,
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. 587/2005 – STN.
- Art. 3º - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as
Entidades da Administração Direta, Indireta constituídas pelas Autarquias,
Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista que
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:
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 de
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 a 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 à Receitas, Despesas,
Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública, para o Exercício de
Referência e para os dois seguintes.
§ 1º - Os valores corrente
dos exercícios de 2009, 2010 e 2011 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. O
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 ANTERIOR.
- Art. 6º - Atendendo ao
disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4º da IRF, o Demonstrativo II – Avaliação do
Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior, tem como finalidade
estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no
exercícios orçamentários anterior, de Receitas, Despesas, Resultados Primário

e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo
análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos
como metas.
§ 1º - De acordo com o
exemplo da 5º 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 cinquenta mil
habitantes, se restringe àqueles que tenham elaborado metas fiscais em
exercício 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, o Demonstrativo 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 cinquenta mil
habitantes, se restringe àqueles que tenham elaborado metas fiscais em
exercício anteriores a 2005.
§ 2º - Objetivando maior
consistência e subsidio 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
OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS.

DOS

RECURSOS

- 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 serviços públicos.
O Demonstrativo V – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação
dos Ativos estabelecem 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 a atuarial do regime próprio dos servidores
municipais nos três últimos exercícios O Demonstrativo VI – Receitas e
Despesas Previdenciárias do RPPS, seguindo o modelo da Portaria nº. 587/2005
– STN, estabelecendo um comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias,
terminando por apurar o Resultado Previdenciário e a Disponibilidade Financeira
do RPPS.
ESTIMATIVA

E

COMPREENSÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
Art.
11
–
Conforme
estabelecido no § 2º, inciso V, do Art. da LRF, o Anexo de Metas 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
incentivo fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de
isenção, de alíquota ou modificação de base de cálculo e outros benefícios que
correspondam à tratamento diferenciado.
§ 2º - A compensação será
acompanhada de medidas provenientes do aumento da receita, proveniente da
elevação de alíquotas ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de
tributos ou contribuição.
MARGEM DE EXPANSÃO
DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO I.
Art. 12º - o Art. 17º, da LRF,
considera obrigatório de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei,

medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o entre
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 atividade 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 DE RECEITAS E DESPESAS.
Art. 13º - O § 2º, inciso II, do
Art. 4º, da LRF determina que o demonstrativo de metas anuais seja com
instruído, 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 – de conformidade com a portaria nº.
587/2005 – STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos
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 CALCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO.
Art. 14º - A finalidade do
conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gasto orçamentários são
compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não financeiras são
capas de suportar as despesas não-financeiras.
Parágrafo Único – O cálculo da Meta de Resultado
Primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo governo Federal,
através das portarias expedidas pela STN – Secretária do Tesouro Nacional,
relativas às normas da contabilizas pública.
METODOLOGIA E MEMÓRIA
DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL.
Art. 15º - O cálculo do
Resultado Nominal deverá obedecer a 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 deduzida o Ativo Disponível, mais: Haveres Financeiros menos Restos a
pagar Processado, 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 CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.
Art. 16º - Dívida pública é
montante das obrigações assumidas pelo ente da federação. Esta será
representada pela emissão de títulos, operações de créditos 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 2008, 2009 e 2010.
II – DAS PRIORIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
Art. 17º - As prioridades e metas da
Administração Municipal para o exercício financeiro de 2009, serão
demonstradas no Plano Plurianual de 2006 a 2009, compatíveis com os objetivos
estabelecidos nesta lei.
§ 1º - Os recursos estimados na lei
Orçamentária para 2009 serão destinados, não se constituindo, todavia em limite
à programação das despesas.
§ 2º - Na elaboração da proposta
orçamentária para 2009, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as
metas Lei, 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. 18º - O orçamento para o
exercício financeiro de 2009 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. 19º - A Lei Orçamentária para
2009 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades

Gestoras, especificando aqueles vínculos a Fundos, Autarquias e aos
Orçamentos Ficais e da Seguridade Social desdobradas as despesas por
função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e,
quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de 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 de Secretaria de Tesouro Nacional – STN.
Art. 20º - A Mensagem de
encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o Art. 22º, Parágrafo
Único, inciso I da Lei 4.320/1964, conterá:
I. Quadro Demonstrativo da Despesa por
Unidade Orçamentária e sua Participação relativa (Princípio de
Transferência, Art. 48º da LRF);
II. Quadro Demonstrativo da Evolução das
receitas correntes líquidas, despesas com pessoal e seu comprometimento
de 2007 a 2010 (Art. 20º, 71º e 48º da LRF);
III. Quadro Demonstrativo das Despesas com
serviço de terceiros e seu percentual de comprometimento das receitas
correntes líquidas de 2007 a 2010 (Art. 72º da LRF);
IV. Demonstrativo da Origem e Aplicação dos
recursos vinculados a manutenção e desenvolvimento do ensino (Art. 212º
da Constituição Federal e 60º dos ADCT);
V. Demonstrativo dos Recursos Vinculados e
Ações Públicas de saúde (Art. 77º dos ADCT);
VI. Demonstrativo da Composição do aditivo e
passivo financeiro, posição semestre anterior ao encaminhamento da
Proposta ao Legislativo – (Princípio da transparência Art. 48º LRF);
VII. Quadro Demonstrativo do Saldo da Dívida
Fundada, com identificação dos credores no encerramento do último
semestre (Princípio da Transparência, Art. 48º da LRF).
IV – DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
Art. 21º - Orçamento para exercício de 2009
obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre
receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo,
Fundações, Empresas Públicas e Outras (Art. 1º § 1º ”a” e 48º LRF).
Art. 22º - Os estudos para definição dos Orçamentos
da Receita para 2009 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 e a sua evolução nos
últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes (Art. 12º da LRF).
Parágrafo Único – Até 30 dias antes do prazo para
encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder
Executivo Municipal colocará a disposição da Câmara Municipal e do Ministério

Público, os estudos e as estimativas de receitas para exercícios subsequentes
e as respectivas memórias de cálculo (Art. 12º § 3º da LRF).
Art. 23º - Na execução do orçamento, verificando que
o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de
resultado primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma
proporcional as suas dotações e observadas a fonte de recursos, 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 de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o
resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em
cada fonte de recursos.
Art. 24º - As Despesas Obrigatórias de Caráter
Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, programadas para 2009,
poderão ser expandidas em até 5%, tomando-se por base as Despesas
Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para
2009 (Art. 4º, § 2º da LRF), conforme demonstrado em Anexo desta Lei.
Art. 25º - 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 de Arrecadação e do Superávit Financeiro do exercício de 2008.
§ 2º - Sendo recursos insuficientes, o executivo
Municipal encaminhará Projeto de Lei à Câmara Municipal, propondo anulação
de recurso ordinário alocados para outras dotações não comprometidas.
Art. 26º - O orçamento para o exercício de 2009
destinará recurso para a Reserva de Contingência, não inferiores a 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 se 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 concretize até o dia 01 de
dezembro de 2009, 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. 27º - Os investimentos com duração superior a
12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano
Plurianual (Art. 5º, § 5º da LRF).
Art. 28º - O Chefe do Poder Executivo Municipal
estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a
programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução
mensal para as Unidades Gestoras, se for o caso (Art. 8º da LRF).
Art. 29º - Os Projetos e atividades priorizadas na Lei
Orçamentária para 2009 com dotações vinculadas a fontes de recurso oriundo
de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras
extraordinárias, só 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 50º, I da LRF).
Art. 30º - A renúncia da receita estimada para o
exercício de 2009, constante de Anexo Próprio desta Lei, não será considerada
para efeito de cálculo do orçamento da receita (Art. 4º, §2º, V e Art. 141º da LRF).
Art. 31º - 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 26 da LRF).
Parágrafo Único – As entidades beneficiadas com
recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 dias,
contado do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de
contabilidade municipal (Art. 70º, parágrafo único da Constituição Federal).
Art. 32º - Os procedimentos administrativos de
estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da
despesa de que trata o Art. 16º, 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 do disposto no Art. 16º,
§ 3º da LRF, são consideradas despesas irrelevantes, aqueles decorrentes da
criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete
aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2009, em cada

evento, não exceda ao valor limite para despensa de licitação, fixado no item I
do Art. 24º da Lei nº. 8.666/1993, devidamente atualizado (Art. 16º, § 3º da LRF).
Art. 33º - 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. 45º da LRF).
Art. 34º - 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. 62º
da LRF).
Art. 35º - A previsão das receitas e a fixação das
despesas serão orçadas para 2009 a preços correntes.
Art. 36º - 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 de 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 por 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
no âmbito do Poder Legislativo (Art. 167º, VI da Constituição Federal).
Art. 37º - Durante a execução orçamentária de 2009,
o Poder Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos,
atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na
forma de crédito especiais, desde que se enquadre nas prioridades para o
exercício de 2009 (Art. 167º da Constituição Federal).
Art. 38º - O controle de custos das ações
desenvolvidas pelo Poder Público Municipal no Art. 50º, § 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. 39º - Os programas priorizados por esta Lei e
contemplados no Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária de 2009
serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a
acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, e corrigir desvios e avaliar seus
custos e cumprimento das metas fiscais estabelecidas (Art. 4º, I “e” da LRF).

V – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA
PÚBLICA
Art. 40º - A Lei Orçamentária de 2009 poderá conter
autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento às
despesas de Capital, observando o limite de assinatura do contrato, na forma
estabelecida na LRF (Art. 30º, 31º e 32º da LRF).
Art. 41º - A contratação de operações de crédito
dependerá de autorização em lei específica (Art. 32º, Parágrafo Único da LRF).
Art. 42º - 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. 31º, § 1º II da Constituição Federal).
VI – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM
PESSOAL
Art. 43º - O Executivo e o Legislativo Municipal,
mediante lei autorizada, poderão em 2009, criar cargos e funções, alterar a
estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores,
concederem vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou
caráter temporário na forma de lei, observando os limites e as regras da LRF
(Art. 169º, § 1º II da Constituição Federal).
Parágrafo Único – Os recursos para as despesas
decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2008.
Art. 44º - Ressalvada a hipótese do inciso X do Art.
37º da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos
Poderes em 2009, Executivo e Legislativo, não excederá em Percentual da
Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de 2008, acrescida
de 10%, obedecido os limites de prudências de 51,30% e 5,70% da Receita
Corrente Líquida, respectivamente (Art. 71º da LRF).
Art. 45º - Nos caos 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. 20º, III da LRF (Art. 22º, Parágrafo Único, V
da LRF).
Art. 46º - O Executivo Municipal adotará as seguintes
medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites
estabelecidos na LRF (Art. 19º e 20º 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. 47º - Para efeito desta Lei e registros contábeis,
entende-se como terceirização de mão-de-obra referente à substituição de
servidores de que trata o Art. 18º, § 1º da LRF, 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 do contrato ou de
terceiros.
Parágrafo Único – Quando a contratação de mão- deobra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos
de propriedade do contrato ou de terceiros, por não caracterizar substituição de
servidores, a despensa será classificada em outros elementos de despensa que
não o “34 – Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de
Terceirização”.
VII – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Art. 48º - 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 ser 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 subsequentes (Art. 14º da LRF).
Art. 49º - 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. 14º § 3º da LRF).
Art. 50º - 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. 14º, § 2º da LRF).
VIII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 51º - O Executivo Municipal enviará a proposta
orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do
Município, que apreciará e a devolverá para sansão 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 à sansão até o início do exercício financeiro de 2009, fica o
Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma
original, até a sanção da respectiva Lei orçamentária anual.
Art. 52º - Serão consideradas legais as despesas com
multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos,
motivados por insuficiência de tesouraria.
Art. 53º - 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. 54º - O Executivo Municipal está autorizado a
assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de sues órgãos da
Administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de
competência ou não do Município.
Art. 55º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

(a) César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 16.12.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.629, de 19 de dezembro de 2008.
“Autoriza a Instituição de Fundação para gerir o
Curso Pré-Vestibular Israel Macedo e dá outras
providências.”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Artigo 1.º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de
Catalão autorizado, em nome do Município, a instituir Fundação com a
finalidade de gerir o Curso Municipal
Pré-Vestibular deste município, e
declarando, se quiser, a maneira de administrá-la.
Parágrafo Único – A chefia do Poder Executivo Municipal fica
ainda autorizada a praticar todos os atos necessários a sua efetivação e
implantação, outorgando-lhe os Estatutos.
Artigo 2º - Para consecução dos objetivos da Fundação, fica o
Município autorizado a dotar a mesma de bens livres de seu patrimônio,
especificando o fim a que se destina.
Artigo 3º - O patrimônio inicial da Fundação será constituído pela
Unidade Pré-Vestibular denominada “Israel Macedo” localizado neste
Município, com edificações, mobiliários e equipamentos ali instalados.
Parágrafo Único – Para composição deste patrimônio inicial,
será lavrada escritura pública na forma que dispõe a lei civil, podendo
ainda receber subvenções, auxílios, doações ou legados que vier a ela
serem destinados, seja pelos Poderes Públicos ou Entidades Privadas.
Artigo 4º - Instituída a Fundação, fica esta autorizada a celebrar
convênios ou firmar contratos com instituições dos poderes públicos ou
entidades privadas.
Artigo 5º - A Fundação ora instituída é denominada de
“FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ISRAEL MACEDO”.
Artigo 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

(a) César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 19.12.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.630, de 19 de dezembro de 2008.
“Dispõe sobre a criação do Sistema Municipal
de Meio Ambiente e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, nos termos da Lei
Orgânica do Município aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei.
Art. 1º - Por esta Lei fica criado o Sistema Municipal de Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação da política
municipal de meio ambiente, com base nos artigos 23, 225 e incisos I e II
do artigo 30 da Constituição Federal, e em cumprimento do que determina
os incisos I, II e III do parágrafo 1º e o “caput” do artigo 70, seção VI,
capitulo VI, da Lei Municipal nº 2210 de 05 de agosto de 2004, que cria o
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental – PDDUA.
Título I
Da Política Municipal de Meio Ambiente
Art. 2º - A política Municipal do Meio Ambiente tem por objetivo a
preservação, melhoria e recuperação da qualidade propícia à vida, visando
assegurar as devidas condições para o desenvolvimento sócio- econômico
local, atendendo o previsto pela PNM’A – Política Nacional do Meio
Ambiente, e observando os seguintes princípios:
I.
Planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades afins
à política municipal de meio ambiente;
II.
Promover ação governamental na manutenção do equilíbrio
ecológico, considerando o meio ambiente como patrimônio público a ser
necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista harmonia e
adequação necessárias à qualidade de vida, e garantia das gerações
futuras;
III.

Planejar e fiscalizar o uso dos recursos ambientais;

IV.

Proteger os ecossistemas regional e local;

V.
Controle e zoneamento das atividades potencialmente
poluidoras instaladas no município;
VI.

Acompanhar o estado da qualidade ambiental;

VII.
Promover a educação ambiental a todos os níveis do ensino,
inclusive a educação da comunidade local, objetivando capacitá-la para
efetiva participação na defesa do meio ambiente.
Parágrafo Único – As diretrizes da Política Municipal do Meio Ambiente
serão formuladas em normas e planos, destinados a orientar a ação do
Governo Municipal no que se relaciona a preservação da qualidade
ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico, observando a legislação
Municipal, estadual e federal existente.

Título II
Do Sistema Municipal do Meio Ambiente

Art. 3º - Constituirão o Sistema Municipal do Meio
Ambiente:
I.

os órgãos e entidades da Administração Municipal;

II.
as entidades públicas e privadas, encarregadas direta e
indiretamente do planejamento, controle e fiscalização das atividades que
afetam o meio ambiente;
III.
IV.

a Legislação e aplicação de normas pertinentes;
as organizações não governamentais focadas no Meio Ambiente.

Art. 4º - O Sistema Municipal do Meio Ambiente possuirá a
seguinte composição:
I.
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente: órgão
superior do Sistema, de caráter consultivo, deliberativo e normativo,

responsável pelo acompanhamento da implementação da Política
Municipal do Meio Ambiente, bem como dos demais planos afetados à
área;
II.
Secretaria Municipal de Meio Ambiente: órgão central do sistema,
responsável pela execução da Política Municipal do Meio Ambiente;
III.
As demais secretarias municipais e organismos da administração
municipal direta e indireta;
IV.
as instituições governamentais e não governamentais com atuação
no Município, cujas ações enquanto órgãos seccionais, interferirão na
conformação da paisagem, nos padrões de apropriação e uso,
conservação e pesquisa dos recursos ambientais;
V.

O fundo Municipal de Meio Ambiente.
Capítulo I
Do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente

Art. 5º - O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
será composto por 24 membros, com a seguinte representação:

I.

O vereador presidente da Comissão de Meio Ambiente;

II.

O secretário Municipal de Agricultura;
III.

O secretário Municipal de Meio Ambiente;

IV.

O secretário Municipal de Educação;

V.

O secretário Municipal de Planejamento;
VI.

VIII.
I

O secretário Municipal de Indústria Comércio e Turismo;
O secretário Municipal de Obras Públicas;
VII.

O titular da Superintendência de Água e Esgoto – SAE;

X.

O chefe regional do IBAMA – Catalão;
X.
XI.

XII.

O titular da SEAGRO, seção Catalão;
O Comandante da 18º Batalhão da Polícia Militar;
O Presidente da ACIC/CDL;

XIII.

O Representante da Academia Catalana de Letras;

XIV.

O representante dos Rotaries Clubes de Catalão;

XV.
XVI.

O representante das Lojas Maçônicas de Catalão;
O representante do Lions Clube de Catalão;

XVII.
O Presidente em exercício do Conselho das Associações dos
Moradores de Catalão – CAMOC;
XVIII.

O Presidente do Sindicato Rural de Catalão;

XIX.
O representante da Universidade federal de Goiás – Unidade de
Catalão;
XX.

O representante da OAB – sub-seção de Catalão;

XXI.
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de
Extração de Ferro, Metais Básicos e de Minérios Não-Metálicos de
Catalão/ Ouvidor – SINDICATO METABASE;
XXII.

O Presidente da Associação Sócio Ambiental Pirapitinga Vivo.

XXIII.

O Comandante do Corpo de Bombeiros unidade de Catalão;

XXIV.

O Inspetor Regional do CREA.

Parágrafo Único – Cada entidade deverá indicar o titular e seu suplente
com capacidade e poder para representá-la junto ao COMDEMA.
Art. 6º - Na sua composição, para fins de quorum, o COMDEMA deverá
ter, no mínimo cinqüenta por cento mais um do total de seus membros
presentes na reunião.

Art. 7º -O mínimo de 1/3 ( um terço) dos membros do
COMDEMA permanecerá no conselho por 12 (doze) meses após a posse
do novo prefeito.
Art. 8º - A função dos membros do COMDEMA será
considerada como relevante serviço prestado à comunidade e será
exercida gratuitamente.
Parágrafo Único – A título de premiação e de estímulo, conceder-se-á ao
membro do COMDEMA que registrar presença em todas as reuniões do
Conselho realizadas durante o mês civil, o valor equivalente a 30 (trinta)
UFMs por reunião, a ser pago com recursos do Fundo Municipal de Meio
ambiente.
Art. 9º - O suporte técnico e administrativo do COMDEMA,
indispensável ao seu funcionamento, será prestado no todo ou em parte,
diretamente pelo município de Catalão.
Parágrafo Único – O suporte às ações executivas na área técnica poderá
ser contratado de terceiros ou solicitado completamente aos órgãos e/ou
instituições competentes.
Art. 10 – Os recursos necessários à instalação e ao funcionamento do
COMDEMA, tais como veículos, espaços físicos, combustível, cursos de
treinamento, viagens, equipamentos e componentes de informática,
móveis e outros custos, serão fornecidos pelo Fundo Municipal de Meio
Ambiente, mediante provisão e consignação no orçamento do Município.
Art. 11 – É de competência do Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente – COMDEMA:
I.
Assessorar os Poderes Legislativo e Executivo na elaboração e
execução da Política Municipal de Meio Ambiente;
II.
Participar na elaboração dos planos e programas do Município que
promovam impactos diretos ou indiretos, ao meio ambiente e na melhoria
da qualidade de vida da população local;
III.
Editar, por meio de resoluções, normas e padrões de qualidade
ambiental a serem implementadas no Município, referentes ao uso dos
recursos naturais e às atividades causadoras de poluição ambiental sob
qualquer forma, respeitando o preceituado pelas Leis Federal, Estadual e
Municipal;

IV.
Requisitar, sempre que necessário, a quaisquer entidades
públicas ou privadas, municipal, estadual ou federal, informações que
dizem respeito a quaisquer de suas competências institucionais;
V.
Participar e opinar na criação de unidades de conservação ou
áreas de especial interesse histórico, arqueológico, ecológico, cultural,
urbanístico e turístico, localizados no Município e os processos que
tramitam no Conselho;
VI.
Fornecer e produzir, sempre que necessário e dentro de suas
possibilidades, informações referentes à qualidade ambiental do Município
e dos processos que tramitam no Conselho;
VII.
Incentivar e realizar programas e projetos de educação ambiental
no Município, bem como campanhas de conscientização e informação à
população e aos turistas sobre questões relativas à manutenção do
ambiente sadio e ao desenvolvimento sustentável;
VIII.
Celebrar convênios ou contratos com entidades públicas ou
privadas de pesquisa ou atuação na área ambiental, para assessorar o
Conselho na realização de suas finalidades institucionais, sempre que
necessário;
IX.
Comunicar ao Ministério Público e aos demais órgãos públicos
competentes as agressões ambientais ocorridas ou por ocorrer dentro do
município, que tenham chegado ao seu conhecimento;
X Emitir resoluções que disciplinem a participação em concorrência
pública e o acesso a estímulos, benefícios fiscais e créditos oficiais de
pessoas físicas e jurídicas condenadas administrativa e judicialmente por
atos de degradação do ambiente.
XI.
Deliberar, nos termos do regulamento desta Lei, sobre a aplicação
dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente, bem como promover
a sua gestão por meio de fiscalização e publicidade dos atos praticados.
Art. 12 – A Estrutura Organizacional do Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente obedecerá seguinte hierarquia:
I.

Assembléia Geral

II.

Diretoria Administrativa

III.

As Câmaras Técnicas

Art. 13 – A Assembléia Geral é o órgão máximo de
deliberação do Conselho e será constituída pelo conjunto de conselheiros,
sendo que a cada um corresponderá um (01) voto.

Parágrafo único – Quando necessário, o presidente
da Diretoria Administrativa terá, além do seu voto ordinário, o voto de
qualidade.

Art. 14 – As reuniões da Assembléia Geral serão
presididas pelo presidente ou vice-presidente do COMDEMA.

Parágrafo primeiro – A convocação para as reuniões
será feita com antecedência mínima de três (03) dias da data prevista, ou
mediante edital de convocação diretamente a cada um dos conselheiros,
devendo conter tal convocação a ordem do dia das matérias a serem
submetidas à deliberação.
Parágrafo segundo – Em casos de urgência, o prazo
acima poderá deixar de ser observado desde que a própria assembléia
reconheça essa situação excepcional.

Art. 15 – Compete à Assembléia Geral:

I.
Deliberar e votar todas as matérias submetidas
à apreciação do Conselho;
II.
Deliberar sobre propostas apresentadas por
qualquer dos seus membros;
III.

Apoiar o presidente no cumprimento de suas

IV.

Propor e solicitar a convocação de reuniões

atribuições;
extraordinárias;

V.

Propor a inclusão de matérias na ordem do dia;

VI.
Deliberar sobre eventual exclusão de membro
titular ou suplente deste Conselho;
VII.
Cumprir e fazer cumprir
municipal, estaual e federal;

legislação ambiental

VIII.
Dar cumprimento a todas as atribuições do
Conselho, constantes no artigo desta Lei.

Art. 16 – A Diretoria Administrativa do COMDEMA
será constituída por:
I.
II.

Presidente
Vice-presidente

III.

Secretário

IV.

Tesoureiro

Art. 17 – Compete à Diretoria Administrativa:
I.

Cumprir e fazer cumprir as disposições do

Regimento Interno;
II.
Definir a política geral e as estratégias das
ações ambientais de acordo com as diretrizes estabelecidas pela
Assembléia Geral;
III.
Analisar as demonstrações financeiras e o
balanço anual do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

Art. 18 – São atribuições do Presidente do
COMDEMA:

I.
II.

Representar o Conselho em juízo e fora dele.
Convocar e presidir eleições da Diretoria;

III.
Presidir as reuniões da Assembléia Geral, votar
como conselheiro e exercer o voto de qualidade.
IV.
V.

Resolver questões de ordem nas reuniões;
Determinar a execução das resoluções da

Assembléia Geral;
VI.
Tomar, conjuntamente com o secretário de Meio
Ambiente, medidas de caráter de urgência, submetendo-as depois à
homologação da Assembléia Geral;
VII.
Convocar pessoas e entidades para participação
em reuniões a fim de prestar assessorias e/ou esclarecimentos sobre
questões ambientais ou de quaisquer naturezas.

Parágrafo primeiro – Fica o Vice-presidente, na ausência do presidente,
com os mesmos poderes conferidos a este.

Parágrafo segundo – O mandato do presidente do Conselho terá a
duração de um (01) ano e o titular somente poderá pleitear nova eleição
ao cargo após transcorridos dois (02) novos mandatos.

Parágrafo terceiro – O cargo de Presidente será exercido por um dos
membros do Conselho municipal de meio ambiente, eleito por maioria
simples dos votos dos demais conselheiros.
Art. 19 – São atribuições do Secretário do COMDEMA:
I.

Organizar

e

garantir

o

funcionamento

do

COMDEMA;
II.
Coordenar as atividades necessárias para a
consecução das atribuições do Conselho;

III.
Cumprir e fazer cumprir as determinações legais
e normas estatutárias e regimentais;
IV.
Fazer publicar na imprensa e no placar próprio
das Publicações Municipais, as resoluções do COMDEMA;
V.
Coordenar as reuniões da Assembléia Geral e
das Câmaras Técnicas, elaborando as respectivas atas.
Art. 20 – Compete ao Tesoureiro:

I.
Receber, conferir, organizar e depositar
numerários na conta corrente do Fundo Municipal de Meio ambiente;
II.
Emitir cheques para pagamentos mediante
assinaturas do Presidente do COMDEMA e do Secretário Municipal de
Meio Ambiente;
III.
destinados ao FMMA.

Receber os recursos de qualquer

origem

IV.
Efetuar os pagamentos aos fornecedores ou
prestadores de serviços, sempre com cheques nominativos e cruzados,
com garantia de documentos, observada a validade fiscal dos mesmos;
V.
Desempenhar outras atividades correlatas ou
necessárias à eficiência de suas atribuições específicas.

Art. 21 – O conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente, na sua estrutura organizacional, contará com as seguintes
Câmaras Técnicas:

I.
II.

Recursos Hídricos;
Fauna e Flora;

III.

Lixo urbano e Poluição;

IV.

Uso de Solo e Áreas Públicas;

V.

Educação Ambiental e Cidadania.

Parágrafo único – As atribuições e competências específicas de cada
Câmara Técnica serão regulamentadas no Regimento Interno do
COMDEMA.

Art. 22 – São atribuições das Câmaras Técnicas:

I.
Atender e averiguar as graves denúncias de
danos causados ao ambiente, feitas ao Ministério Público e demais órgãos
ambientais, na área da competência de sua respectiva atribuição;
II.
Realizar estudos e apresentar resultados e
propostas de soluções de problemas ambientais à Assembléia Geral do
COMDEMA, na sua área de atuação;
III.

Propor resoluções, normas e ações ao

COMDEMA;
IV.
Promover ações de conscientização e
sustentabilidade a serem desenvolvidas pelo COMDEMA junto a pessoas
físicas e jurídicas;
V.
Co-participar com as demais Câmaras Técnicas
para solução de questões ambientais comuns.

Art. 23 – Cada Câmara Técnica será composta por até
05 (cinco) conselheiros que escolherão entre si o seu presidente que, por
sua vez, nomeará o relator da mesma.

Art. 24 – Ao presidente da Câmara Técnica caberá:

I.

Coordenar e dirigir as ações investigativas;

II.

Liderar as ações externas da Câmara de sua

responsabilidade;
III.
Propor as ações necessárias e formar entre
seus pares o espírito de equipe;
IV.
Desempenhar as incumbências atribuídas à
Câmara Técnica com regularidade e objetividade;
V.
Apresentar ao Presidente do Conselho os
resultados alcançados e solicitar-lhe a inclusão do tema na pauta de
convocação da Assembléia Geral;

Capítulo II

Da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Art. 25 – À Secretaria Municipal de Meio Ambiente
caberá executar a Política ambiental do Município, nos termos desta Lei,
bem como:

I.
Definir, implantar e administrar espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos;
II.
Incentivar a execução de pesquisas e capacitação tecnológica para
a resolução dos problemas ambientais locais e disponibilizar as
informações sobre estas questões;
III.
Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético no
Município e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa de material
genético;
IV.
Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e
promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
V.

Proteger e preservar a biodiversidade;

VI.
Promover a captação de recursos financeiros junto a órgãos e
entidades públicas e privadas e orientar a aplicação destes em atividades
relacionadas com a proteção, conservação, recuperação pesquisa e
melhoria do meio ambiente;
VII.
Estimular e contribuir para a recuperação da vegetação em
áreas urbanas, objetivando especialmente a consecução de índices
mínimos de cobertura vegetal;
VIII.
Aprovar mediante licença prévia de instalação e/ou de operação,
planos, programas, atividades e obras públicas ou privadas que possam
causar impacto significativo ao ambiente nos limites dos territórios do
Município, nos termos da legislação em vigor;
IX.
Manifestar-se oficialmente, com caráter deliberativo e com
base em parecer técnico previamente elaborado, sobre a qualidade, as
condições e a viabilidade ambiental de empreendimentos efetiva e
potencialmente causadores de impacto ambiental no Município, em
procedimentos de licenciamento ambiental de competência dos órgãos
estadual e federal, sob pena de nulidade das licenças eventualmente
emitidas;
X.
Exigir, sempre que necessário, a adoção de medidas
mitigadoras e/ou compensatórias que deverão ser adotadas pelo
empreendedor antes do início da implantação do empreendimento, tanto
nos licenciamentos de sua competência, como nos licenciamentos
executados pelo órgão estadual ou federal de meio ambiente;
XI.
Convocar audiências públicas, nos termos da legislação em
vigor e conforme dispuser a regulamentação desta Lei, para informar e
ouvir a opinião da população local a respeito de planos, programas,
atividades e obras públicas ou privadas potencialmente causadoras de
impactos ambientais no Município, assim como sobre as medidas
mitigadoras e compensatórias a serem exigidas, do empreendedor;
XII.
Assessorar o Poder Executivo Municipal nas questões relativas
ao uso do solo urbano ou rural e demais temas relacionados à proteção,
conservação e recuperação do meio ambiente;
XIII.
Decidir em grau de recurso sobre as multas e outras penalidades
impostas pelo Órgão Ambiental Municipal - COMDEMA;
XIV.
Celebrar Termo de Ajuste de Conduta com pessoas físicas ou
jurídicas, públicas ou privadas, que tenham cometido infrações ambientais
no Município de Catalão.

XV.
Articular com os órgãos executores da política de saúde do
Município e demais áreas da Administração Pública Municipal, os planos,
programas e projetos de interesse ambiental, visando uma eficiente
integração, bem como a adoção de medidas pertinentes, especialmente
as de caráter preventivo, no que diz respeito aos impactos ambientais
sobre a saúde pública, inclusive em ambiente de trabalho.

Capítulo III

Do Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA

Art. 26 – o Fundo Municipal de Meio Ambiente –
FMMA – tem por objetivo a captação e aplicação de recursos financeiros
na execução de projetos e atividades que visem:

I.
Custear e financiar as ações exercidas pelo Poder Público
Municipal através da Secretaria Municipal de Meio ambiente, para
controle, fiscalização, defesa e melhorias no meio ambiente;
II.
Financiar planos, programas, projetos e ações governamentais ou
privadas, sem fins lucrativos, para:

a) proteção, recuperação e conservação do meio ambiente ou
estímulos ao uso sustentável de recursos naturais no município;
b) desenvolvimento de pesquisas de interesse ambiental para o
município;
c) treinamento e capacitação de pessoal da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e conselheiros do COMDEMA.
d) desenvolvimento de cursos, projetos e ações educativas e de
conscientização ambiental da população em geral;

e) outras atividades de interesse ambiental no Município
concebidas e executadas pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente;
f) desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão,
planejamento, administração e controle das ações na política Municipal de
Meio Ambiente.
g) suporte financeiro ao COMDEMA, previsto no art. 10 desta Lei.

Art. 27 – Constituirão recursos do Fundo Municipal
do Meio Ambiente, de que trata o artigo anterior:

I.
Repasse financeiro mensal efetuado pelo Poder Executivo, em até
10.000 (dez mil) UFMs;
II.
FMMA;

Dotações orçamentárias especificamente destinadas ao

III.
Produtos de multas impostas por infração à legislação ambiental
repassadas pelo Fundo Estadual do Meio Ambiente;
IV.

Créditos adicionais suplementares a ele destinados;

V.

Produto de licenças ambientais emitidas pelo Município;

VI.

Doações de pessoas físicas e jurídicas;

VII.

Doações de entidades e organizações nacionais e internacionais;

VIII.

Recursos oriundos de acordos, contratos, consórcios e convênio;

IX.
Preços públicos cobrados pela análise de projetos ambientais e
informações requeridas ao cadastro de bancos de dados ambientais
gerados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
X.

Rendimentos obtidos com aplicação de seu próprio patrimônio;

XI.
Indenizações decorrentes de cobranças judiciais e extrajudiciais de
áreas verdes, devidas em razão de parcelamento irregular ou clandestino
do solo;

XII.

Compensação financeira ambiental;

XIII.

Outras receitas eventuais;

Parágrafo Primeiro – As receitas descritas neste artigo serão depositadas
em conta específica do Fundo, mantida em instituição financeira oficial,
instalada no Município;

Parágrafo Segundo – A movimentação financeira do FMMA deverá conter
assinaturas conjuntas do presidente do COMDEMA e do Secretário em
exercício da Secretaria de Meio Ambiente e somente após ato autorizatório
do conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente;

Parágrafo terceiro – Quando não estiverem sendo utilizados em suas
finalidades específicas, os recursos do Fundo poderão ser aplicados no
mercado de capitais, objetivando a aumento de suas receitas.

Art. 28 – Compete ao Conselho Municipal de Meio
Ambiente estabelecer as diretrizes, prioridades e programas de alocação
de recursos do Fundo, em conformidade com a Política Municipal de Meio
Ambiente, obedecidas as diretrizes estaduais e federais;

Art. 29 – O Fundo Municipal de Meio Ambiente será
administrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, observadas as
normas e diretrizes fixadas pelo COMDEMA.
Parágrafo Único – a movimentação financeira do Fundo será submetida a
apreciação do Conselho do Tribunal de Contas do Município pela
Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
Art. 30 – O Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente editará resolução estabelecendo os termos de referência, os
documentos obrigatórios, a forma, critérios e procedimentos para
apresentação e aprovação de projetos a serem financiados pelo FMMA,
assim como a forma, o conteúdo e a periodicidade dos relatórios

financeiros e de atividades que deverão ser apresentadas pelos
beneficiários.
Art. 31 – Não poderão ser financiados pelo Fundo
projetos incompatíveis com quaisquer normas, critérios ou políticas
municipais de preservação e proteção ao Meio Ambiente.
Capítulo IV

Das disposições gerais e transitórias

Art. 32 – As disposições pertinentes ao Fundo
Municipal de Meio Ambiente não focadas nesta Lei, serão regulamentadas
por Decreto do Poder Executivo, ouvido o Conselho Municipal de Defesa
do Meio Ambiente.
Art. 33 – No prazo de 90 (noventa) dias, contados da
data da publicação desta Lei, o COMDEMA deverá ter o seu regimento
interno já elaborado e aprovado.
Art. 34 – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente
prestará ao COMDEMA o suporte técnico – administrativo e financeiro
necessários.
Art. 35 – O exercício do poder de polícia estabelecido
no Art. 23 da Constituição Federal é de competência da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente.

Art. 36 – As multas aplicadas pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente deverão ser lavradas com observância da
legislação ambiental federal, estadual e municipal vigente.
Art. 37 – O Poder Municipal poderá conceder
incentivos fiscais no âmbito de sua competência, para as atividades e
empreendimentos que se destacarem na preservação, recuperação e
melhorias do meio ambiente, mediante estudos particularizados e
aprovados pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, em
observação a legislação vigente.

Art. 38 – O Poder Executivo Municipal disponibilizará
os recursos humanos e materiais necessários ao fiel cumprimento desta
Lei.
Art. 39 – Os casos omissos deverão ser resolvidos
nos limites das normas ambientais vigentes, estaduais e federais.
Art. 40 – Esta Lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogando as Leis Municipais números 1.898, de 11 de abril
de 2001 e 1.901, de 20 de abril de 2001 e outras disposições em contrário.

(a)
César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 19.12.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.631, de 19 de dezembro de 2008.
“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de
Catalão Goiás para o exercício financeiro de 2009”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica aprovado para o exercício financeiro de
2009, 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$ 147.516.400,00 (Cento e quarenta e sete milhões, quinhentos e
dezesseis mil e quatrocentos reais).
Art. 2° - A Receita será realizada mediante arrecadação
dos tributos, suprimentos de fundos e demais rendas na forma da Legislação em vigor
e das demais especificações constantes das tabelas explicativas e de acordo com o
seguinte desdobramento:
I – RECEITAS CORRENTES.................................................
Receita
Tributária.....................................................................
Receita
de
Contribuições..........................................................
Receita
Patrimonial...................................................................
Receita
de
Serviços...................................................................
Transferências
Correntes..........................................................
II – RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA
Outras
receitas
Correntes..........................................................
III – RECEITAS DE CAPITAL...............................................
Alienação
de
Bens....................................................................
Transferências
de
Capital..........................................................
Deduções
da
Receita
Corrente...............................................
TOTAL....................................................................................

R$ 156.524.900,00
R$ 20.951.000,00
R$ 8.350.000,00
R$ 1.410.000,00
R$ 8.000.000,00
R$ 109.822.900,00
R$ 1.100.000,00
R$ 7.991.000,00
R$ 3.450.000,00
R$ 670.000,00
R$ 2.780.000,00
R$ 13.558.500,00
R$ 147.516.400,00

Art. 3°- A Despesa será realizada na forma dos Quadros
e Anexos que compõem a presente Lei, de conformidade com o seguinte
desdobramento:
I

- DESPESAS DISCRIMINADAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO:
01- Poder

R$

8.063.400,00

Legislativo............................................................
02- Poder
R$
Judiciário..............................................................
03- Poder
R$
Executivo.............................................................
TOTAL.................................................................................. R$

138.000,00
139.315.000,00
147.516.400,00

II - DESPESAS DISCRIMINADAS POR UNIDADES
ORÇAMENTARIAS:
01- Gabinete
do
Prefeito.......................................................
02- Secretaria
de
Administração...........................................
03- Secretaria
de
Planejamento............................................
04- Departamento
Jurídico...................................................
05- Departamento
Pessoal....................................................
06- Gabinete
do
Secretário
de
Finanças...............................
07- Departamento de Fiscalização e Arrecadação
...............
08- Departamento
de
Tesouraria
.........................................
09- Departamento
de
Contabilidade
....................................
10- Setor
de
Segurança
Pública............................................
11- Gabinete
do
Secretário
de
Assistência
Social................
12- Departamento
de
Assistência
ao
Idoso...........................
13- Creches.........................................................................
..
14- Departamento
de
Ação
Comunitária..............................
15- Departamento
de
Alimentação
ao
Funcionário..............
16- Gabinete
do
Secretário
de
Saúde
e
Saneamento............
17- Departamento de Controle Básico de Saúde......
...........
18- Departamento de Assist. Hospitalar e Ambulatorial......
de
19- Departamento
Saneamento........................................
20- Gabinete do Secret. da Educ. Cultura, Esporte e
Lazer.
21- Departamento
de
Ensino
Fundamental..........................
22- CAIC..............................................................................
23- Departamento
Universitário...........................................

R$ 3.664.500,00
R$ 7.613.900,00
R$ 304.700,00
R$ 774.000,00
R$ 261.100,00
R$ 406.900,00
R$ 625.600,00
R$ 544.600,00
R$ 486.900,00
R$ 140.000,00
R$ 611.300,00
R$ 126.800,00
R$ 2.024.900,00
R$ 3.025.400,00
R$ 1.295.200,00
R$ 148.600,00
R$ 923.600,00
R$ 1.547.700,00
R$ 997.000,00
R$ 839.700,00
R$ 10.592.000,00
R$ 1.013.300,00
R$ 3.694.000,00

24- Departamento
de
Ensino
PréEscolar.............................
25- Departamento
de
Ensino
Especial..................................
26- Departamento
de
Esportes
e
Lazer.................................
27- Gabinete do Secretário de Obras e Serviços
Urbanos....
28- Departamento
de
Edificações
Públicas..........................
29- Departamento
de
Infra
Estrutura....................................
30- Departamento
de
Limpeza
Pública................................
31- Departamento
do
Cemitério...........................................
32- Departamento
de
Iluminação
Pública............................
33- Departamento
de
Parques
e
Jardins................................
34- Gabinete do Secret. de Agricultura e Meio Ambiente...
35- Departamento
de
Meio
Ambiente..................................
36- Departamento
de
Produção
Vegetal............
..................
37- Departamento
de
Promoção
da
Produção
Animal.........
38- Gabinete do Secret. de Industria Comercio e
Turismo..
39- Departamento
de
Promoção
Industrial...........................
40- Departamento
de
Promoção
Comercial..........................
41- Departamento
de
Turismo.............................................
42- Departamento
de
Comunicações
Postais........................
43- Departamento
de
Telecomunicações..............................
44- Gabinete
do
Secretário
de
Transportes..........................
45- Departamento
de
Terminais
Rodoviarios.......................
46- D.M.E.R.........................................................................
47- Judiciário.......................................................................
.
48- Departamento
de
Previdência
Social..............................
49- Setor
da
Alimentação
Escolar........................................
50- Departamento de Recup. de Depend. De
Alcool............
51- Clube
do
Povo................................................................
52- Departamento

R$ 805.300,00
R$ 286.000,00
R$ 2.890.900,00
R$ 1.248.000,00
R$ 1.969.900,00
R$ 5.410.000,00
R$ 4.868.900,00
R$ 57.800,00
R$ 4.992.600,00
R$ 1.826.400,00
R$ 1.308.900,00
R$ 1.218.000,00
R$ 1.499.300,00
R$ 71.300,00
R$ 2.091.800,00
R$ 265.900,00
R$ 77.300,00
R$ 77.300,00
R$ 62.300,00
R$ 122.200,00
R$ 681.000,00
R$ 21.100,00
R$ 4.752.000,00
R$ 138.000,00
R$ 1.044.000,00
R$ 240.000,00
R$ 178.000,00
R$ 481.000,00
R$ 694.000,00

Cultural...................................................
53- Departamento
de
Assistência
ao
Menor.........................
54- CIDE..............................................................................
.
55- Complexo
da
Usina
de
Reciclagem
de
Lixo..................
56- Departamento
de
Trabalho.............................................
57- Reserva
de
Contingência................................................
58- Câmara
Municipal
de
Catalão........................................
59- FUNDEF........................................................................
60- FMS...............................................................................
.
61- SMTC............................................................................
.
62- FEMBOM......................................................................
.
63- FLBES...........................................................................
.
64- IPASC...........................................................................
..
65- SAE...............................................................................
.
66- FCMDC.........................................................................
.
67- CCPA............................................................................
.
68- PROCOM......................................................................
.
TOTAL..........................................................

III
DESPESAS
GOVERNAMENTAIS:
01
020306081012
13

DISCRIMINADAS

POR

Legislativa.....................................................................
.
Judiciário.......................................................................
.
Administração
e
Planejamento.......................................
Segurança
Pública
.........................................................
Assistência
Social
..........................................................
Saúde...................................
..........................................
Educação
.......................................................................
Cultura...........................................................................
.

R$ 579.000,00
R$ 530.000,00
R$ 610.000,00
R$ 305.000,00
R$ 654.000,00
R$ 8.063.400,00
R$ 10.222.900,00
R$ 22.447.100,00
R$ 3.035.000,00
R$ 198.400,00
R$ 3.774.300,00
R$ 2.650.300,00
R$ 10.790.400,00
R$ 763.500,00
R$ 1.699.000,00
R$ 153.200,00
R$

147.516.400,00

FUNÇÕES
R$

8.063.400,00

R$

138.000,00

R$

14.835.400,00

R$

3.373.400,00

R$

16.830.200,00

R$

25.855.000,00

R$

27.693.200,00

R$

1.457.500,00

15
17
18
20
22
23
24
26
27
99

Urbanismo
.....................................................................
Saneamento..................................................................
..
Gestão
Ambiental...........................................................
Agricultura.....................................................................
Industria........................................................................
..
Comercio
e
Serviços.......................................................
Comunicações..............................................................
..
Transportes
....................................................................
Desporto
e
Lazer............................................................
Reserva
Contingência.....................................................
TOTAL.............................................................

R$

20.373.600,00

R$

11.787.400,00

R$

2.526.900,00

R$
R$

1.570.600,00
2.740.000,00

R$

77.300,00

R$

184.500,00

R$

5.984.100,00

R$

3.371.900,00

R$

654.000,00

R$

147.516.400,00

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 2009.

César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 19.12.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.632, de 19 de dezembro de 2008.
ACRESCENTA O § 3º AO ART 5º E DÁ NOVA REDAÇÃO AO
RTIGO 8º CAPUT E PARAGRAFO ÚNICO E ANEXO IV DA LEI
MUNICIPAL 2545/07.

Do projeto de Emenda à Lei Municipal que DISPÕE SOBRE
RUIDOS URBANOS, PROTEÇÃO DO BEM ESTÁR E DO SOSSEGO
PUBLICO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, faz saber que a mesma
pleiteia a aprovação das seguintes alterações:
Art. 1º. Acrescentado 3º ao art. 5º da Lei Municipal, o, quall
terá a seguinte redação:
3º. Quando a fonte poluidora for atividade comercial,
recreativa, social e de caráter artístico e cultural, será permitido de acordo
com regulamentação contida no 1º período do Anexo IV, que e parte
integrante dessa lei.
Art. 2º. Alteração do Art. 8º e parágrafo único que terão a
seguinte redação:
Art. 8º. Para a realização de shows, concertos e
apresentações musicais de caráter culturais e artísticos ficam definidos as
seguintes regulamentações:
I)

Áreas públicas dependem de prévio licenciamento ambiental
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, independente de
outras licenças exigíveis.

II)

Áreas particulares e comerciais com finalidades recreativas e
culturais ficam regulamentadas pelo Anexo IV.
Parágrafo único – Cabe a secretária Municipal do Meio
Ambiente estabelecer em regulamentação própria as
condições para realizações dos eventos mencionados no
inciso I deste artigo, bem como autorização previa para
realizações em áreas particulares e comercias do inciso II.

Art. 3º . Acrescentando anexo IV, o qual terá seguinte
redação:
ANEXO IV
REGULAMENTAÇÃO PARA AREAS PARTICULARES E COMERCIAIS

1º
PERIODO
DO
ANEXO IV

ATIVIDADES REALIZADAS EM
AREAS PARTICULARES E
COMERCIAS COM
FINALIDADE RECREATIVAS E
CULTURAIS COM NIVEIS
FIXADOS NO 2º PERIODO DO
ANEXO 1, ATÉ AS 22h.

SERÃO REALIZADOS
MEDIANTE AUTORIZAÇÃO
ANUAL CONSEDIDA PELA
SECRETARIA MUNICIPAL
MEIO AMBIENTE

2º
SERÃO REGULAMENTADAS
ATIVIDADES REALIZADAS
PERIODO
PELA LEGISLAÇÃO
APÓS AS 22h.
DO
MUNICIPAL EM VIGOR
ANEXO IV
COM FINALIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS

As atividades do 1º período deste Anexo terão uma carência de 30 minutos
para encerramento
Os períodos acima mencionados são específicos do Anexo IV e não
revogam o Anexo I
Art. 4º. Esta Emenda a Lei Municipal entrara em vigor na data de
sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

(a)
César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 19.12.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.633, de 19 de dezembro de 2008.
“CRIA O DISTRITO INDUSTRIAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
– DIMICRO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás aprovou e eu,
Prefeito Municipal Sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado o Município de Catalão a promover a
criação do Distrito Industrial da Micro e Pequena Empresa – DIMICRO, em
cumprimento da Lei Municipal nº 2.210, artigos 4º e 5º (PDDUA), e artigo
84 e seus parágrafos, da Lei Orgânica do Município.
Art. 2º - O município de Catalão disponibilizará uma área de
terreno de sua propriedade, de 195.091,67 m² (cento e noventa e cinco
mil, noventa e um metros virgula sessenta e sete metros quadrados),
localizada junto ao Distrito Mínero Industrial de Catalão – DIMIC – com o
fim exclusivo de:
I.
Instalar e relocalizar na área que especifica, as micro e pequenas
empresas da economia formal, consideradas de impacto local, com alto
potencial de poluição, sejam elas de atividades industrial, comercial e de
serviço, ou que atuem no segmento agropecuário;
II.
Estimular o desenvolvimento econômico de Catalão e
do setor empresarial local;

III.
Promover o crescimento e modernização das micro e
pequenas empresas, por meio de dotação de infra-estrutura adequada e
em local apropriado para suas atividades;
IV.
Promover melhoria na qualidade de vida da população
urbana por meio da relocalização para o DIMICRO das empresas já
existentes, cujas atividades são consideradas de alto impacto local.
V.
Conceder nos termos da Lei nº 2.612, de 19 de
setembro de 2008, estímulos e incentivos fiscais às pequenas empresas
locais, já existentes, que vierem a relocalizar-se na área do DIMICRO.
Art. 3º - Para fins do previsto no artigo 2º e seus incisos, a
classificação das atividades consideradas de alto potencial de poluição
são as constantes no anexo único desta Lei, em conformidade com o plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Catalão – PDDUA e
Resolução CEMA’m nº 69, de 08 de novembro de 2006.
Parágrafo primeiro – Nos casos em que o empreendimento
envolver mais de uma tipologia de atividade, o potencial de poluição será
para os fins desta Lei, o da atividade mais poluidora.
Parágrafo segundo – O Município de Catalão não poderá
licenciar a atividade do código 24.06 (ETE’s) passando a competência
para o órgão estadual.
Art. 4º - É vedada a instalação na área urbana do Município de
novos empreendimentos de igual classificação, sendo-lhes, no entanto,
facultado o direito de solicitarem os estímulos e benefícios previstos em
Lei, mediante apresentação ao COMDESC da documentação solicitada e
do termo de compromisso de instalar-se no DIMICRO.
Art. 5º - Será concedido prazo até 31 de dezembro de 2010, às
empresas instaladas e em funcionamento na área urbana do Município
para sua relocalização no DIMICRO.
Parágrafo Único – A partir de 2011, mediante parecer do
COMDEMA ou Secretaria Municipal de Meio Ambiente, somente poderá
ter sua licença de funcionamento renovada a empresa urbana cuja
atividade não tenha sido objeto de denúncias e fundadas reclamações dos
moradores vizinhos sobre poluição ambiental sonora, atmosférica, visual
ou de qualquer outra natureza junto aos órgãos ambientais e no Ministério
Público.
Art. 6º - As empresas já existentes e que vierem a se transferir
para o Distrito Industrial da Micro e Pequena Empresa, gozarão

automaticamente dos estímulos e benefícios fiscais previstos na Lei que
os criou, no todo ou em parte, a critério do Poder Executivo, após análise
e parecer do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social
de Catalão – COMDESC.
Art. 7º - As despesas necessárias para a instalação do Distrito
Industrial da Micro e Pequena Empresa e sua infra-estrutura serão
cobertas pela previsão do orçamento fiscal de 2009, da Prefeitura
Municipal.
Art.8º - Os serviços topográficos de empresa especializada
serão licitados e contratados pelo Poder Executivo para a realização do
parcelamento do solo em lotes de 500 m² ( quinhentos metros quadrados),
definição de área de circulação, área institucional e/ou de preservação
permanente.
Art. 9º - O Poder Executivo, a seu critério e com base em parecer
do COMDESC, poderá conceder até 4 (quatro) terrenos no DIMICRO à
pequena empresa, levando-se em conta a relevância e dimensão do
projeto, o interesse econômico e social do Município e outros critérios
estabelecidos na Lei de Estímulos e Benefícios Fiscais.
Art. 10 - A Distribuição e localização das empresas na área do
DIMICRO serão definidas pelo seguintes critérios:

I.
Agregação em um mesmo setor, das empresas com
atividades similares ou que sejam intercomplementares;
II.

A natureza impactante da atividade ao meio ambiente

;
III.

A produção de efluentes e/ou resíduos sólidos;

IV.

Outros critérios a serem criados pelo COMDESC.

Art.11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.

(a) César José Ferreira

Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 19.12.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.634, de 19 de dezembro de 2008.
“Autoriza o Município a desafetar área de terreno para
fim específico e dá outras providências.”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a
desafetar de sua destinação original, passando à categoria de bem
patrimonial disponível a seguinte área de terreno:
- Área de 195.091,67 m² (cento e noventa e cinco mil, noventa e
um metros virgula sessenta e sete metros quadrados) situada no Distrito
Mínero Industrial de Catalão – DIMIC, nesta cidade, caracterizada como
área verde 1, daquele loteamento industrial.
Art. 2º - Fica ainda o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a utilizar a referida área para fins de assentamento do “Distrito
Industrial da Micro e Pequena Empresa – DIMICRO,” nos termos da Lei
que o Criou.
Art. 3º - as despesas com parcelamento de solo, dotação de infraestrutura e recuperação de Área de Preservação Permanente existente no
terreno – área de 63.689.63 m² ocorrerão por conta do Município.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

(a)

César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se. t
Catalão, 19.12.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.635, de 19 de dezembro de 2008.
“Autoriza o Município de Catalão a firmar
convênio com a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL
DE GOIÁS, desta cidade 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. 1.º - Fica o chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar convênio
com a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, com sede nesta cidade,
visando auxiliar o Centro na construção de sua sede própria.
Parágrafo único - Fica ainda o Município de
Catalão autorizado a conceder subvenção financeira a FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL DE GOIÁS, para ser utilizada para a manutenção do
Programa Lions Quest – Lions Clubes do Brasil Educando nossa
Juventude, até a importância de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), cujo
repasse ocorrerá na forma e data a ser definida no convênio.
Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a
FUNDAÇÃO deverá apresentar o plano de aplicação, e, posteriormente a
devida prestação de conta referente à subvenção recebida.
Art. 3º - Todas as despesas com a execução desta
lei correrão a conta exclusiva da dotação orçamentária vigente.
Art. 4.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

(a)

César José Ferreira

Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 19.12.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.636, de 19 de dezembro de 2008.
“Autoriza indenizar a Construção de Estação
Elevatória de Esgotos Leblon, com sua
exploração, servidão de passagem do Sistema de
Canalização e rede de energia para a mesma, em
propriedade de Lúcia Toledo Ribeiro, com
execução dos serviços no Loteamento Leblon, que
especifica.”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado
de Goiás, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica por esta Lei, a Chefia do Poder
Executivo, em nome do Município, autorizada a indenizar a Senhora
Lúcia Toledo Ribeiro, pela implantação da Estação Elevatória de
Esgotos Leblon, identificada em planta e memoriais descritivos, que
integram a presente Lei;
Parágrafo
único
–
Compreende
a
indenização a exploração plena da Estação Elevatória de Esgotos
Leblon, pelo prazo que interessar o Município pela mesma, bem
como pela servidão do local de implantação da Estação Elevatória de
Esgotos Leblon e de energia elétrica necessária ao seu
funcionamento.
Art. 2º - A indenização a que se refere o artigo
1º e Parágrafo único desta Lei, será efetivada pelo Município, através
da SAE – Superintendência Municipal de Água e Esgotos, com a
mão-de-obra, equipamentos e materiais próprios, em valor
correspondente a até R$ 45.979,18 (Quarenta e cinco mil,
novecentos e setenta e nove reais e dezoito reais), com a execução
e construção da Estação Elevatória de Esgotos Leblon, de Paulo
Ribeiro Netto e Cia Ltda, cujos projetos acompanham a presente lei.
Parágrafo único – Todo material a ser
utilizado na execução da construção da Estação Elevatória de
Esgotos Leblon previsto, é de inteira responsabilidade da SAE –
Superintendência Municipal de Água e Esgotos, que deverá ser

depositado no local da construção, quando da execução da
mencionada Estação Elevatória de Esgotos.
Art. 3º - O Termo ou Escritura de indenização
será levado a registro junto à matrícula nº 11.165, às fls. 254, do Livro
2-AH, do CRI do imóvel, onde será construído a Estação Elevatória,
o sistema de canalização e rede de energia para mesma.
Art.4º - Para atribuir valores à mão-de-obra,
materiais e utilização de equipamentos por parte da SAE na
execução dos trabalhos da Construção da Estação Elevatória de
Esgotos Leblon e às servidões de exploração permanente e rede de
energia de que trata esta Lei, o chefe do Executivo nomeará uma
comissão de três pessoas para proceder à indispensável avaliação.
Art.5º - As despesas decorrentes com a
execução da presente lei serão suportadas pelo orçamento em vigor.
Art.6º - Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(a)

César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 19.12.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.637, de 19 de dezembro de 2008.
“Estabelece

nova

organização,

estrutura e funcionamento dos órgãos da Prefeitura
Municipal de Catalão, Estado de Goiás.”
Alt. Lei 3.388, de 18.05.20l16
Alt. Lei 3.452, de 04.01.2017
Alt. Lei 3.633, de 18.03.2019

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

Da Organização Administrativa
Art. 1º - A Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de
Catalão,

integrada

por

Secretarias,

Diretorias,

Assessorias,

Departamentos, Divisões e demais unidades e órgãos administrativos e
entidades de administração descentralizada, instituída pela presente Lei,
passa a conter a seguinte composição organizacional:
I - Órgão de Administração Geral:
1. Gabinete do Prefeito.
II - Órgãos de Coordenação e Planejamento:
1. Secretaria Municipal de Administração;
2. Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação.
III - Órgão de Apoio:
1. Secretaria Municipal da Fazenda;

2. Procuradoria Geral de Catalão.
IV - Órgãos Auxiliares:
1. Secretaria Municipal de Promoção e Ação Social;
2. Secretaria Municipal da Saúde;
3. Secretaria Municipal da Educação e Cultura;
4. Secretaria Municipal de Governo;
5. Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
6. Secretaria Municipal da Agricultura e Desenvolvimento;
7. Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Serviços e
Turismo;
8. Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer;
9. Secretaria Municipal do Trabalho e Renda;
10. Secretaria Municipal de Comunicação;
11. Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana;
12. Secretaria Municipal de Assuntos Comunitários;
13. Secretaria Municipal de Provisão e Suprimentos.
V - Órgãos Consultivos e de Assessoramento:
1. Conselhos Municipais;
VI - Órgãos de Administração Indireta:
1. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
Municipais de Catalão – IPASC;
2. Fundação Cultural “Maria das Dores Campos”;
3. Superintendência Municipal de Trânsito de Catalão – SMTC;
4. Superintendência de Água e Esgoto de Catalão – SAE;
5. Fundo Municipal de Saúde;
6. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação;

7. Sistema Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor –
PROCON/CATALÃO;
8. Centro de Convivência do Pequeno Aprendiz – CCPA;
9. Fundo Especial Municipal do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Goiás, sede de Catalão – FEMBOM.
VII - Órgãos de Colaboração com o Governo Federal:
1. Junta de Serviço Militar;
2. Unidade Municipal de Cadastro de imóveis Rurais.
VIII – Órgãos de Descentralização Territorial:
1. Sub-Prefeitura do Distrito de Santo Antônio do Rio Verde;
2. Sub-Prefeitura do Distrito de Pires Belo.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA COMPLEMENTAR DOS ÓRGÃOS

Art. 2º Os órgãos classificados como de assessoria, apoio e
auxiliares, terão sua estrutura composta da seguinte forma:

I - Órgão de Administração Geral

1. Gabinete do Prefeito:
CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO
(c/ status de Secretaria Municipal)
ASSESSORIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS DE INTERESSE

DO MUNICÍPIO
Assessoria do Gabinete do Prefeito
Assessoria do Gabinete do Vice-Prefeito
ASSESSORIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS DO GABINETE
SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO VERDE
SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE PIRES BELO
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE
DIRETORIA DA CONTROLADORIA INTERNA
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DO CONTROLE INTERNO
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL
Diretoria da Unidade do POUPA PRAZO
CHEFIA DO DEPARTAMENTO EXECUTIVO DO SISTEMA MUNICIPAL DE
DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO
CONSUMIDOR-PROCON MUNICIPAL
Chefia da Divisão da Junta de Serviço Militar no Município
Chefia da Divisão Municipal de Cadastro de imóveis Rurais
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO
GABINETE

II – Órgãos de Coordenação e Planejamento

1. Secretaria Municipal de Administração:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
Chefia da Divisão de Expediente e Arquivo
Chefia da Divisão de Protocolo Geral
Chefia da Divisão de Portaria e Vigilância do Centro Administrativo
Chefia da Divisão de Limpeza e Cozinha do Centro Administrativo
Assessoria de Gabinete da Secretaria da Administração
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS – RH
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Chefia da Divisão de Benefícios, Vantagens e Aposentadorias
Chefia da Divisão de Admissão, Controle, Freqüência e de Estágio
Probatório
Chefia da Divisão de Processamentos de Dados da Diretoria de
Recursos Humanos – RH
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO GERAL DO MUNICÍPIO

2. Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação:

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO
ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS
CONTRATOS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES MUNICIPAIS
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO
AMBULANTE E EVENTUAL
Assessoria de Gabinete da Secretaria Municipal do Planejamento e
Regulação
DIRETORIA DE APROVAÇÃO DE OBRAS E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS E
ATIVIDADES EM ESPAÇOS PÚBLICOS
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO DIGITAL
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE PESQUISAS SOCIAIS
Chefia da Divisão de Planejamento Urbano
Chefia da Divisão de Cadastro Digital
Chefia da Divisão de Estudos e Projetos
CHEFIA DO DEPARTAMENTODE ESTATÍSTICAS
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO

III – Órgãos de Apoio

1. Secretaria Municipal da Fazenda:

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETÁRIA DA FAZENDA
ASSESSORIA JURÍDICA DA SECRETARIA DA FAZENDA
Assessoria de Gabinete da Secretaria da Fazenda
DIRETORIA DE RECEITAS
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE CENSO TRIBUTÁRIO
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS E COLETORIA
Chefia da Divisão de Cadastro e Lançamentos de Tributos Imobiliários
CHEFIA DO DEPARTAMENTODE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
Chefia da Divisão de Cadastro e Lançamentos de Tributos Mobiliários
DIRETORIA DE AUDITORIA FISCAL
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FISCAL
DIRETORIA DE TESOURARIA
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
Chefia da Divisão de Controle de Caixa
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Chefia da Divisão de Classificação de Notas e Empenhos
Chefia da Divisão de Ordens de Pagamentos e Liquidação
Chefia da Divisão de Controle e Arquivo de Documentos
Chefia da Divisão de Revisão e Prestação de Contas
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA
SECRETARIA DA FAZENDA

2. Procuradoria Geral de Catalão

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
(c/ status de Secretaria Municipal)

Assessoria de Gabinete da Procuradoria Geral
SUBPROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Assessoria de Gabinete da Subprocuradoria
Diretoria da Defensoria Pública Municipal
ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
Chefia da Divisão de Documentação e Biblioteca

IV – Órgãos Auxiliares

1. Secretaria Municipal de Promoção e Ação Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL
ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL
Assessoria de Gabinete da Secretaria de Promoção e Ação Social
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA
DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
Chefia da Divisão de Cidadania e Ação Social
Chefia da Divisão de Assistência a Criança, ao Adolescente, a Mulher, a
Família e ao Idoso.
Chefia da Divisão de Assistência aos Portadores de Deficiência
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO
GABINETE
Diretoria da Unidade do CCPA
- (Centro de Convivência do Pequeno Aprendiz) Chefia da Secretaria do CCPA
- (Centro de Convivência do Pequeno Aprendiz) Diretoria do Núcleo de Convivência Social da Terceira Idade “João
Fayad”
Diretoria do Abrigo dos Idosos de Catalão
Diretoria da Morada da Criança - Leonides Bardall -

2. Secretaria Municipal da Saúde:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Assessoria da Secretaria Municipal de Saúde
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA
SECRETARIA DE SAÚDE
Chefia de Divisão de Direção, Controle e Manutenção das Unidades
De Saúde do Município
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE SAÚDE
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA
DE SAÚDE
Diretoria Geral do Hospital Materno Infantil e Centro Integrado da
Mulher
(privativo de médico com registro no CRM)
Diretoria da Unidade de Saúde “Américo Machado”
(privativo de médico com registro no CRM)
Diretoria do Centro de Referência em Reabilitação “Dr. Roberto
Antônio Marot”
Diretoria do Centro Integrado de Pediatria “Dr. João Martins Teixeira”
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA (privativo de médico com
registro no CRM)
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DAS UNIDADES SAÚDE DO MUNICÍPIO
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA E MEDICAMENTOS
(privativo de possuidor do curso de farmácia e/ou bioquímica com
registro no Conselho de Classe
Chefia da Divisão de Atendimento e Encaminhamento Médico
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE
SAÚDE
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
(privativo de possuidor de curso superior em enfermagem)
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA
(privativo de possuidor de curso superior em odontologia)
CHEFIA DO DEPARTAMENTODE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA DO COMPLEXO INDUSTRIAL DE TRATAMENTO DE LIXO
Diretoria da Casa de Apoio “Eurípedes Pereira Ferreira”
Diretoria do Centro de Diagnóstico “Dr. Silvio Paschoal”
Diretoria do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS
Diretoria da Unidade do Hemocentro Municipal
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE E COORDENAÇÃO DE
PROGRAMAS
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Chefia da Unidade de Saúde - PSF

3. Secretaria Municipal da Educação e Cultura

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Assessoria da Secretaria Municipal de Educação
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Chefia da Divisão de Documentação de alunos e das Unidades
Escolares
Chefia de Divisão de Sub-Almoxarifado
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA
Chefia da Divisão de Editoração e Publicações
Chefia da Divisão de Laboratório de Informática
Chefia da Divisão de Cozinha e Limpeza da Secretaria de Educação
e Cultura
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CHEFIA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Chefia da Divisão de Educação Inclusiva
Chefia da Divisão de Integração Comunidade-Escola
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE APOIO AO EDUCANDO
Chefia da Divisão de Merenda Escolar
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE
PRÉDIOS ESCOLARES
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE ESCOLAR
Diretoria da Unidade de Ensino “ISRAEL MACEDO”
Diretoria da Unidade do CAIC- São Francisco de Assis Diretoria de Escola Municipal I
(acima de 300 alunos matriculados)
Diretoria de Escola Municipal II
(com até 300 alunos matriculados)
Chefia de Secretaria de Escola Municipal I
(acima de 300 alunos matriculados)
Chefia de Secretaria de Escola Municipal II
(com até 300 alunos matriculados)
Diretoria de Centro Municipal de Educação Infantil
Chefia de Secretaria de Centro Municipal de Educação Infantil

4. Secretaria Municipal de Governo

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA
DE GOVERNO
Assessoria de Gabinete da Secretaria Municipal de Governo
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E SOCIAIS

5. Secretaria Municipal do Meio Ambiente

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE
Assessoria de Gabinete da Secretaria do Meio Ambiente
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, LICENCIAMENTO E
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

6. Secretaria Municipal da Agricultura e Desenvolvimento

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO
ASSESSORIA
ESPECIAL
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO
Assessoria de Gabinete da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO ANIMAL
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS RURAIS
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA
SECRETARIA DE AGRICULTURA
7. Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Serviços e
Turismo

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E
TURISMO
ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETÁRIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,
SERVIÇOS E TURISMO
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO
Assessoria de Gabinete da Secretaria de Indústria, Comércio, Serviços
e Turismo
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DO FOMENTO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
SERVIÇOS

Chefia da Divisão de Pesquisas e Estatísticas
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Chefia da Divisão de Festas e Eventos
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO.

8. Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
Assessoria de Gabinete da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer
ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETÁRIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE RECREAÇÃO E LAZER
CHEFIA DO DEPATAMENTO DO PROGRAMA DE ESTAGIÁRIOS E DO USO
DO CLUBE DO POVO

9. Secretaria Municipal do Trabalho e Renda

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA
ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E RENDA
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA
DO TRABALHO E RENDA
Assessoria de Gabinete da Secretaria do Trabalho e Renda
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DO TRABALHO E CIDADANIA
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO E RE-QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL
Diretoria do SIME – Sistema Municipal de Emprego
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA
SECRETARIA DO TRABALHO E RENDA

10. Secretaria Municipal de Comunicação

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
ASSESSORIA
ESPECIAL
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
COMUNICAÇÃO
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Assessoria de Gabinete da Secretaria de Comunicação

DE
DA

CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE REDAÇÃO
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
Chefia da Divisão de Imagens e Fotografias

11. Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA
SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA
Assessoria de Gabinete da Secretaria de Infra-Estrutura
CHEFIA DO DEPARTAMENTODE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE
CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA
DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE BOSQUES, PARQUES
E REPRESAS URBANAS
DIRETORIA DE TRANSPORTES
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO DO TRANSPORTE
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS
VICINAIS
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DAS OFICINAS MECÂNICAS
Chefia da Divisão de Mecânica de Máquinas Leves
Chefia da Divisão de Mecânica de Máquinas Pesadas
Chefia da Divisão de Recuperação, Lanternagem e Pintura
Chefia da Divisão dos Serviços de Borracharia
Chefia da Divisão dos Serviços de Lavagem e Lubrificação
Chefia da Divisão de Registro, Licenciamento e Documentação de
Veículos
DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA
Chefia da Divisão de Serviços Braçais
Chefia da Divisão de Varrição e Limpeza publica
Chefia da Divisão de Capina e Limpeza de Bueiros

Chefia da Divisão de Coleta e Transporte de Lixo Domiciliar
DIRETORIA DE ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO
PÚBLICA
Chefia da Divisão de Manutenção da Iluminação Urbana
Chefia da Divisão de Construção e Manutenção de Redes de Energia
DIRETORIA DE PARQUES E JARDINS
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, JARDINS E CEMITÉRIOS
Chefia da Divisão de Conservação e Ajardinamento em Canteiros de
Vias
Chefia da Divisão de Praças, Parques, Jardins e Cemitérios
Chefia da Divisão de produção de Mudas de Flores e Plantas
Ornamentais
DIRETORIA DE PRODUÇÃO
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DA USINA DE ASFALTO (PMF)
Chefia da Divisão de Produção de Asfalto e Componentes
Chefia da Divisão de Portaria e Controle
Chefia da Divisão de Artefatos de Cimento
Chefia da Divisão dos Serviços de Marcenaria
Chefia da Divisão dos Serviços e Serralheria
DIRETORIA DE ENGENHARIA
(privativo de Engenheiro Civil)
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS
CHEFIA DO DEPARTAMENTODE ENGENHARIA CIVIL
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA URBANA
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E
QUALIDADE DE SERVIÇO
DIRETORIA DE AÇÃO URBANA
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, LICENCIAMENTO E
HABITE-SE DE OBRAS
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE APLICAÇÃO E REVISÃO DAS
DISPOSIÇÕES DO PLANO DIRETOR

12. Secretaria Municipal de Assuntos Comunitários

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETÁRIA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
Assessoria de Gabinete da Secretaria de Assuntos Comunitários
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO ÚNICO DE BENEFICIÁRIOS
Chefia da Divisão de Processamentos de Dados da Secretaria de
Assuntos Comunitários
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA
DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
Chefia da Divisão de Mutirões de Cidadania
Chefia da Divisão de Contratos e Convênios
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Chefia da Divisão de Projetos e Orçamentos
Chefia da Divisão de Construção e Reforma de Casas
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE CESSÃO E LEGALIZAÇÃO DE TERRENOS
Chefia da Divisão de Levantamento, Medição e Entrega de Terrenos

13. Secretaria Municipal de Provisão e Suprimentos

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISÃO E SUPRIMENTOS
ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROVISÃO E
SUPRIMENTOS
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA
SECRETARIA DE PROVISÃO E SUPRIMENTOS
Assessoria da Secretaria de Provisão e Suprimentos
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL
Chefia da Divisão de Almoxarifado
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CADASTRO
DE LICITANTES
Chefia da Divisão de Licitação e Cadastro de Licitantes
Chefia da Divisão de Compras
CHEFIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE PREPARO DE
PROCESSOS DE COMPRAS

DOS CARGOS COMISSIONADOS DE CHEFIA,
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO
- DE LIVRE LOTAÇÃO EM QUALQUER
SECRETARIA DO MUNICÍPIO - (Onde houver necessidade administrativa) (PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SECRETÁRIOS, DIRETORES,
CHEFES DE DEPARTAMENTO E CHEFES DE DIVISÕES, PARA EM QUALQUER
ÁREA OU SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E EM QUALQUER LOCALIDADE
DO MUNICÍPIO, QUER SEJA ZONA URBANA OU RURAL, ONDE REQUER A
CHEFIA E O COMANDO DE EQUIPES DE TRABALHO OU DE UNIDADES
PRESTACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CATALÃO.)

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS
COMISSIONADOS DE CHEFIA, DIREÇÃO
E ASSESSORAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA EM GERAL
Chefia de Equipe de Trabalho – nível I
(para chefia de equipe de trabalho
com mais de 04 (quatro) servidores comandados)

Chefia de Equipe de Trabalho – nível II

(para chefia de equipe de trabalho com até 04 (quatro) servidores comandados)

ESPECIFICAÇÃO DO CARGO DE
CHEFE DE EQUIPE DE TRABALHO I e II
ANEXO I
DEMONSTRATIVO DO CARGO E FUNÇÃO
CARGO/FUNÇÃO

ÓRGÃO

CHEFE DE EQUIPE DE TRABALHO I e II

DEPARTAMENTOS/DIVISÕES

ATRIBUIÇÕES:
§
§

§
§

§
§

§

§
§
§
§
§

§

CHEFIAR AS DIVERSAS EQUIPES DE TRABALHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
QUER SEJA NA ZONA URBANA, NOS DISTRITOS, POVOADOS E ZONA RURAL;
PROPICIAR AOS SUBORDINADOS A FORMAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE
NOÇÕES, ATITUDES E CONHECIMENTOS A RESPEITO DOS OBJETIVOS DO
ÓRGÃO A QUE PERTENCEM;
PROMOVER O TREINAMENTO DOS SUBORDINADOS, ORIENTANDO-OS NA
EXECUÇÃO DE SUAS TAREFAS;
CONHECER OS CUSTOS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES SOB SUA
RESPONSABILIDADE FUNCIONAL, COMBATER O DESPERDÍCIO EM TODAS AS
SUAS FORMAS E EVITAR DUPLICIDADE E SUPERPOSIÇÃO DE INICIATIVAS;
INCENTIVAR NOS SUBORDINADOS O DEVER DE BEM SERVIR AO PÚBLICO;
DESENVOLVER NOS SUBORDINADOS O ESPÍRITO DE LEALDADE AO PODER
PÚBLICO E ÀS AUTORIDADES CONSTITUÍDAS, PELO ACATAMENTO DE ORDENS
E SOLICITAÇÕES;
PROMOVER, ACOMPANHAR E CONTROLAR A ADMINISTRAÇÃO SOB SUA
CHEFIA, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE À GESTÃO DE FINANÇAS, DE
RECURSOS HUMANOS, DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS;
ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO ÓRGÃO, AO SUPERIOR IMEDIATO;
FAZER INDICAÇÕES DE SERVIDORES QUE DEVERÃO PARTICIPAR DE
COMISSÕES ESPECIAIS;
SOLUCIONAR OS PROBLEMAS SURGIDOS EM SUA ÁREA DE COMPETÊNCIA,
EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES EMANADAS DO SUPERIOR IMEDIATO.
PROPOR AO SUPERIOR HIERÁRQUICO MEDIDAS DISCIPLINARES PARA O
SERVIDOR QUE ATUAR NA SUA UNIDADE ORGÂNICA;
PROPOR AO SUPERIOR HIERÁRQUICO NORMAS DE PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS; VISANDO MELHORAR O DESEMPENHO DE SUA UNIDADE
ORGÂNICA.
EXECUTAR OUTRAS TAREFAS QUE LHE SEJAM ATRIBUÍDAS.

§

ÁREA DE ATIVIDADE:
SECRETARIAS MUNICIPAIS.

SUPERINTENDENCIA DO IPASC
Chefia da Divisão de Apoio Administrativo do IPASC
Assessoria de Gabinete do IPASC
Chefia da Divisão de Limpeza e Cozinha do IPASC
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS
CHEFIA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DO IPASC
CHEFIA DO DEPARTAMENTO CLÍNICO DO IPASC

CAPACIDADE REQUERIDA:
§

CURSO TÉCNICO; OU EXPERIÊNCIA COMPROVADA.
SUBORDINAÇÃO:

§

SECRETÁRIOS/DIRETORES/CHEFES DE DEPARTAMENTO/CHEFES DE DIVISÕES

V- Órgãos Consultivos e de Assessoramento

1. Conselhos Municipais.

VI- Órgãos de Administração Indireta
do Município de Catalão
1.
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
de Catalão – IPASC.

ASSESSORIA JURÍDICA DO IPASC
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL DO IPASC
2. Fundação Cultural “Maria das Dores Campos”

PRESIDENCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL “MARIA DAS DORES CAMPOS”
Chefia da Divisão de Apoio Administrativo da Fundação Cultural “Maria
das Dores Campos”
Chefia da Divisão de Limpeza e Cozinha da Fundação Cultural “Maria
das Dores Campos”
CHEFIA DO DEPARTAMENTO ARTÍSTICO CULTURAL
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO CULTURAL
Diretoria do Museu “Cornélio Ramos”
Diretoria da Biblioteca Digital de Catalão “professor Antônio Miguel
Jorge Chaud”

3. Superintendência Municipal de Trânsito de Catalão – SMTC
-

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CATALÃO - SMTC
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SMTC
ASSESSORIA JURÍDICA DA SMTC
CHEFIA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SMTC
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO E PROJETOS
(privativo de Engenheiro)
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÕES
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO
4. Superintendência de Água e Esgoto de Catalão – SAE

SUPERINTENDENCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO - SAE
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAE
CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SAE
ASSESSORIA JURÍDICA DA SAE
CHEFIA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SAE

Diretoria de Operações da SAE

5. Fundo Municipal de Saúde;
6. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação;
7.

Sistema

Municipal

de

Defesa

do

Consumidor

–

PROCON/CATALÃO, (cargo de direção e assessoramento jurídico inserido na
estrutura do Gabinete do Prefeito);

8. Centro de Convivência do Pequeno Aprendiz – CCPA,
(cargo de direção e de direção de Secretaria inserido na estrutura da Secretaria
Municipal de Promoção e Ação Social);

9. Fundo Especial Municipal do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Goiás, sede de Catalão – FEMBOM.

VII – Órgãos de Colaboração com o Governo Federal:
1. Junta de Serviço Militar;
2. Unidade Municipal de Cadastro de imóveis Rurais, (cargos de

direção de Divisão inseridos na estrutura administrativa do Gabinete do Prefeito).

VIII – Órgãos de Descentralização Territorial:
1. Sub-Prefeitura do Distrito de Santo Antônio do Rio Verde;
2. Sub-Prefeitura do Distrito de Pires Belo;

(cargos de Sub-Prefeitos inseridos na estrutura administrativa do
Gabinete do Prefeito).

CAPÍTULO III

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS

SEÇÃO I

GABINETE DO PREFEITO

Art. 3º - O Gabinete do Prefeito tem por finalidade:

I – a iniciativa das leis, na forma e casos previstos na Lei Orgânica
Municipal;
II – representar o Município em juízo e fora dele;
III – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela
Câmara e expedir os regulamentos para sua fiel execução;
IV – vetar, no todo ou em parte, os projetos de lei aprovados pela
Câmara;
V – decretar desapropriação e instituir servidões administrativas,
com prévia aprovação da Câmara;
VI – expedir decretos, portarias e outros atos administrativos;

VII – permitir ou autorizar, com prévia aprovação da Câmara, o
uso de bens municipais, por terceiros;
VIII – permitir ou autorizar, com aprovação da Câmara, a
execução de serviços públicos, por terceiros;
IX – prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes
à situação funcional dos servidores públicos;
X – enviar à Câmara os projetos de leis relativos ao orçamento
anual e o plano plurianual do Município e das suas autarquias;
XI – encaminhar à Câmara, os balancetes mensais e o balanço
do exercício findo;
XII – fazer a publicação dos balancetes municipais e das
prestações de contas da aplicação de auxílios federais ou estaduais
recebidos pelo município, no prazo determinado em lei;
XIII – encaminhar aos órgãos competentes os planos de
aplicação e as prestações de contas exigidas em lei;
XIV – fazer publicar os atos oficiais;
XV – prestar a Câmara, dentro de quinze dias, as informações
pela mesma solicitada;
XVI – prover os serviços e obras da administração pública;
XVII – superintender a arrecadação dos tributos, bem como a
guarda e aplicação, da receita, autorizando as despesas e

pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos
aprovados pela Câmara;
XVIII – colocar a disposição da Câmara de acordo com a
Constituição Federal as quantias que devem ser despendidas de uma
só vez, os recursos correspondentes as suas dotações orçamentárias,
compreendendo os créditos suplementares e especiais;
XIX – aplicar multas previstas em lei e contratos, bem como revêlas quando impostas irregularmente;
XX – resolver sobre os requerimentos, reclamações ou
representações que lhe forem dirigidas;
XXI – oficializar, obedecidas às normas urbanísticas aplicáveis, as
vias e logradouros públicos, mediante denominação aprovada pela
Câmara;
XXII – Convocar extraordinariamente a Câmara em caso de
urgência ou interesse público relevante;
XXIII – aprovar projetos de edificações e planos de loteamento,
arruamento e zoneamento urbano ou para fins urbanos;
XXIV – apresentar, anualmente, a Câmara, relatório
circunstanciado sobre o estado das obras e dos serviços municipais em
execução, bem como o programa da administração para o ano
seguinte;

XXV – organizar os serviços internos das repartições criadas por lei,
sem exceder as verbas para o qual foram destinadas;
XXVI – contrair empréstimos e realizar operações de créditos
mediante prévia autorização da Câmara;
XXVII – providenciar sobre administração dos bens e sua
alienação, na forma da lei;
XXVIII – organizar e dirigir, nos termos da lei os serviços e as terras
do Município;
XXIX – desenvolver o sistema viário do Município;
XXX – conceder auxílios, prêmios e subvenções, nos limites das
respectivas verbas orçamentárias e do plano de distribuição,
previamente aprovada pela Câmara;
XXXI – providenciar sobre o incremento de ensino;
XXXII – estabelecer a divisão administrativa do Município, de
acordo com a lei;
XXXIII – solicitar o auxilio das autoridades policiais do estado para
garantia do cumprimento da lei e da ordem do Município;
XXXIV – solicitar, obrigatoriamente, autorização da Câmara para
ausentar-se do Município por tempo superior a quinze dias;
XXXV – adotar providências para a conservação e salvaguarda
do patrimônio Municipal;

XXXVI – publicar até quinze dias após o encerramento de cada
bimestre, relatório resumido da execução orçamentária;
XXXVII – declarar calamidade pública quando ocorrerem fatos
que justifiquem, obedecendo rigorosamente a legislação vigente;
XXXVIII – requerer a autoridade competente a prisão
administrativa de servidor público municipal omisso ou remisso na
prestação de contas do dinheiro público;
XXXIX – remeter anualmente mensagem a Câmara Municipal, por
ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do
Município e solicitando providências que julgar necessário.

Subseção I

Assessoria Especial de Gabinete

Art. 4º A Assessoria Especial de Gabinete, tem por finalidade:

I – prestar assistência ao Chefe do Executivo em suas relações
político – administrativas com os municípios, órgãos, entidades públicas,
privadas e associações de classe;

II – preparar e expedir a correspondência do Prefeito;
III – preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Prefeito;
IV – organizar a agenda do Chefe do Executivo Municipal;
V – outras tarefas atribuídas pelo Chefe do Executivo.

Subseção II

Departamento de Cerimonial

Art. 5º - O Departamento de Cerimonial tem por finalidade:
I - organizar:
a) e executar serviços protocolares e de cerimonial;
b) solenidades, recepções oficiais e cerimonial de
visitas ao Município, de personalidades civis, militares, religiosas, nacionais
e estrangeiras;
II - providenciar os meios de transporte, alimentação e
hospedagem , quando for o caso, para as personalidades em visita ao
Município;
III - dar conhecimento prévio ao Prefeito Municipal do
programa e cerimonial das recepções a que ele tiver de comparecer;
IV - acompanhar o Prefeito Municipal, quando por ele
solicitado, em solenidades e visitas oficiais a outros órgãos públicos ou
autoridades;
V - elaborar:
a) e manter atualizado o cadastro de autoridades e
personalidades;
b) pareceres e relatórios dentro de sua área de
competência;
c) e manter atualizado um cadastro de empresas de
eventos;
d) agenda de solenidades e visitas oficiais a outros
órgãos públicos ou autoridades;

VI - zelar pela manutenção do sigilo das informações
recebidas, no exercício de suas funções;
VII - participar das reuniões de sua área de atuação;
VIII - exercer outras atribuições correlatas.
Subseção III
Diretoria de Controladoria Interna

Art. 6º - A Diretoria de Controladoria Interna do Poder Executivo do
Município com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos
administrativos, visa à avaliação da ação governamental e da gestão
fiscal da administração direta e indireta do Município, por intermédio da
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, e, em especial, tem
as seguintes atribuições:

I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual,
a execução dos programas de governo e dos orçamentos do
Município;
II – viabilizar o alcance das metas fiscais, físicas e de resultados dos
programas de governo, quanto à eficácia, à eficiência e à efetividade
da gestão nos órgãos e nas entidades da administração pública

municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades
de direito privado;
III – comprovar a legitimidade dos atos de gestão;
IV – exercer o controle das operações de crédito e garantias,
bem como dos direitos e deveres do Município;
V – apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional;
VI – Outras atribuições previstas em lei.

Subseção IV
Departamento de Defesa Civil

objetivo:

Art. 7º - O Departamento de Defesa Civil tem por

I - Promover a integração da Defesa Civil Municipal com
entidades públicas e privadas, e com órgãos regionais, estaduais e
federais;
II - Estudar, definir, e propor normas, planos e
procedimentos que visem à prevenção, socorro e assistência da
população e recuperação de áreas quando ameaçadas ou afetadas
por fatores diversos.
III - Participar e colaborar com programas coordenados
pelo Sistema Nacional de Defesa Civil;
IV - Sugerir obras e medidas de proteção com o intuito de
prevenir ocorrências graves.
V - Promover campanhas educativas junto às
comunidades, e estimular o seu envolvimento, motivando atividades
relacionadas com a Defesa Civil;
VI - Estar atenta às informações de alerta dos órgãos
competentes, para executar planos operacionais em tempo oportuno;
VII - Comunicar aos órgãos superiores quanto à produção,
o manuseio ou o transporte de produtos de alto risco, que puserem em
perigo a população;

VIII - Estabelecer intercâmbios
necessário, com outros municípios.

de

ajuda,

quando

Subseção V

Departamento Executivo do Sistema Municipal de Consumidor
– PROCON Municipal -

Art. 8º. Ao Departamento Executivo do Sistema Municipal
de Defesa do Consumidor, PROCON Municipal, compete:
I – planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a
política municipal de proteção e defesa do consumidor;
II - receber, analisar, avaliar e apurar consultas e
denúncias apresentadas por entidades representativas ou pessoas
jurídicas de direito público ou privado ou por consumidores individuais;
III - prestar aos consumidores orientação permanente
sobre seus direitos e garantias;
IV - informar, conscientizar e motivar o consumidor, por
intermédio dos diferentes meios de comunicação;
V - solicitar à Delegacia de Polícia a instauração de
inquérito para apuração de delito contra o consumidor, nos termos da
legislação vigente;
VI - representar ao Ministério Público competente, para fins
de adoção de medidas processuais, penais e civis, no âmbito de suas
atribuições;
VII - levar ao conhecimento dos órgãos competentes as
infrações de ordem administrativa que violarem os interesses difusos,
coletivos ou individuais dos consumidores;
VIII - solicitar o concurso de órgãos e entidades da União,
dos Estados, do Distrito Federal e de outros Municípios, bem como auxiliar
na fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de
produtos e serviços;
IX - incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros
programas especiais, a formação, pelos cidadãos, de entidades que
tenha por objetivo a defesa dos direitos dos consumidores;

X – funcionar, no processo administrativo, como instância
de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das
regras fixadas na Lei 8.078, de 1990, pela legislação complementar e por
esta lei;
XI - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas
na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do
consumidor;
XII - solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória
especialização técnico-científica para a consecução de seus objetivos;
XIII – encaminhar, ao PROCON/GO, obrigatoriamente até
o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao vencido, relatório mensal das
atividades do órgão local, especificando o número de consultas e
reclamações, trabalhos técnicos realizados e outras atividades,
especialmente a celebração de convênios, acordos ou trabalhos em
conjunto com outras entidades voltadas para a proteção e defesa do
consumidor;
XIV - elaborar e divulgar o cadastro municipal de
reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e
serviços, a que se refere o art. 44 da Lei no 8.078, de 1990, remetendo
cópia ao PROCON/GO.
XV – convencionar com fornecedores de produtos e
prestadores de serviços, ou com suas entidades representativas, a
adoção de normas coletivas de consumo;
XVI – realizar mediação individual ou coletiva de conflitos
de consumo;
XVII – realizar estudos e pesquisas sobre mercados
consumidores;
XVIII – manter o cadastro de entidades participantes do
Sistema Municipal de Defesa do Consumidor;
XIX - desenvolver outras atividades compatíveis com suas
finalidades.
Subseção VI

Departamento de Processamento de Dados do Gabinete do Prefeito

Art. 9º - Ao Departamento de Processamento de Dados do
Gabinete compete:

I – exercer o controle sobre a rede de computadores dos órgãos
que compõe a estrutura administrativa do Gabinete do Prefeito;
II – propor projetos de atualização e de ampliação da rede de
computadores;
III – incentivar a capacitação dos operadores do sistema
informatizado do Município, através de cursos;
IV – elaborar estudos para atualização de softwares e hardwares;
V – coordenar, organizar e manter atualizado o banco de dados
do Município;
VI – emitir planilhas, relatórios e outros documentos necessários à
administração.
VII – Exercer outras atividades pertinentes.

SEÇÃO II

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 10 - A Secretaria Municipal de Administração, órgão
de coordenação e planejamento na área técnica-administrativa do
Poder Executivo, tem por finalidade a execução de atividades referentes
à:
I – contribuir, coordenar e cumprir o Plano de Ação do Governo
Municipal e os programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria;
II - garantir a prestação de serviços municipais de acordo
com as diretrizes de governo;
III - propor políticas sobre a administração de pessoal.
Administrar o Plano de Cargos e Salários;
VI - organizar e coordenar programas e atividades de
capacitação e desenvolvimento dos recursos humanos;
V - promover a inspeção da saúde dos servidores para
efeito de admissão, licença, aposentadoria e outros fins legais e a
divulgação de técnicas e métodos de segurança e medicina do
trabalho;
VI - elaborar e implantar normas e controles referentes à
administração do material e do patrimônio;
VII - elaborar normas e promover atividades relativas ao
recebimento, distribuição, controle do andamento, triagem e
arquivamento dos processos e documentos em geral;
VIII - coordenar os serviços de copa e zeladoria em geral;

IX - assessorar os órgãos da Prefeitura em assuntos
administrativos referentes à pessoal, arquivo, patrimônio e
comunicações administrativas;
X - organizar, numerar e manter sob sua responsabilidade
os originais de leis, decretos, portarias e atos normativos pertinentes ao
Executivo Municipal;
XI – subsidiariamente a Procuradoria Geral e ao Gabinete do
Prefeito, redigir Projetos de Leis, justificativas de vetos, decretos,
regulamentos, contratos e outros documentos;
XII – manter atualizada coletânea de Leis Municipais, bem como a
Legislação Federal e Estadual de interesse do Município;
XIII – prestar assessoramento ao Prefeito em matéria de
organização, coordenação, controle e avaliação das atividades
desenvolvidas pelo Governo Municipal;
XIV - executar programas em conjunto com outros órgãos da
Administração Municipal;
XV – outras atividades inerentes e/ou determinadas pelo Chefe do
Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único – Todos os outros órgãos que integram a
Secretaria Municipal de Administração terão atividades específicas, que
poderão ser ampliadas por ato do titular da Pasta.

Subseção I

Assessoria Especial e Departamento de Apoio Administrativo

Art. 11 - Compete à Assessoria Especial e ao Departamento de
Apoio Administrativo:

I – planejar e realizar estudos, com o objetivo de estabelecer
previsões de todo material necessário ao funcionamento da Secretaria;
II – propor ao órgão competente a aquisição de material ou
realização de serviços, necessários à manutenção do órgão;
III – promover a conservação e recuperação dos móveis e
imóveis;
IV – fornecer subsídios para o melhoramento dos serviços na área
administrativa: planejar, coordenar e supervisionar ações voltadas à
execução da política administrativa do Município;
V – promover em conjunto com o Departamento de Recursos
Humanos, cursos, palestras, encontros e simpósios com o objetivo de
aperfeiçoar o pessoal da área administrativa;

VI – controlar a freqüência diária dos servidores lotados no órgão;
VII – promover, em conjunto com o Departamento de Recursos
Humanos, cursos de treinamento para o pessoal do setor;
VIII – exercer as atividades relativas ao expediente,
documentação, protocolo, arquivo e zeladoria interna, guarda,
distribuição e controle de materiais;
IX – recebimento, distribuição, controle do andamento dos papéis
do Município;
X – determinar a formalização dos atos oficiais, que devem ser
assinados, promovendo a sua numeração e publicação;
XI – preparar os expedientes a serem assinados ou despachados;
XII – providenciar a publicação de leis, decretos, regulamentos,
portarias, instruções e outros atos oficiais;
XIII – atividades sobre informações solicitadas sobre o andamento
e despachos nos processos.

Subseção II

Departamento de Expediente Administrativo

Art. 12 - São atribuições do Departamento de Expediente
Administrativo:

I - coordenar a elaboração de todo o expediente administrativo,
supervisionando a preparação das minutas de despacho e da
correspondência oficial;
II - encaminhar os projetos de lei do executivo municipal;
III - coordenar o recebimento e a expedição de todos os
expedientes, correspondências, protocolos e processos em trâmite no
Gabinete e na Secretaria;
IV - exercer a supervisão da Divisão de Expediente e
Arquivo, Protocolo Geral, de Portaria e Vigilância do Centro
Administrativo e de Limpeza e Cozinha

§ 1º - São atribuições da Divisão de Limpeza e
Cozinha do Centro Administrativo:

I - executar todos os serviços habituais de higiene e de
limpeza diária e manutenção do Centro Administrativo, executada nos
horários normais de funcionamento, de acordo com a disponibilidade de
cada órgão ou departamento;
I - limpeza de banheiros e áreas comuns;
II – limpeza de móveis, aparelhos, utensílios e objetos, com
cuidados necessários à sua conservação.
IV - Coordenar as ações de portaria e zeladoria dos
prédios municipais;

V - promover a conservação e a limpeza, interna e
externa, do prédio, móveis e instalações;
VI – verificar o estado de conservação e manutenção das
instalações elétricas e hidráulicas dos Prédios Públicos;
VII - programar e executar os serviços de copa e cantina;
VIII - mandar hastear e baixar as bandeiras Nacional,
Estadual e Municipal em locais próprios;
IX - supervisionar as condições de segurança contra
incêndios, sinistros e umidade nas dependências do prédio e solicitando
às providências que se fizerem necessárias;
X - promover a abertura e o fechamento da Prefeitura e
órgãos municipais nos dias e horários regulamentares;
XI – outros serviços correlatos.

§ 2º - Compete à Divisão de Portaria e Vigilância do
Centro Administrativo a garantia e segurança patrimonial para impedir
ou inibir a ação criminosa contra o patrimônio público, bem como a
segurança de pessoas e ainda:

I – vigiar, proteger e guardar os bens móveis e instalações do
prédio do Centro Administrativo, evitando incêndios, roubos,
depredações, vandalismo e outras anormalidades, assim como prover
segurança, dentro dos limites do Prédio ou local de serviço, percorrendo
e inspecionando suas dependências;

II – serviços de guarda, vigilância, segurança e recepção
dos bens públicos municipais, baseando-se em regras de conduta prédeterminadas, para assegurar a ordem pública do prédio, a segurança
local e execução de outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
imediato.
III – outras atribuições afins.

Subseção III

Diretoria de Recursos Humanos

atribuições:

Art. 13 – A Diretoria de Recursos Humanos tem como

I – coordenar, controlar e executar os serviços de
impressão da folha de pagamento e dos contracheques dos servidores
do Município;
II – executar atividades relativas aos direitos, deveres,
registros funcionais, controle de freqüência, elaboração de folha de
pagamento e demais assuntos relacionados aos servidores municipais;
III – elaborar e gerenciar o plano de desenvolvimento de
recursos humanos do município;
IV – preparar processos administrativos de admissão,
exoneração, licenças, aposentadorias, pensão, etc.;
V – proceder ao assentamento da vida funcional dos
servidores bem como apuração e controle de tempo de serviço;
VI – expedir certificados de treinamentos, seminários e
palestras para os participantes da Prefeitura;
VII – acompanhar a despesa mensal com pessoal relativa
às diversas unidades;
VIII – encaminhar à Contabilidade as folhas de
pagamento e registrar o pagamento da despesa mediante transação no
sistema de informática;
IX – executar outras atividades inerentes à sua área de
competência.

§ 1º - Compete ao Departamento de Recursos Humanos:

I – elaborar programas e atividades relativas ao recrutamento,
seleção, treinamento e controle de pessoal;
II – preparar as informações e manter controle dos mecanismos
necessários à aplicação das disposições do Estatuto dos Servidores do
Município;
III – elaborar Registro de Acompanhamento Individual, que servirá
de base para atendimento a qualquer vantagem a que faça jus o
servidor;
IV – manter controle diário da freqüência dos servidores;
V – manter controle da documentação de pessoal, com
formação de “dossiê”;
VI – propor treinamentos, cursos, palestras e encontros, visando o
aperfeiçoamento do servidor.
VII – Coordenar as Divisões de Benefícios, Vantagens e
Aposentadorias, de Admissão, Controle, Freqüência e de Estágio
Probatório e de Processamentos de Dados, de forma que entre si,
desenvolvam as seguintes atividades na gestão de pessoal:

a) – executar as atividades relativas ao
recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento dos recursos
humanos pertencentes aos quadros do Poder Público Municipal;

b) – manter atualizado o cadastro
funcional e as anotações quanto aos afastamentos, férias, licenças,
faltas;
c) – efetuar os controles e processos das
rotinas de pessoal;
d) - orientar os servidores em assuntos
pertinentes à sua lida funcional;
e) – fornecer certidões de tempo de
serviço e outras informações solicitadas sobre o servidor municipal;
f – processar os registros relativos ao ingresso
ou saída do serviço público municipal, assim como os atos de nomeação,
designação, promoção, averbação, exoneração, admissão e demissão
de pessoal;
g) – instituir e coordenar a capacitação
dos recursos humanos dentro da dinâmica do processo participativo do
planejamento estratégico municipal;
h) – propor diretrizes para reforma
constante da estrutura, a fim de melhorar a prestação de seus serviços e
atender as necessidades da comunidade;
i) – elaborar a folha de pagamento,
recibos de rescisão de contrato, análise critica e rotinas de controle do
custo da folha, estatísticas de pessoal;
j) – preparar a escala de férias anual;
l) – instruir e emitir parecer, proferir
despachos em processos relativos a requerimentos, petições, pedidos de
informações, concessão de direitos e vantagens quando apresentados
por autoridade superior ou pelo servidor;
m) – manter arquivos de Leis, Decretos e
outros atos normativos de interesse para a administração de pessoal;
n) – proceder aos registros e as anotações
nas carteiras profissionais do pessoal admitido sob a legislação
trabalhista, se for o caso;
o) – efetuar o controle de horas extras, a
freqüência dos servidores efetivos e os admitidos temporariamente;
p) – a averbação e classificação dos
descontos; emissão de relatórios de créditos de terceiros para fins de
recolhimento dos créditos correspondentes;

q) – elaborar as relações e as guias de
recolhimento das obrigações previdenciárias devidas pelo empregado e
empregador em favor da previdência e ao FGTS, quando for o caso;
r) – preparar as informações financeiras
para fins de declaração à receita federal dos rendimentos pagos ou
creditados aos servidores;
s) – administrar os serviços e a política de
saúde ocupacional e de segurança no trabalho.
§ 2º - A Divisão de Processamento de Dados da Diretoria
de Recursos Humanos compete:

I – exercer controle sobre a rede de computadores dos órgãos
que compõe a estrutura da Diretoria de Recursos Humanos;
II – propor projetos de atualização e de ampliação da rede de
computadores;
III – incentivar a capacitação dos operadores do sistema
informatizado do Município, através de cursos;
IV – elaborar estudos para atualização de softwares e hardwares;
V – coordenar, organizar e manter atualizado o banco de dados
da Diretoria do RH;
VI – emitir planilhas, relatórios e outros documentos necessários à
administração.
VII – Exercer outras atividades pertinentes.

Subseção IV

Diretoria de Patrimônio

Art. 14 - A Diretoria de Patrimônio diretamente
subordinada à Secretaria Municipal de Administração, têm como
atribuições:
I – elaborar e implementar procedimentos relativos a
tombamento, registro e inventário de bens móveis e imóveis do município,
zelando e mantendo atualizado o cadastro de bens patrimoniais;
II – controlar a movimentação física dos bens
patrimoniais, expedindo termos de responsabilidade/remanejamento;
III – providenciar a transferência, o recolhimento e a baixa
dos bens inservíveis;
IV – remeter ao setor de contabilidade, até o dia 5 de
cada mês, demonstrativo de incorporações, transferências e baixa de
bens móveis, imóveis e, até o dia 10 de fevereiro, demonstrativo
patrimonial dos bens móveis e imóveis da administração direta e indireta
do Município, referente ao exercício anterior;
V – manter sob sua guarda a documentação relativa aos
bens patrimoniais;
VI – cadastrar os bens imóveis de propriedade da
Prefeitura nos Tabelionatos e cartórios de registro;
VII – executar outras atividades inerentes à sua área de
competência.

Subseção V

Departamento de Patrimônio Geral do Município

Art. 15 - São atribuições do Departamento de Patrimônio Geral do
Município:

I – registrar, numerar e controlar o cadastro dos bens
patrimoniais móveis, dos órgãos da Administração Direta e Indireta do
Município;
I - promover anualmente, o inventário dos bens patrimoniais
móveis do município;
II - manter atualizado o arquivo de documentos de
inventário com o registro dos bens móveis da Prefeitura;
IV - providenciar a confecção de plaquetas de
identificação dos bens permanentes;
V - providenciar o termo de responsabilidade, a ser
assinado pelas chefias, relativo aos bens permanentes;
VI - elaborar mapas relativos a cada unidade da Prefeitura
com o movimento de incorporação de bens móveis, o saldo do mês
anterior e as baixas existentes;
VII - fazer o levantamento periódico dos bens móveis da
Prefeitura, encaminhando-o ao Secretário de Administração e
Planejamento;
VIII - proceder à conferência da carga respectiva dos
órgãos, através de visitas de inspeção, sempre que solicitado ou quando
houver substituição dos dirigentes dos mesmos, informando quanto a
desvios e faltas de bens eventualmente verificados;
IX - promover o recolhimento do material inservível ou em
desuso e providenciar a redistribuição, recuperação ou venda, de
acordo com a conveniência da Administração;
X - verificar periodicamente, a utilização e a conservação
dos materiais, equipamentos e veículos, sugerindo a autoridade
competente a manutenção, restauração ou alienação, quando for o
caso;
XI - promover periodicamente o tombamento dos bens
móveis da administração pública municipal.
XII - executar outras atribuições afins.

SEÇÃO III

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO

Art. 16 – São atribuições da Secretaria Municipal do
Planejamento e Regulação:
a)- na área de Planejamento e Orçamento:
I - política
desenvolvimento urbano;

municipal

para

o

planejamento

e

II
coordenação,
elaboração,
controle
e
acompanhamento do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do
Orçamento Anual e suas retificações;
III - elaboração da Programação Financeira e do
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso;
IV - rateio dos recursos disponíveis, em atendimento às
metas e objetivos prioritários do Poder Executivo e o acompanhamento
da efetiva execução da Programação Financeira e do Cronograma de
Execução Mensal de Desembolso;
V - coordenação, orientação, supervisão e avaliação:
- de projetos especiais de desenvolvimento;
- do gasto público;
- na elaboração de relatórios da ação do governo;
- na identificação, análise e avaliação dos
investimentos do governo municipal, suas fontes de financiamento e sua
articulação com os investimentos privados, em articulação com as
demais Secretarias Municipais;
a)
b)
c)
d)

VI - formulação do planejamento estratégico municipal;
VII - avaliação dos impactos sócio-econômicos das
políticas e programas do Governo Federal e elaboração de estudos
especiais para a reformulação de políticas;

VIII - realização de estudos e pesquisas para
acompanhamento da conjuntura sócio-econômica e gestão dos
sistemas cartográficos e estatísticos do município;
IX - elaboração, acompanhamento e avaliação do
plano plurianual de investimentos e dos orçamentos anuais;
X - viabilização de novas fontes de recursos para os planos
de governo;
XI - formulação de diretrizes, coordenação das
negociações, acompanhamento e avaliação dos financiamentos
externos de projetos públicos com organismos multilaterais e agências
governamentais;
XII - coordenação
planejamento e orçamento, de
administrativa;

e gestão dos sistemas de
organização e modernização

XIII – oferecer, através da Diretoria de Aprovação de
Obras e Adequação Orçamentária parecer conclusivo ao Gabinete do
Prefeito sobre os projetos de obras municipais e serviços a serem
executados pela municipalidade ou contratados de terceiros,
principalmente sobre sua adequação orçamentária e programação de
pagamentos em compatibilidade com as receitas existentes,
apresentando, inclusive, calendário de desembolso para cada obra ou
serviço executado;
XIV – administração, desenvolvimento e uso dos recursos
da informação e informática;
b) - na área de Planejamento:
I - geo-processamento;
II - planejamento urbano;
III - controle urbano;
IV - parcelamento, zoneamento,
ocupação de solo urbano;

controle,

uso

e

V - exame, aprovação e fiscalização da execução de
projetos de parcelamento do solo urbano, obras e serviços
e a localização de atividades comerciais, industriais e de
serviços, aplicando as normas urbanísticas e de obras e
posturas municipais;

VI - controle e fiscalização de obras, instalações e bens do
patrimônio do município cujo uso tenha sido objeto de
cessão, autorização ou outro ato similar;
c) - na área de Desenvolvimento Urbano e Regulação:
I - formulação e coordenação das políticas municipais de
desenvolvimento urbano;
II - fiscalização dos serviços concedidos ou permitidos
pelo município e o cumprimento das normas de política administrativa e
as constantes dos códigos e regulamentos municipais conferidos à sua
esfera de competência;
III - controle e fiscalização das atividades inerentes ao
comércio ambulante e ao eventual;
IV - apreensão – e depósito, quando for o caso – de
mercadorias, bens e instalações do comércio ambulante e do eventual,
quando encontrados em situação irregular perante a legislação
municipal;
V - remoção, relocalização, retirada ou demolição de
obras e equipamentos construídos ou instalados sem a devida
autorização dos órgãos competentes;
VI - paisagismo;
VII - serviços urbanos típicos, incluindo a fiscalização das
posturas municipais sujeitas à esfera de competência da Secretaria e a
administração de cemitérios, mercados e feiras livres, entre outros;
VIII - políticas de
patrimônio histórico de Catalão;

preservação

e

valorização

do

IX - trabalhos topográficos em interação com a Secretaria
Municipal de Infra-Estrutura, necessários à realização das competências
conferidas à pasta;
X - cumprimento, em conjunto com a SMTC ou por
intermédio da Superintendência Municipal de Trânsito de Catalão
(SMTC):
- da política de transporte urbano e trânsito;
- das competências que são conferidas ao município
pela Lei Federal nº 9.053, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito
Brasileiro;
a)
b)

- das medidas de integração e articulação do
município de Catalão ao Sistema Nacional de Trânsito.
c)

Parágrafo único – Toda a estrutura administrativa da
Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação está incumbida do
desenvolvimento dos objetivos constantes neste artigo, cabendo ao
titular da pasta cobrar as metas a serem alcançadas em cada repartição
da Secretaria, atribuindo ainda outras tarefas correlatas, podendo para
tanto instituir e aplicar Regimento Interno.

SEÇÃO IV

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Art. 17 - A Secretaria Municipal da Fazenda, órgão de
apoio na administração do Poder Executivo, tem por finalidade e
execução de atividades referentes à:

I – política fiscal do Município;
II – executar a política financeira municipal, promovendo a
arrecadação de suas receitas e a realização das despesas constantes
do Orçamento anual e instrumentos correlatos;
III – participação na elaboração do orçamento anual, na lei de
diretrizes orçamentárias e no plano plurianual de investimentos;
IV – emitir licenças e alvarás;

V – proceder à fiscalização em sua área ou em cooperação com
outras secretarias ou assuntos que requeiram ação conjunta;
VI – responsabilidade pela contabilidade financeira do Município;
VII – receber, pagar, guardar o dinheiro e outros valores do
município;
VIII – preparar os balancetes mensais, o balanço geral e a
apresentação de contas de recursos transferidos para o Município;
IX – fiscalizar e fazer a tomada de contas dos órgãos de
administração centralizada, encarregados da movimentação de
dinheiro e outros valores.

Art. 18- Os órgãos que integram a Secretaria Municipal da
Fazenda terão atividades específicas, que poderão ser ampliadas por
ato do titular da Pasta.

Subseção I

Diretoria de Receita

Art. 19 - A Diretoria de Receita compete:

I – cadastrar, lançar e arrecadar as receitas municipais e fazer a
fiscalização tributária municipal;
II – receber dinheiro e outros títulos monetários;
III – expedir alvarás de licença dos estabelecimentos comerciais,
prestadores de serviços e industriais;
IV – manter atualizado cadastro dos contribuintes;
V – receber os pagamentos referentes aos impostos e taxas
municipais;
VI – elaborar a pauta de valores imobiliários, para ser remetida a
Câmara Municipal para aprovação;
VII – promover, sempre que solicitado, a avaliação dos imóveis do
Município;
VIII – participar do cadastramento dos imóveis do Município;
IX – executar e colaborar na política fiscal do Município;
X – atender a convênios entre órgãos estaduais ou federais na
fiscalização de evasão de divisas na circunscrição do Município, bem
como a contribuintes;
XI – outras atividades correlatas determinadas pelo Diretor de
Receitas.

§ 1º - São atribuições do Departamento de Censo
Tributário:

I - coordenar a execução do Censo do ICMS que apura o
índice de retorno que serve de base de cálculo para o repasse do ICMS
por parte do Estado;
II - zelar para que o índico reflita a realidade da
economia do município;
III – manter relacionamento com os órgãos necessários a
execução do censo (Secretaria de Estado da Fazenda e outros);
IV - manter relacionamento com os setores internos da
Prefeitura, necessários à execução do censo;
V - disponibilizar aos contribuintes as informações
necessárias para execução do censo;
VI - zelar pelo conhecimento da legislação pertinente,
por parte dos funcionários municipais envolvidos e a sua obediência por
parte dos contribuintes;
VII - participar de cursos e treinamentos;
VIII - representar a Prefeitura Municipal de Catalão ou o
Secretário da Fazenda quando solicitado;
XIV - atender solicitações dos superiores;

XV - atender solicitações de terceiros (contribuintes,
outros órgãos, entidades, etc.), quando solicitado e possível;
XVI - Disponibilizar informações e orientar contribuintes e
funcionários de outras secretarias quanto ao funcionamento da
Secretaria da Fazenda;
XVII - participar de decisões sobre métodos forma e
direcionamento do trabalho visando o melhoramento do mesmo;
XVIII - Zelar pelo cumprimento do calendário imposto pela
Secretaria de Estado da Fazenda para a entrega dos dados;
XIX - remeter os dados do censo do ICMS para a
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado;
XX - receber e analisar os relatórios emitidos pela
Secretaria de Estado da Fazenda;
XXI - elaborar e encaminhar recursos relacionados ao
Valor Adicionado à Secretaria de Estado da Fazenda;
XXII - confeccionar relatórios para uso da administração
municipal;
XXIII - manter cadastro e arquivo atualizados;
XIV - visitar empresas quando necessário.

§ 2º - São atribuições das chefias de Departamento de Tributos
Imobiliários e Coletoria e Departamento de Tributos Mobiliários, que

deverão ser cumpridas atempadamente e de acordo com
determinação do Diretor de Receitas e/ou determinadas em Regimento
Interno:

I – promover o lançamento de impostos, taxas e
contribuição de melhoria de competência do Município, bem como
sua arrecadação e cobrança;
II – fazer observar a legislação tributária e proceder à
autuação nos casos de infração;
III – propor, em articulação com a Secretaria Municipal
de Planejamento e Regulação, a revisão da planta de valores;
IV – elaborar o calendário para o recolhimento dos
tributos, submetendo-o à aprovação do Secretário da Fazenda;
V – supervisionar a expedição de certidões;
VI – opinar, conclusivamente, nos processos de
restituição, isenção e reclamação contra o lançamento de tributos e a
imposição de penalidade;
VII – comunicar à Diretoria de Contabilidade alteração
em lançamento de tributo, durante o exercício;
VIII
Municipal;

– apurar fraudes e irregularidades contra a Fazenda

IX – promover a inscrição da dívida ativa, sua cobrança
amigável, controle e atualização, remetendo à Assessoria Jurídica da
Secretaria da Fazenda os processos administrativos para a cobrança
judicial;
X – expedir alvará de localização e funcionamento de
acordo com parecer dos órgãos interessados, em especial a Secretaria
Municipal de Planejamento e Regulação e Departamento de Vigilância
Sanitária;
XI – emitir certidões negativas, notas fiscais, carnês de
parcelamento, declarações, certidões de baixa e licenças;
XII

– fazer cumprir a legislação tributária e de posturas;

XIII

– orientar o contribuinte sobre postura e tributação

municipal;
XIV – coibir a sonegação, a evasão e a fraude no
pagamento dos tributos;
XV – determinar diligências de natureza fiscal;
XVI – exercer em acordo com a Secretaria Municipal do
Planejamento e Regulação a fiscalização tributária e de postura,
através de fiscais do Município, sobre o comércio eventual ou
ambulante, os estabelecimentos de diversões públicas, prestadores de
serviços, comerciais e industriais;

XVII – supervisionar a lavratura de autos de infração,
notificação e apreensão de livros e documentos fiscais, bens e
mercadorias;
XVIII – supervisionar a realização de auditorias, vistorias,
conferência de cálculos e fiscalização volante;
XIV – supervisionar a fiscalização quanto ao
licenciamento e instalação, o uso de elementos publicitários em
veículos de transporte público e particular, inclusive faixas, conforme
legislação vigente;
XX – supervisionar o levantamento e conferências das
dimensões de elementos publicitários (out door) e outros, com vistas a
abastecer de informações o cadastro de anúncios, visando ao
lançamento da Taxa de Licença para Publicidade.
XXI – outras atividades correlatas determinadas pelo
Diretor de Receitas

§ 3º – A chefia do Departamento de Tributos Imobiliários e
Coletoria, especificamente sobre a Coletoria compete:

I – exercer atividades referentes aos lançamentos, fiscalização dos
tributos e demais rendas municipais;

II – do recebimento, pagamento, guarda, movimentação do
dinheiro, quando pago no caixa da Coletoria e outros valores;
III – tomar conhecimento das denúncias de grandes infrações
fiscais para a defesa do fisco municipal;
IV – apresentar relatórios à Secretaria Municipal da Fazenda,
sobre os recebimentos autorizados e realizados;
V – visar às certidões relativas à situação dos contribuintes perante
o fisco municipal;
VI – exercer as demais atribuições inerentes ao cargo.

§ 4º - São atribuições das Divisões de Cadastro e Lançamentos de
Tributos Mobiliários e Imobiliários:

I – promover o cadastro e lançamento dos impostos, das
taxas e das contribuições de melhorias do Município;
II - atualização e manutenção de cadastro imobiliário e
econômico;
III - emissão de guias, de alvará e taxas;
IV - examinar e julgar as reclamações, e os recursos dos
lançamentos tributários, autuações e notificações fiscais, valendo-se
para tanto da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal da Fazenda;
V – receber as informações cadastrais e referentes ao
cumprimento de obrigações acessórias prestadas pelos contribuintes;
VI - acompanhar e analisar a gestão tributária;
VII - acompanhar e avaliar o comportamento da
arrecadação tributária municipal.

VIII - promover a inscrição da dívida ativa do Município.

Subseção II

Diretoria de Auditoria Fiscal

Art. 20 – Compete a Diretoria de Auditoria Fiscal:
I - a constituição do crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade
cabível;
I - o julgamento do processo fiscal em primeira instância
administrativa, em caráter exclusivo, e em segunda instância, como
representante da Fazenda Pública Municipal, conforme dispuser a lei;
II – o exercício das demais funções inerentes à
Tributação, Arrecadação e Fiscalização de tributos municipais e
delegados;
V - a requisição, o acesso e o uso de informações
referentes a operações e serviços das instituições financeiras e das
entidades a elas equiparadas, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e quando os exames forem considerados
indispensáveis, em conformidade com legislação específica, que
estabelecerá procedimentos para preservar o sigilo das informações
obtidas.
VI – outras atividades correlatas determinadas pelo
Secretário Municipal da Fazenda.

Parágrafo único – O Departamento de Auditoria Fiscal é o
único órgão auxiliar da Diretoria de Auditoria Fiscal e como tal deve
buscar realizar todas as atribuições da pasta mencionadas neste artigo
e envidar esforços para atingir os objetivos, cumprindo todas as
determinações emanadas do Diretor de Auditoria.

Subseção III

Diretoria de Tesouraria

Art. 21 – Compete à Diretoria de Tesouraria:
I - receber e guardar os valores da Prefeitura, ou de
terceiros caucionado, promovendo sua devolução;
II - movimentar as contas bancárias da Prefeitura,
juntamente com o Secretário;
III - realizar pagamentos e receber quitação;
IV - elaborar diariamente as demonstrações financeiras:
a) minuta diária da receita orçamentária, com base nos
avisos bancários;
b) minuta diária da receita extra-orçamentária;
c) demonstração dos saldos bancários;
d) boletim diário de Tesouraria;
e) boletim diário de caixa e bancos;
ao beneficiário;

V - emitir relação de cheques emitidos e não entregues
VI - manter atualizado o Razão de Bancos e o Livro

Caixa;
VII
informar
diariamente
ao
Secretário
as
responsabilidades do Tesouro e o comportamento financeiro;
VIII - controlar as contas bancárias;
IX - elaborar fluxo de caixa juntamente com a Gerência
de Controle Financeiro, controlando a sua execução;
X - efetuar lançamentos das receitas creditadas;

XI - programar e efetuar, juntamente com o Secretário,
pagamento de fornecedores e servidores;
XII - calcular e depositar tempestivamente os recursos da
educação;
XIII - promover as retenções de Imposto de Renda na
Fonte, de acordo com legislação vigente;
XIV - conferir a adimplência dos fornecedores junto ao
fisco municipal.
Parágrafo único – Ao Departamento de Tesouraria, em
consonância com a Diretoria de Tesouraria, compete:

I - fazer escriturar, sintética e analiticamente, os
lançamentos relativos às operações contábeis, para demonstrar a
receita e a despesa;
I - prover a Divisão de Programação e Orçamento de
dados para a elaboração do orçamento anual da Prefeitura;
II - assinar o balanço geral, balancetes mensais e diários,
e as prestações de contas dos fundos e outros recursos transferidos,
juntamente com o Secretário e o Prefeito;
IV - assinar mapas, resumos, quadros demonstrativos e
outras apurações contábeis, bem como visar todos os documentos
elaborados ou expedidos pela Contabilidade;
V - fazer registrar o empenho prévio das despesas da
Prefeitura, articulando-se para isso com os órgãos encarregados de
compras, de pagamento de pessoal e de contratação de serviços;
VI - promover o exame e a conferência dos processos de
pagamento, tomando as providências cabíveis quando se verificarem
irregularidades ou falhas;
VII - providenciar o registro das requisições de
adiantamento, impugnando-as quando não estiverem revestidas das
formalidades legais;
VII - promover o controle dos prazos de aplicação dos
suprimentos, bem como examinar as comprovações e propor medidas
disciplinadoras e sanções legais, nos termos da legislação específica;
IX - apurar as contas dos responsáveis, quando for o caso;
X - comunicar, incontinenti, ao Secretário, a existência de
qualquer diferença nas prestações de contas, quando não tenha sido
imediatamente coberta, sob pena de responder solidariamente com o
responsável pelas omissões;
XI - promover o controle de retiradas e depósitos
bancários, conferindo, no mínimo uma vez por mês, os extratos de contas
correntes;
XII - verificar a liquidação da despesa e conferência de
todos os elementos dos processos de pagamentos;
XII - contabilizar os movimentos de fundos e suprimentos;

XIV- estabelecer perfeito entrosamento com os demais
órgãos da Prefeitura, visando à melhoria e a regularidade dos registros
contábeis;
XV - exercer a supervisão corrente de todos os serviços de
natureza contábil em qualquer setor da Administração;
XVI - executar outras atribuições afins;
XVII - providenciar o pagamento da despesa de acordo
com as disponibilidades de numerário, o cronograma de desembolso e
as instruções do Secretário;
XVIII - providenciar a requisição de talões de cheques;
XIX - incumbir-se dos contatos com bancos em assuntos
de sua competência;
XX - promover o recolhimento das contribuições para as
instituições de previdência e os fundos regulamentares;
XXI - fazer preparar, diariamente, boletins de movimento
financeiro e enviá-los ao Secretário e ao Prefeito;
XXII - fazer depositar nos bancos autorizados os recursos
necessários aos pagamentos dos servidores municipais;
XXIII - executar outras atribuições afins.

Subseção IV

Diretoria de Contabilidade

Art. 22 – A Diretoria de Contabilidade, valendo-se de seus
Departamentos e Divisões, compete:

I - quanto às atividades de classificação e registros:
a) fazer escriturar as operações contábeis de natureza
orçamentária, financeira e patrimonial, mantendo-as atualizadas;
b) providenciar o registro atualizado dos contratos que
determinam renda ou acarretam ônus para os cofres da Prefeitura;
c) providenciar o registro das contas para cujo controle
haja necessidade de desdobramento;

d) fazer conferir os saldos das contas com os
apresentados pelo Setor de Tesouraria;
e) promover o registro contábil dos bens patrimoniais,
propondo as providências necessárias e acompanhando as variações
havidas;
f) acompanhar a movimentação das despesas realizadas
com recursos dos fundos federais;
g) controlar a movimentação das contas bancárias,
efetuando a reconciliação mensal dos saldos;
h) proceder à verificação dos valores contábeis e dos
bens escriturados existentes;
i) comunicar, incontinenti, ao secretário da Fazenda e
Administração, a existência de diferença nas prestações de contas,
quando não tenha sido logo coberta, sob pena de responder com o
responsável pela omissão;
j) opinar sobre a devolução de fianças, cauções e
depósitos;
l) fazer instruir e registrar as requisições de adiantamento;
m) providenciar a escrituração dos lançamentos relativos
às operações contábeis visando demonstrar a receita e a despesa;
n) fazer contabilizar os movimentos de fundos e
suprimentos;
o) articular-se com a unidade de processamento de
dados a fim de receber em dia os relatórios sobre receita e despesa
devidamente classificados por fontes e por rubrica;
p) fazer elaborar diariamente, em coordenação com a
Diretoria de Tesouraria, o boletim sintético do movimento de caixa,
evidenciados as disponibilidades e os depósitos bancários;
q) proceder à escrituração sintética e analítica
orçamentária, financeira e patrimonial do Município, na forma e prazos
previstos pela legislação pertinente;
r) conferir e classificar o movimento diário da
arrecadação e preparar o boletim diário da receita;
s) realizar o encerramento do exercício, demonstrando as
variações ocorridas na situação patrimonial;
t) controlar retiradas e depósitos bancários, conferindo, no
mínimo uma vez por mês, os extratos de contas correntes;
u) executar outras atribuições afins;
II

- quanto às atividades de empenho e liquidação:
a) programar, dirigir e supervisionar os serviços relativos a
empenho das despesas e verificação da conformidade dos
comprovantes;
b) propor, no início de cada exercício financeiro, a
emissão de empenhos, globais ou por estimativa, das dotações
orçamentárias que comportem esse regime;

c) registrar o empenho prévio das despesas da Prefeitura;
d) conferir os processos de empenho das despesas e visar
os que forem aprovados;
e) emitir as notas de empenho relativas às solicitações de
despesas das diversas Secretarias, dando baixa nas respectivas dotações
orçamentárias ou créditos adicionais;
f) fazer acompanhar a execução orçamentária, na fase
de empenho prévio;
g) manter-se atualizado sobre a posição das dotações
para cada programa, projeto e unidade orçamentária;
h) preparar os balancetes mensais da execução
orçamentária;
i) articular-se com a Diretoria de Patrimônio, visando obter
os registros dos bens adquiridos pela Prefeitura;
j) executar outras atribuições afins;
III

- quanto às atividades de tomada de contas:
a) providenciar a tomada de contas dos agentes
responsáveis por adiantamentos de recursos ou pela aplicação de
fundos financeiros;
b) fazer manter controle dos fundos
contábeis e transferências aplicadas através dos diversos órgãos
municipais;
c) tomar providências para manter controle dos
devedores por adiantamento;
d) controlar os prazos de aplicação dos fundos e outros
recursos, informando-se dos prazos legais e das obrigações contratuais
assumidas pela Prefeitura ante os órgãos financiadores;
e) examinar, à luz das normas financeiras e dos contratos,
comprovantes de despesas feitas com os fundos e adiantamentos
recebidos pela Prefeitura e apresentar parecer de aprovação ou as
exigências cabíveis;
f) examinar e conferir os processos de pagamento,
tomando as providências cabíveis quando se verificarem falhas ou
irregularidades;
g) providenciar a conciliação dos extratos bancários dos
estabelecimentos através dos quais forem feitos os pagamentos
constantes das prestações de contas;
h) elaborar a prestação de contas de fundos e outros
recursos transferidos à Prefeitura, utilizando os elementos fornecidos pelos
órgãos executores;
i) elaborar quadros demonstrativos das despesas feitas
com fundos e transferências;
j) dar forma final às prestações de contas, fazendo
elaborar anexos, apresentação, justificativas e encaminhamentos,
quando for o caso;

l) colaborar em todas as fases da elaboração de
prestação geral de contas da Prefeitura;
m - promover audiência pública nas datas regulamentares
para demonstrar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre;
n) - informar sistematicamente ao Chefe do Executivo os
percentuais de gasto com pessoal, dívida pública, educação, saúde e a
execução orçamentária;
o) - informar ao Secretário de Finanças e Orçamento a
real situação de adiantamentos e diárias de viagem, propondo
aprovação ou impugnação;
p) - publicar os relatórios contábeis, bem como os
relatórios inerentes à Lei de Responsabilidade Fiscal;
q) - executar outras atribuições afins.

SEÇÃO V

PROCURADORIA GERAL DE CATALÃO

Art. 23 – A procuradoria Geral de Catalão, valendo-se da
Subprocuradoria e da Assessoria Jurídica, compete:

I - representar o Município em juízo, por intermédio do
Procurador-Geral ou Subprocurador quando do impedimento do titular
ou de seus delegados;
II - assessorar o Prefeito e demais órgãos da Prefeitura em
assuntos de natureza jurídica;

III - elaborar anteprojeto de lei, de decreto e demais atos
normativos, juntamente com a Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento e Regulação;
IV - preparar veto ou sanção das proposições de lei;
V

- promover a cobrança judicial dos créditos do
Município;
VI - orientar sindicância, inquérito e processos
administrativo, disciplinar e tributário;
VII - elaborar minuta de contrato, convênio e outros atos
administrativos;
VIII - colecionar e organizar informações relativas à
jurisprudência, doutrina e legislações federal, estadual e municipal;
IX - encarregar-se do registro e arquivamento dos atos
normativos do governo municipal;
X - observar o fiel cumprimento de leis e outros atos
normativos por parte dos órgãos e entidades da administração direta e
indireta;
XI - promover a orientação e defesa do consumidor.
XII – promover a orientação jurídica de pessoas carentes;
XIII – representar, em juízo, através da Defensoria Pública
Municipal, as pessoas carentes que procurarem, salvo nos casos
vedados por lei;

XIV – Os advogados lotados na Defensoria Municipal
deverão acatar as nomeações efetivadas pelo Poder Judiciário, como
defensores dativos;
XV – cumprir outras atribuições inerentes ao cargo;

§1º - São atribuições da Subprocuradoria Geral do
Município:

I - gerenciar as atividades instrumentais e programáticas;
II - articular com os diversos setores da Procuradoria Geral
do Município, visando o melhor desempenho das atividades instrumentais
e programáticas desenvolvidas pela Subprocuradoria Geral;
III - apresentar ao Procurador Geral plano anual de
trabalho ou programas específicos do órgão sob seu comando e
relatórios dos resultados;
IV

- fornecer dados para elaboração orçamentária;
V- requisitar, distribuir e movimentar o pessoal necessário
às atividades da Subprocuradoria;
VI - sugerir ao Procurador Geral a designação ou
dispensa de servidores para o exercício de funções gratificadas da
Procuradoria;
VII - identificar as necessidades de treinamento ou
readaptação de seu pessoal, propondo o atendimento ao órgão
competente;
VIII - propor à Diretoria de Recursos Humanos da
Administração a escala anual de férias do pessoal da Subprocuradoria;
IX - propor a concessão de gratificação por serviços
extraordinários e por condições especiais de trabalho para o seu pessoal;

XI - pronunciar-se quanto à autorização do gozo de
licença previstas em lei, que não sejam de deferimento obrigatório;
XII - propor ao superior competente a aplicação, em seu
pessoal, das penalidades previstas em lei;
XIII - emitir parecer em expedientes, processos e relatórios
de interesse da Procuradoria Geral do Estado submetidos à sua
apreciação;
XIV - prever, requisitar e conservar materiais necessários às
atividades da Subprocuradoria;
XV - assinar expediente e demais atos relativos às
atividades da Subprocuradoria;
XVI - assistir o Procurador Geral no âmbito de sua
competência;
XVII – desempenhar outras funções que lhe forem
confiadas pelo Procurador Geral, bem como substituí-lo nas suas
ausências;
§ 2º - A Defensoria Pública Municipal é subordinada
diretamente à Procuradoria Geral do Município, a quem compete à
prestação de serviços de assistência judiciária e a defesa dos interesses
das pessoas carentes, nos termos em que determina a Lei Federal n°
1060, de 5 de fevereiro de 1950 e suas posteriores modificações,
atuando em todos os juízos e instâncias, bem como na defesa de réus
carentes perante o Tribunal Popular do Júri.

compete:

§ 3º - – A Chefia da Divisão de Documentação e Biblioteca

I – organizar e manter, de conformidade com orientação
superior, a Biblioteca Jurídica;
II – promover o registro, a catalogação, a classificação, a
guarda e a conservação de livros adquiridos, bem como de folhetos,
periódicos, mapas, etc.;
III – manter arquivo de leis, decretos, regulamentos,
regimentos e outras publicações de interesse da Procuradoria Geral;

IV – arquivar e cadastrar as escrituras, contratos e
quaisquer outros documentos relativos ao patrimônio imobiliário da
Prefeitura, de modo a poder fornecer prontamente dados e elementos
de consulta aos procuradores;
V – conservar sempre atualizadas e organizadas as pastas
e coleções de Diário Oficial e Diário da Justiça das diversas esferas de
Governo e de outras publicações específicas;
VI – providenciar, quando solicitado, a encadernação de
documentos, periódicos e outros similares de interesse da Procuradoria
Geral;
VII – manter arquivo de pareceres e despachos da
Procuradoria Geral;
VIII – manter fichário atualizado da Jurisprudência firmada
em assuntos de interesse do município;
IX – organizar e manter atualizados catálogos e
bibliografias correntes de editores, livrarias e instituições especializadas;
X – manter intercâmbio de informação com outras
bibliotecas e centros de documentos do País para se inteirar de novas
técnicas, a fim de que possa melhor desempenhar seus serviços;
XI – zelar pelo patrimônio da Divisão de Documentação e
Biblioteca, bem como realizar anualmente o balanço de seu acervo.
SEÇÃO V

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL

Art. 24 - A Secretaria Municipal de Promoção e Ação Social
com seus Departamentos e Divisões é a responsável pela elaboração e
implementação da Política de Assistência Social, estabelecida pela
administração pública para o Município de Catalão e em consonância
com a atual Política Nacional de Assistência Social que incorpora os
avanços concretizados pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS –
Nº 8742/1993), visando garantir o atendimento às necessidades básicas
dos segmentos populares em situação de risco pela pobreza e exclusão
social, identificando-os e analisando seus problemas e necessidades
materiais, de natureza econômico-financeira e psicossociais para
prevenir ou eliminar desajustes e defasagem no desenvolvimento
integrado da comunidade catalana, e, especificamente:

I - planejar, executar, organizar, coordenar e estabelecer
a política da ação social da Prefeitura, analisando os problemas sociais
existentes e propondo métodos capazes de prevenir ou eliminar;
II - desenvolver um trabalho direcionado para a
promoção humana, onde o assistencialismo será apenas de caráter
temporário por razões sociais, pessoais ou de calamidade pública;
III - incentivar a criação de cooperativa para a
comercialização do trabalho produzido pela população;
IV - celebrar, coordenar e planejar convênios com órgãos
municipais, estaduais e federais;
V - prestar assessoria ao Fundo Municipal de
Solidariedade;
VI - assistir criança de 0 a 3 anos de idade em creches
municipais com objetivos próprios;
VII - dar assistência ao menor abandonado, solicitando a
colaboração dos órgãos e entidades estaduais e federais que cuidam
especificamente do problema;
VIII - pronunciar sobre as solicitações de entidades
assistenciais do Município, relativas à subvenção ou auxílios, controlando
sua aplicação quando concedidos;
IX - receber os necessitados que procure a Prefeitura em
busca de ajuda individual, estudar-lhes o caso e dar-lhes a orientação ou
solução cabível;
X - promover a realização de cursos de preparação ou
especialização de mão-de-obra necessária ás atividades econômicas
do Município;
XI - promover o levantamento da força de trabalho do
Município, incrementando e orientando o seu aproveitamento nos
serviços e obras municipais, bem como em outras instituições públicas e
particulares;
XII - estimular a adoção de medidas que possam ampliar
o mercado de trabalho local;
XIII - organizar a política social do município;
XIV – outras atividades correlatas determinadas pela
Administração Municipal.

Subseção I
Divisão de Assistência a Criança,
ao Adolescente, à Mulher, à Família e ao Idoso

§ 1º - São atribuições da Divisão de Assistência a Criança, ao
Adolescente, à Mulher, à Família e ao Idoso:

I - prestar atendimento através de educadores sociais
às crianças e adolescentes, em situação de risco nas ruas, intervindo e
utilizando os recursos disponíveis e auxiliando com orientação, inclusão
em Programas de apoio à família e acompanhamento social;
I - a assistência à Criança e ao Adolescente compete:
programar, propor, coordenar e executar ações voltadas para o
atendimento à política de atenção aos direitos da criança e do
adolescente, entre outras ações específicas de assistência à criança e
ao adolescente;
II – planejar e executar programas de erradicação do
trabalho infantil, assistindo as famílias de baixa renda e que estejam em
situação de risco social, através do resgate dos valores perdidos e
agregando novos valores, restaurando, desta forma, a auto-estima,
através da promoção social, da arte e do esporte;
IV - programar e coordenar a execução de ações e
políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente, bem assim à
mulher e ao idoso;
V - planejar, coordenar e executar as políticas de
proteção e de auxílio à mulher e ao idoso, entre outras ações específicas
dirigidas aos mesmos;
VI - Proporcionar aos idosos, diretamente e/ou em
parceria, oportunidade de integração, geração de renda, cultura e
diversão, objetivando o resgate de sua auto-estima e dignidade,
melhorando sua qualidade de vida.
VII - Incentivar a socialização do idoso em sua própria
comunidade.

VII – desempenhar outras atribuições afins.

Subseção I
Divisão de Assistência aos Portadores de Deficiência:

§ 2º - São atribuições da Divisão de Assistência aos Portadores de
Deficiência:

I - habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;

II – assistência a crianças, adolescentes, jovens e adultos com
necessidades especiais, aqueles cujas necessidades educacionais se
relacionem com diferenças determinadas, ou não, por deficiências,
limitações, condições e/ou disfunções no processo de desenvolvimento
e altas habilidades/superdotação;

III - programas de inclusão com objetivos de promover ações que
possibilitem aos munícipes com necessidades especiais equiparação de
oportunidades no exercício da cidadania;

IV - desmistificar a deficiência e romper os preconceitos
que a cercam;
V - promover reflexões sobre a educação, no sentido da
construção de uma escola de qualidade para todos;
VI - propiciar condições para que o munícipe com
necessidades especiais desenvolva seu potencial nos aspectos físico,
cognitivo, social e afetivo, favorecendo sua inclusão, permanência ou
regresso ao ensino regular, para que possa, desta forma, atuar nos
diferentes espaços sociais, como protagonista da sua própria história.

SEÇÃO VI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 25 - São atribuições da Secretaria de Municipal de
Saúde, a ser desenvolvidas utilizando-se da sua estrutura administrativa,
composta de Direções de Unidades de Saúde, Departamentos e
Divisões:

I - formular políticas de saúde de acordo com os
princípios norteadores do Sistema Único de Saúde;
II - prestar assistência à população no que tange à
prevenção das doenças;
III - promoção da saúde coletiva;
IV - ações curativas e reabilitadoras;

V

- ações para controle das condições sanitárias;
VI - realizar, apoiar e incentivar atividades de pesquisa no
campo da saúde e áreas afins;
VII - prestação supletiva de serviços de urgência e
emergência, bem como a distribuição de medicamentos;
VIII - integração, promoção, coordenação e execução
de atividades de saúde e educação para a saúde no Município de
Catalão, através do concurso de ações desenvolvidas pela equipe
multiprofissional de saúde;
IX - estabelecer diretrizes para os recursos financeiros da
área de saúde;
X - controlar e fiscalizar qualquer atividade e serviço que
comporte risco à saúde, à segurança e ao bem-estar físico e psíquico
do indivíduo e da coletividade;
XI - assumir as responsabilidades atribuídas de acordo
com o nível de complexidade previsto no tipo de gestão em que o
Município estiver inserido no Sistema Único de Saúde;
XIII - estimular a formação da consciência pública
voltada à preservação da saúde;
XIV - o relacionamento com os Conselhos Municipais e
respectivos Fundos, na sua área de atuação, de acordo com a
legislação específica que os instituiu;

XV - atribuições previstas na Lei Orgânica do Município
para o Poder Público na área da Saúde;
XVI - outras atividades correlata

Subseção I

Departamento de Apoio Administrativo
da Secretaria Municipal de Saúde

Art. 26 - Compete ao Departamento de Apoio Administrativo da
Secretaria Municipal de Saúde:

Secretário;

I – promover a recepção das pessoas que procurarem o
II – preparar o expediente a ser assinado e despachado

pelo Secretário;
II – redigir a correspondência oficial do Secretário e
promover os serviços de digitação;
IV – acompanhar o noticiário de imprensa de interesse da
Secretaria;
V – manter coletânea de leis e decretos de interesse da
Secretaria;
VI – manter registro das atividades da Secretaria para
fornecer os elementos necessários à elaboração de relatórios;
VII – promover a preparação dos expedientes relativos aos
servidores lotados na Secretaria, de acordo com as instruções da
Secretaria Municipal de Administração;

VIII – promover a requisição e o abastecimento de
material para as unidades da Secretaria;
VIII – coligir dados que permitam o estabelecimento de
previsões de consumo;
XII – Solicitar os consertos e reparos que se fizerem
necessários às instalações e equipamentos da Secretaria;
XIII – desenvolver, em conjunto com a Secretaria
Municipal de Administração, a racionalização de rotinas e
aperfeiçoamento dos métodos de trabalho da Secretaria.

Subseção II

Departamento de Vigilância Sanitária

Art. 27 – O Departamento de Vigilância Sanitária
compreende conjuntos de ações capazes de prevenir, minimizar ou
eliminar riscos e agravos à saúde e de intervir nos problemas sanitários
decorrentes da prestação de serviços de interesse e assistência à saúde,
e tem os seguintes objetivos:
I

- Garantir condições de segurança sanitária,
controlando o risco e o dano à saúde, ou seja, quando o local, público
ou privado, apresentar riscos à saúde, individual e/ou coletiva,
decorrentes de procedimentos, métodos, técnicas, bem como, físico,
higiênico e sanitário;
I
exercer
a
função
de
cadastramento,
regulamentação, orientação, controle, fiscalização e o poder de polícia
administrativa, a fim de impedir e ou reprimir irregularidades, para
proteger o indivíduo e/ou a coletividade de danos à saúde;
II - promoção e proteção da saúde da população,
através de ações integradas de educação, de prevenção e controle de
doenças e outros agravos, mediante atuação de vigilância
epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância ambiental, imunizações e
controle de zoonoses, bem como a disponibilização de informações que
permitam monitorar o quadro sanitário do Município e subsidiem a
definição de prioridades e a organização dos serviços e ações de saúde;

IV - Implantar e coordenar o Serviço de Vigilância
Sanitária, de acordo com a legislação estadual e federal;
V - promover treinamento e capacitação de recursos
humanos para incorporação de conhecimentos específicos de vigilância
sanitária.

SEÇÃO VII

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Art. 28 – São atribuições da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, a serem desenvolvidas utilizando-se de sua estrutura
administrativa definida nesta lei.
a) na área educacional:
I - coordenar e executar a política de educação do
Município;
Educação;

II - monitorar e avaliar o desenvolvimento da política de
III - promover e apoiar investimentos para qualificar a

capacidade de gestão, incluindo atividades de formação e
qualificação dos profissionais da Educação;
IV - elaborar políticas educacionais e o Plano Municipal
de Educação;
V - efetivar a gestão e o co-financiamento das ações da
educação;
VI - coordenar e executar políticas voltadas às escolas da
rede municipal de ensino, promovendo a inclusão social e a cidadania;
VII - estimular a participação da comunidade escolar na
elaboração e controle das políticas públicas educacionais;
VIII - articular as políticas públicas que possuem interface
com a política educacional;
IX - executar e supervisionar a ação do Governo
Municipal relativa à educação;
X - integrar e articular com outros níveis de governo ações
da política e de legislação educacional;
XI - organizar e acompanhar o Sistema Municipal de
Ensino;

XII - dinamizar ações que contribuam para o pleno
funcionamento técnico, administrativo e pedagógico do Sistema de
Ensino Municipal;
XIII - integrar as iniciativas de caráter organizacional e
administrativo na área de educação com os demais órgãos da
administração pública;
XIV - promover, acompanhar e avaliar as ações
pedagógicas desenvolvidas pelo Sistema Municipal de Ensino;
XV - promover a alfabetização e educação de adultos, no
nível de ensino fundamental;
XVI - orientar e acompanhar o processo de eleições das
Direções das Escolas Municipais, quando houver;
XVII - prover, distribuir, supervisionar, avaliar e aperfeiçoar
o quadro de pessoal das Escolas Municipais;
XVIII - organizar, acompanhar e avaliar a educação
profissional do sistema municipal de ensino;
XIX - efetivar ações para a melhoria da qualidade de
ensino, através da atualização e qualificação de professores e dos
recursos didático-pedagógicos;
XX - implementar e garantir a manutenção do programa
de alimentação escolar;
XXI - implementar e garantir o transporte escolar para os
alunos com necessidades educativas especiais e da zona rural;
XXII - outras atividades correlatas.
b) - na área cultural, valendo-se, quando for o caso, da
Fundação Cultural “Maria das Dores Campos”:

I - coordenação, Execução, supervisão, preservação,
difusão e controle da ação do Governo Municipal relativa à cultura;
II - estímulo à cultura em suas múltiplas manifestações,
garantindo o efetivo exercício dos direitos culturais e o acesso às
diferentes formas de cultura, bem como a valorização e a difusão das
manifestações culturais;
III - promoção e proteção do Patrimônio Cultural, com a
colaboração da comunidade, por meio de inventários, vigilância,

tombamento, desapropriação e de outras formas de acautelamento e
preservação;
IV - proposição de criação de Leis Municipais referentes a
ações culturais;
V - incentivo à educação artística e cultural e o
desenvolvimento da criatividade e da estética;
VI - elaboração de estudos referentes às diferentes
características da formação histórica e cultural da população,
valorizando suas crenças, costumes e sua verdadeira história;
VII - expansão da cultura, de modo a possibilitar o acesso
de todas as camadas da população do Município aos bens culturais;
VIII - garantia da liberdade de criação e expressão
artística em todas as suas formas de expressão cultural;
IX - combate a todo e qualquer tipo de preconceito e
discriminação na área da cultura;
X - estabelecimento de intercâmbio cultural, através de
convênios com instituições oficiais e privadas;
XI - orientação às forças culturais da comunidade,
quanto à elaboração de eventos na busca de unificação de objetivos,
relativo à cultura;
XII - promoção de cursos de atualização dirigidos aos
segmentos ligados à cultura;

XIII - promoção de ciclos de estudos e debates
relacionados com a preservação do Patrimônio Histórico-Cultural do
Município;
XIV - elaboração de programas de expansão cultural;
XV - promoção de incentivos aos proprietários de bens de
qualquer natureza tombados pelo Município, visando à preservação e
conservação dos mesmos;
XVI - elaboração de estudos referentes às diferentes
características da criatividade;
XVII - supervisão das atividades de âmbito cultural das
unidades a ela vinculada, a fim de obter homogeneidade de ação;
XVIII - coordenar a análise dos processos da Lei de
Incentivo à Cultura (LIC);
XIX - o relacionamento com os Conselhos Municipais e
respectivos Fundos, na sua área de atuação, de acordo com a
legislação específica que os instituiu;
XX - além das atribuições previstas na Lei Orgânica do
Município para o Poder Público na área da Cultura;
XXI - outras atividades correlatas.
Subseção I

Departamento de Apoio Administrativo

da Secretaria de Educação e Cultura

Art. 29 - Compete ao Departamento de Apoio Administrativo da
Secretaria de Educação e Cultura:

I – planejar e realizar estudos, com o objetivo de estabelecer
previsões de todo material necessário ao funcionamento da Secretaria
e das Unidades Escolares;
II – propor ao órgão competente a aquisição de material ou
realização de serviços, necessários à manutenção do órgão;
III – promover a conservação e recuperação dos móveis e imóveis
da rede escolar;
IV – controlar o uso de todo material destinado às escolas;
V – fornecer subsídios para o melhoramento dos serviços na área
educacional: planejar, coordenar e supervisionar ações voltadas à
execução da política educacional do Município;
VI – promover em conjunto com o Departamento de Recursos
Humanos, cursos, palestras, encontros e simpósios com o objetivo de
aperfeiçoar o pessoal da área de educação;
VII – desenvolver controle e distribuição da alimentação escolar,
conforme disposições desta lei e as constantes dos convênios firmados
com os órgãos estaduais e federais de alimentação escolar;

VIII – promover, em conjunto com o Departamento de Recursos
Humanos, cursos de treinamento para o pessoal do setor;
IX – propor a aquisição de gêneros alimentícios destinados à
complementação do Programa de Alimentação Escolar;
X – supervisionar, orientar e controlar as atividades do programa
de alimentação escolar;
XI – promover em conjunto com o órgão próprio, o transporte dos
gêneros alimentícios e sua distribuição;
XII – desenvolver campanhas e programas visando o
aprimoramento da alimentação escolar.

Subseção II

Departamento de Apoio Pedagógico

Art. 30 - O Departamento de Apoio Pedagógico tem por
finalidade, prestar assessoramento pedagógico e:

I – elaborar o calendário escolar;

II – planejar, coordenar e supervisionar as atividades didáticopedagógicas da rede escolar;
III – elaborar, em conjunto com o Departamento de Recursos
Humanos, programas de treinamento, reciclagem pedagógica e
acompanhar sua aplicação;
IV – promover encontros, palestras para discussão dos conteúdos
didático-pedagógicos e propor sua complementação;
V

– prestar orientação didático-pedagógica aos professores;
VI – elaborar relatórios estatísticos, demonstrando a situação real
do ensino no Município.

Subseção III

Departamento de Transporte Escolar

Art. 31 – Compete ao Departamento de Transporte
Escolar:

I – atender a população escolar do ensino
fundamental residente no meio rural, oferecendo transporte até a
escola e com retorno;
II – levar até a escola, com retorno, o aluno que resida
a uma distância compatível com o pleno cumprimento do horário
escolar;
III – deslocar a clientela escolar para o distrito ou sede
de município vizinho, quando os alunos forem atendidos por unidades
escolares de Município vizinho.

Subseção IV

Da Rede Escolar de Ensino do Município de Catalão

Art. 32 - À Rede Escolar de Ensino no Município de
Catalão, através das suas unidades de ensino, compete prestar
assistência educativa aos munícipes e compõe-se de:

Parágrafo único - Das escolas municipais: além de
constituir-se em campos de experiência de ensino fundamental, tem
como finalidade educar a criança dando-lhe a formação necessária
ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto-

realização preparando-a para o trabalho e para o exercício consciente
de cidadania na vida adulta, respeitando as individualidades e as fases
de desenvolvimento do ser humano, e:
a) criar um
ambiente
favorável propiciando
o
desenvolvimento de habilidades específicas;
b) propiciar a aquisição do comportamento, hábitos e
atitudes sociais requeridos para eficiência da aprendizagem exigida pela
escola de Ensino Fundamental;
c) propiciar o desenvolvimento da responsabilidade
pessoal e conduta independente;
d) possibilitar o desenvolvimento da criatividade,
especialmente como elemento de auto expressão;
e) oportunizar o diagnóstico das deficiências de
desenvolvimento, prevenindo dislexia e perturbações congêneres;
f) oferecer uma vivência da evolução humana no seu
inter-relacionamento com a natureza e com os demais seres humanos,
objetivando a consciência do seu ser como sujeito autotransformador e
transformador do mundo e co-responsável por tudo que acontece ao
seu redor;
g) organizar um currículo de efeito a curto e a longo
prazo e que:

a - seja ministrado de forma a atender ao mesmo tempo
aspectos científicos, artísticos e práticos;
b - seja mediado por uma metodologia tão viva que
torne a transmissão de informações não somente um ato de mudança
nos conhecimentos do aluno, mas também lhe desenvolva a
motivação, formação de caráter, equilíbrio psicoemocional e
cognição;
c - tenha sua coerência temática orientada de acordo
com as etapas de desenvolvimento dos discentes;

d - represente um processo pedagógico uno e global nos
quais as matérias se complementem mutuamente;
e - tenha flexibilidade suficiente para atender as
diferenças sócias culturais da comunidade.
f - elaborar o seu regimento interno a ser aprovado por
Decreto do Chefe do Executivo, no que competir-lhe privativamente,
não concorrendo com o regimento da Prefeitura Municipal.

SEÇÃO VIII

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Art. 33 – São atribuições da Secretaria Municipal de
Governo: coordenar a ação política e articular as ações de governo,
garantindo a harmonia entre os poderes, incumbindo-lhe ainda prestar
assistência direta e imediata ao Prefeito do Município no desempenho de
suas atribuições, além de cooperar com o Gabinete do Prefeito nas
atividades de cerimonial, protocolo, registro, publicação e expedição
dos atos do Executivo, além de propor e acompanhar a execução de
convênios do Município com os demais órgãos governamentais.
Subseção I

Departamento de Apoio Administrativo
da Secretaria Municipal de Governo

Art. 34 – Ao Departamento de Apoio Administrativo da
Secretaria Municipal de Governo compete assessorar o Secretário nas
questões de gestão governamental e na articulação política em todos os
assuntos de interesse da coletividade, relacionados às áreas técnica,
financeira e institucional; e deverá ser composto por pessoa de alto nível,
que desenvolverá projetos específicos, temporários ou permanentes
além de atividades de coordenação político - administrativa com os
munícipes.
Subseção II

Departamento de Assuntos Legislativos

Art. 35 – Ao Departamento de Assuntos Legislativos
compete manter relacionamento permanente com o Poder Legislativo
Municipal, coordenando e supervisionando o encaminhamento e
tramitação de proposições legislativas e mensagens à Câmara de
Vereadores, além de exercer o controle dos atos normativos municipais
e demais atividades correlatas.

Subseção III

Departamento de Assuntos Institucionais e Sociais

Art. 36 – Ao Departamento de Assuntos Institucionais e
Sociais compete articular permanentemente com os mais diversos
segmentos da sociedade civil catalana, encaminhando as proposições
e reclamos junto aos diversos setores do governo, de forma a reduzir as
dificuldades dos munícipes frente às instituições do Município.
SEÇÃO IX
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Art. 37 - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente é um
órgão da administração pública direta municipal de atividades fim e
consultiva, responsável pela política municipal de meio ambiente,
destacando:
I - promover, de forma permanente, a Proteção
Ambiental a nível da administração municipal, permeando e
institucionalizando as ações inerentes à proteção ao meio ambiente,
conforme previstas na legislação federal, estadual e municipal;
I - assessorar as demais esferas da administração
municipal na elaboração, revisão e execução do planejamento local, no
que se refere aos aspectos ambientais, do controle da poluição, da
expansão urbana e no uso e ocupação do solo urbano;
II - realizar a normatização e o controle da atividade
econômica exercida no município de acordo com a defesa do meio
ambiente e os princípios da precaução e da sustentabilidade;
IV - promover medidas e estabelecer diretrizes de
preservação, controle e recuperação do meio ambiente, considerandoo como patrimônio público, tendo em vista o uso coletivo e a melhoria
na qualidade de vida;
V - promover medidas de preservação e proteção da
flora e da fauna, exercendo o poder de polícia;
VI - efetivar a promoção, restauração e manutenção da
arborização pública municipal, incluindo expedição das autorizações
para cortes e podas de árvores e a efetivação da reposição vegetal
obrigatória no âmbito municipal;
VII - exigir e acompanhar o estudo de impacto ambiental,
análise de risco e licenciamento, para instalações e ampliações de obras
ou atividades que possam degradar efetiva ou potencialmente o
ambiente, conforme a legislação vigente, dando-lhe publicidade;
VII - executar o licenciamento ambiental de atividades
efetivas ou potencialmente poluidoras de impacto local, nos termos da
Legislação que rege o assunto;
IX – executar a competência legal da fiscalização
ambiental como medida destinada à defesa e à preservação da
integridade do meio ambiente, de modo a mantê-lo ecologicamente
equilibrado;
X - fiscalizar e disciplinar a produção, o transporte, a
comercialização, a manipulação e o emprego de técnicas, métodos e
substâncias que comportem risco efetivo ou potencial à saúde pública,
à qualidade de vida e ao ambiente;
XI - prevenir e combater as diversas formas de poluição; XII
- proteger o patrimônio natural, histórico, artístico,
arqueológico, paleontológico, espeleológico e paisagístico do
município, sem prejuízo da competência de outros órgãos municipais;
XIII - incentivar a criação e apoiar instituições municipais
de defesa do patrimônio ambiental e cultural;

XIV - promover a educação ambiental, utilizando-se do
Departamento de Educação Ambiental, que deverá coordenar a
formulação e execução da política de educação ambiental no âmbito
do município de Catalão;
XV - promover a utilização adequada do espaço
territorial e dos recursos hídricos e minerais, destinados para fins urbanos
e rurais, através de uma criteriosa definição de uso e ocupação,
especificações de normas e projetos, acompanhando a implantação e
construção com técnicas ecológicas de manejo, recuperação e
preservação;
XVI - promover a gestão integrada dos resíduos de
qualquer natureza, sem prejuízo da competência de outros órgãos
municipais;
XVII - promover ações visando o gerenciamento
integrado de resíduos sólidos gerados no município;
XVIII - propor e executar programas de proteção ao meio
ambiente, contribuindo para a melhoria e a recuperação de suas
condições;
XIX - definir, no âmbito municipal, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos, disciplinando e
fiscalizando o seu uso;
XX - gerenciar unidades de conservação municipais e
participar da gestão de unidades de conservação intermunicipais;
XXI - projetar, construir e zelar pela manutenção das
unidades de conservação;
XXII - administrar e fiscalizar as áreas institucionais do
município, sem prejuízo da competência de outros órgãos municipais;
XXIII - realizar a arrecadação e gestão dos recursos que
compõem o Fundo Municipal de Meio Ambiente, em conjunto com o
Conselho Municipal de Meio Ambiente;
XXIV - realizar a implantação e operação de sistemas de
monitoramento ambiental municipal e de documentação, estatística,
cartografia básica e de editoração técnica relativos ao meio ambiente;
XXV - o relacionamento com os Conselhos Municipais e
respectivos Fundos, na sua área de atuação, de acordo com a
legislação específica que os instituiu;
XXVI - outras atividades correlatas.

Subseção I

Departamento de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável

Ambiente:

Art. 38 – São atribuições do Departamento de Meio

I - participar na elaboração de projetos e programas
ambientais e na sua execução;
II - promover a execução e a conscientização para a
preservação, recuperação e manutenção do meio ambiente,
promovendo o desenvolvimento agro econômico sustentável;
III - executar programas e ações para o saneamento rural
e urbano;
IV - promover ações conjuntas com a Secretaria
Municipal da Saúde, especialmente voltadas a saneamento;
V - incentivar o desenvolvimento de alternativas
econômicas através da recuperação e da preservação do meio
ambiente, especialmente na área do reflorestamento;
VI - atuar de forma conjunta com organismos ambientais
de outras esferas de governo ou com organizações não governamentais;
VII - outras atividades correlatas.

Subseção II

Departamento de Controle,
Licenciamento e Fiscalização Ambiental

Art. 39 – Compete ao Departamento de Controle, Licenciamento
e Fiscalização Ambiental:

I - realizar reuniões, palestras, seminários e outros eventos com a
finalidade de prestar orientação à população;

II – realizar estudos e elaborar projetos com objetivos de
aproveitamento do lixo domiciliar, comercial ou industrial,
estabelecendo o destino final do lixo não aproveitado;
III – fazer observar as normas sanitárias sobre a coleta de lixo,
destino final adequado dos dejetos higiene dos logradouros, habitações
individuais e coletivas, locais de lazer, públicos e privados, necrotérios,
locais para velório, cemitérios e crematórios;
IV – exercer vigilância sanitária nos locais onde se exponham
alimentos à venda ou se efetive o consumo dos mesmos, tais como:
bares, restaurantes, lanchonetes, feiras-livres, mercados e outros;
V – exercer vigilância sanitária nos matadouros, depósitos de
gado, suíno, estábulos, estrebarias, canis, aviários, centros de zoonoses e
outros locais onde se verifique concentração de animais, fazendo
observar as normas Federais e Estaduais supletivas;
VI – adotar medidas técnicas indicadas para preservação dos
mananciais e das fontes de captação de água, bem como dos locais
de depósitos e distribuição da mesma ao consumo público.
VII - licenciamento ambiental, instrumento de gestão ambiental
que orienta a localização, a instalação, a ampliação e a operação de
empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais
potencialmente poluidores ou daqueles que, sob qualquer forma,
possam causar degradação ambiental.

VIII – exercer uma fiscalização compete como medida
destinada à defesa e à preservação da integridade do meio ambiente,
de modo a mantê-lo ecologicamente equilibrado;
IX – outras atividades correlatas com o controle,
licenciamento e fiscalização ambiental.
SEÇÃO X
SECRETARIA MUNICIPAL
DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO
Art. 40 – São atribuições da Secretaria Municipal de
Agricultura e Desenvolvimento, a serem desenvolvidas utilizando-se da
estrutura administrativa que com esta lei se cria:
I - promoção econômica e providências visando o
desenvolvimento rural do Município;
II - promoção do intercâmbio e convênios com entidades
federais, estaduais e municipais e da iniciativa privada nos assuntos
atinentes a política de desenvolvimento agropecuário;
III - incentivo a reprodução animal (inseminação artificial);
IV – criação e manutenção do Serviço de Inspeção
Municipal de produtos de origem animal – SIM, de acordo com legislação
específica;
V - controle da sanidade animal com especial atenção
às zoonoses;
VI - preservação e conservação dos recursos naturais
renováveis;
VII - assistência técnica e extensão rural;
VIII - defesa sanitária, vegetal e animal;
IX
promoção, orientação
e
assistência ao
cooperativismo rural;
X - abastecimento e comercialização agropecuária;
XI - fiscalização de produtos e insumos agropecuários,
pesquisas, estudos e informações agro econômicas;
XII - irrigação, represas, açudagem e drenagem;
XIII - promoção, organização e fomento rural;
XIV - prestação de serviços supletivos em convênios com
outras instituições;
XV
estatística
da
produção
agropecuária,
levantamento de prejuízos causados por fenômenos meteorológicos e
outros serviços ligados à produção rural;
XVI - coordenação das atividades agropecuárias nas
administrações distritais;

XVII - planejamento rural integrado, além das atribuições
previstas na Lei Orgânica para o Poder Publico Municipal;
XVIII - o relacionamento com os Conselhos Municipais e
respectivos Fundos, na sua área de atuação, de acordo com a
legislação específica que os instituiu;
XIX - outras atividades correlatas.
Subseção I
Departamento de Desenvolvimento Agrícola
§ 1º - O Departamento de Desenvolvimento Agrícola
tem por finalidade planejar, coordenar e executar as políticas de
agricultura com a seguinte área de competência:

I - promover a realização de estudos e a execução de
medidas visando o desenvolvimento das atividades agropecuárias no
Município e sua integração à economia local e regional;
II - desenvolver programas de desenvolvimento rural e
fomento à produção agrícola do Município;
III - desenvolver programas de assistência técnica e
difundir a tecnologia apropriada às atividades agrícolas;
IV - executar programas Municipais de fomento à
produção agrícola e ao abastecimento, especialmente de
hortigranjeiros e alimentos de primeira necessidade;
V - coordenar as atividades de abastecimento do
Município;
VI - coordenar as atividades de associativismo do
Município;
VII - apoiar as unidades produtivas do município voltadas
para o desenvolvimento da agricultura e do aproveitamento dos
recursos hídricos;
VIII – supervisionar e coordenar as atividades
desenvolvidas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável-CMDRS;

IX – executar programas em conjunto com outros órgãos
da administração municipal;
X – manter intercâmbio com órgãos Federais e Estaduais;
XI – implantar atividades dirigidas ao desenvolvimento da
agricultura;
XII – estabelecer diretrizes políticas para a agricultura;
XIII – promover a articulação entre as entidades
organizadas;
XIV – introduzir novas tecnologias;
XV - exercer outras competências correlatas.

Subseção II
Departamento de Desenvolvimento da Pecuária

§ 2º - São atribuições do Departamento de
Desenvolvimento da Pecuária:

I - promover a realização de estudos e a execução de
medidas visando o desenvolvimento das atividades da pecuária no
Município e sua integração à economia local e regional;
II - desenvolver programas de desenvolvimento da
pecuária do Município;

III - desenvolver programas de assistência técnica e
difundir tecnologias apropriadas;
IV - coordenar as atividades de associativismo do
Município;
V - apoiar as unidades produtivas do município;
VI – supervisionar e coordenar as atividades desenvolvidas
pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável-CMDRS;
VII – executar programas em conjunto com outros órgãos
da administração Municipal;
VIII – manter intercâmbio com órgãos Federais e Estaduais;
IX – estabelecer diretrizes políticas para a pecuária;
X – promover a articulação entre as entidades
organizadas;
XI – introduzir novas tecnologias;
XII - exercer outras atribuições correlatas.

SEÇÃO XI
SECRETARIA MUNICIPAL
DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO
Art. 41 - À Secretaria Municipal da Indústria, Comércio,
Serviços e Turismo compete:
I - as atribuições de elaboração e execução da política
municipal de desenvolvimento econômico e de geração de emprego e
renda;
II - desenvolver políticas de concessão de incentivos
econômicos e operacionais a implantação de empreendimentos
industriais, comerciais e de serviços;

III - atuar e interagir com organismos representativos da
iniciativa privada envolvidos em atividades da indústria, do comércio e
de serviços;
IV - controlar a concessão de incentivos econômicos e
fiscalizar a correta aplicação;
V - promover e coordenar eventos de promoção do
desenvolvimento econômico;
VI - fomentar a utilização das potencialidades turísticas do
Município, através de iniciativas e de investimentos de empreendedores
particulares;
VII - fomentar as iniciativas empreendedoras e buscar
linhas de crédito para investimentos;
VIII - promover missões empresariais e a participação em
eventos promocionais e em feiras e exposições;
IX - controlar a participação do Município no Movimento
Econômico e no estabelecimento dos índices de participação na receita
tributária estadual;
X - coordenar as atividades e o cumprimento das
atribuições dos órgãos a ela vinculados;
XI - apoiar e fortalecer o turismo religioso;
XII - coordenar e consolidar o calendário oficial de
eventos de Catalão;
XIII - o relacionamento com os Conselhos Municipais e
respectivos Fundos, na sua área de atuação, de acordo com a
legislação específica que os instituiu;
XIV - outras atividades correlatas.

Subseção I
Departamento de Apoio Administrativo da Secretaria
Municipal de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo

§ 1º - Ao Departamento de Apoio Administrativo da
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo
compete coordenar, orientar e supervisionar a execução das atividades
de expediente, apoio administrativo e serviços auxiliares relativos ao
Gabinete do Secretário e demais unidades da Secretaria, e ainda:

Secretário;

I – promover a recepção das pessoas que procuram o

II – preparar o expediente a ser assinado e despachado
pelo Secretário;
III – redigir a correspondência oficial do Secretário e
promover os serviços de digitação;
IV – acompanhar o noticiário de imprensa de interesse da
Secretaria;
V – manter coletânea de leis e decretos de interesse da
Secretaria;
VI – manter registro das atividades da Secretaria para
fornecer os elementos necessários à elaboração de relatórios;
VII – promover a preparação dos expedientes relativos aos
servidores lotados na Secretaria, de acordo com as instruções da
Secretaria Municipal de Administração;
VIII – fazer controlar o ponto dos servidores e enviá-lo à
Secretaria Municipal de Administração;
IX – Providenciar a elaboração de escala anual de férias
dos servidores da Secretaria;
X – promover junto à Secretaria Municipal de
Administração a requisição e o abastecimento de material para as
unidades da Secretaria;
XI – coligir dados que permitam o estabelecimento de
previsões de consumo;
XII – Solicitar os consertos e reparos que se fizerem
necessários às instalações e equipamentos da Secretaria;
XIII – desenvolver, em conjunto com a Secretaria
Municipal de Administração, a racionalização de rotinas e
aperfeiçoamento dos métodos de trabalho da Secretaria.

Subseção II

Departamento de Fomento a Indústria, Comércio e Serviços

§ 2º - Ao Departamento de Fomento a Indústria, Comércio
e Serviços compete às atribuições de assessoramento ao titular da
pasta, no desenvolvimento econômico e na implantação de
empreendimentos econômicos no Município, objetivando a geração de
emprego e renda e na promoção de eventos para a divulgação do
Município e das suas potencialidades econômicas e das oportunidades
de investimentos, além de desenvolver atividades de incentivo ao
desenvolvimento industrial, comercial e de prestação de serviços, num
contexto de globalização e competitividade econômica, que se
proponham a promover a capacitação tecnológica das empresas
instaladas ou a se instalarem no Município; a proposição e execução
das políticas de desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços;
executar outras atividades correlatas.

Subseção III
Departamento de Desenvolvimento do Turismo

§ 3º - Ao Departamento de Desenvolvimento do Turismo é
o órgão que tem por finalidade básica executar os planos e programas
de fomento ao turismo, e também:
I - organizar e difundir guias anuais de eventos que tenham
interesse turístico;
I - manter serviço de informações às pessoas que visitem o
município;
II - promover a propaganda turística do município;
IV - elaborar o calendário turístico e promover sua
execução;
V - manter intercâmbio com entidades governamentais
ou privadas visando o aproveitamento e divulgação do potencial
turístico do município;
VI - efetuar levantamento de todo potencial turístico do
município;
VII - elaborar o Plano Diretor de turismo para o município e
coordenar sua implantação;
VIII - executar projetos aprovados pelo Conselho
Municipal de Turismo;
IX - executar e coordenar os programas desenvolvidos
pela Secretaria de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo;
X - executar programas em conjunto com outros órgãos da
Administração Municipal;
XI - manter intercâmbio com os órgãos Federais e
Estaduais nas áreas de sua atuação;
XII - realizar reuniões, palestras, seminários ou outros
eventos com a finalidade de prestar orientação à população;
XIII
- executar políticas de aproveitamento e
desenvolvimento das potencialidades turísticas do Município;
XIV - incentivar a instalação de empreendimentos
turísticos, com a exploração de todas as possibilidades econômicas
naturais e do turismo rural;
XV - promover a divulgação turística do Município junto a
eventos regionais, estaduais, nacionais e internacionais.

Subseção IV
Divisão de Festas e Eventos

§ 4º - A Divisão de Festas e Eventos tem por objetivo a
execução das atividades de programação, administração e operação
dos eventos turísticos no Município, e ainda:

I - programar a realização de eventos que atraiam
visitantes e movimentem a economia do Município;
II - coordenar as tarefas de levantamento de informações
e elaboração de planos relativos ao turismo municipal;
III - elaborar projetos e orçamentos dos eventos turísticos
para cada ano;
IV - preparar com o Secretário o calendário turístico anual
do Município;
V - preparar mapas, roteiros e sugestões de atividades de
turismo para visitantes;
VI - organizar e manter atualizado o sistema de
informações sobre hotéis, restaurantes e outros serviços de infra- estrutura,
sua capacidade de atendimento e respectivos endereços;
VII - organizar e manter os registros de informações de
interesse para o planejamento do turismo no Município;
VIII - elaborar os projetos de implantação das atividades
de turismo no Município;
IX - promover a elaboração do plano de sinalização de
interesse turístico do Município;
X - elaborar o cadastro das potencialidades turísticas no
Município;
XI - articular-se com órgãos federais e estaduais atuantes
na área, com vistas à obtenção de apoio aos programas turísticos do
Município;
XII - coordenar-se com órgãos estaduais ou de outros
municípios para a execução de programas comuns;
XIII - organizar reuniões com representantes de entidades
locais, visando discutir e colher sugestões para incremento do turismo no
Município;
XIV - promover a orientação de entidades e grupos
particulares na organização de atividades de interesse turístico;
XV - desempenhar as tarefas de relações públicas com os
programas e eventos de turismo patrocinados pela Prefeitura;
XVI - programar e executar as medidas para lançamento
e difusão dos eventos;
XVII - promover a divulgação dos projetos da Secretaria e
a mobilização da clientela que se pretende atingir;
XVIII
coordenar atividades
de
recepção
e
acompanhamento de turistas e visitantes;

XIX - supervisionar a administração dos postos de
informação aos turistas e visitantes;
XX - executar outras atribuições afins.

SEÇÃO XII
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
Art. 42 - São atribuições da Secretaria Municipal de
Esportes, Juventude e Lazer:
I - promover, de forma permanente, o esporte e o lazer a
nível da administração municipal, permeando e institucionalizando as
ações inerentes a sua área de atuação, conforme previstas na legislação
federal, estadual e municipal;
II - assessorar as demais esferas da administração
municipal na elaboração, revisão e execução do planejamento local, no
que se refere aos aspectos de recreação, lazer e desporto;
III - realizar a normatização e o controle das atividades
desportivas, recreativas e de lazer;
IV - promover medidas e estabelecer diretrizes
objetivando atingir as metas propostas para o fomento do esporte, do
lazer e dos eventos correspondentes, observando a preservação do meio
ambiente e do patrimônio público, tendo em vista o uso coletivo e a
melhoria na qualidade de vida;
V - promover medidas e ações conjuntas, entre as
secretarias e os diversos órgãos da administração pública, voltadas para
o esporte e o lazer cultural recreacionista;
VI - efetivar a promoção de eventos desportivos com
objetivos definidos e comprometidos com os programas locais;
VII - acompanhar estudos e pesquisas vocacionais das
comunidades com o intuito de articular e respaldar ações voltadas para
as políticas de esporte e lazer;
VIII - executar o levantamento, a melhoria e a ampliação
dos espaços públicos, conjuntamente, com outros órgãos da
Administração Municipal;
IX - executar a competência legal da fiscalização de
eventos culturais, esportivos e de lazer, em conjunto com os órgãos
municipais de fiscalização, como medida destinada a organização, a
defesa e a preservação da integridade dos participantes e da
preservação do patrimônio público;
X - fiscalizar e disciplinar a produção dos eventos
esportivos e recreacionistas, evitando o emprego de técnicas e

métodos que comportem risco efetivo ou potencial à saúde pública, à
integridade física, à qualidade de vida e aos bens públicos;
XI - prevenir e combater as diversas formas de atuação
que venham em detrimento da promoção humana e da qualidade de
vida;
XII - incentivar o esporte participativo como forma de
promoção de lazer e bem-estar social;
XIII - fomentar o esporte educativo formal e não formal;
XIV - apoiar e estimular projetos de esporte e lazer que
visem atender as necessidades das Pessoas Portadoras de Deficiência
(PPD);
XV - valorizar o resgate das múltiplas culturas existentes na
comunidade, através de eventos que valorizem o patrimônio natural,
histórico e artístico, em conjunto com outros órgãos municipais;
XVI - incentivar a criação e apoiar instituições públicas ou
privadas de fomento a ações democráticas de esporte e lazer;
XVII - promover a educação esportiva, em conjunto com
a Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
XVIII - promover a utilização adequada dos espaços
públicos destinados a eventos culturais esportivos e recreacionistas,
através de uma criteriosa definição de uso e ocupação, especificações
de normas e projetos;
XIX - promover a gestão integrada com órgãos públicos
de outras esferas, sem prejuízo da competência específica de cada nível;
XX - propor e executar programas e ações de valorização
e resgate da identidade da população local;
XXI - projetar, construir novas unidades esportivas e zelar
pela manutenção das unidades existentes;
XXII - incentivar e promover a capacitação e
aperfeiçoamento dos gestores das políticas públicas para esporte e lazer;
XXIII - o relacionamento com os Conselhos Municipais e
respectivos Fundos, na sua área de atuação, de acordo com a
legislação específica que os instituiu;
XXIV - atribuições de esporte e lazer, previstas na Lei
Orgânica do Município;
XXV - outras atividades correlatas.

Subseção única
Do Departamento da Juventude
Art. 43 – Ao Departamento da Juventude, compete:

I - dotar as estruturas administrativas de governo de
instrumentos que tratem das questões ligadas à população jovem;
I - debater, projetar e executar políticas públicas para
este segmento da sociedade catalana;
II – definir projetos e ações que diminuam ou dizimam o
desemprego, as mortes violentas, a gravidez na adolescência, o
consumo de drogas, o desvio para o crime e a marginalidade social, a
contaminação por doenças sexualmente transmissíveis, a falta de
escolaridade e de qualificação profissional, entre outros problemas que
atingem os jovens;
IV – ouvir e discutir com todos os setores da sociedade
para definir projetos e ações;
V – buscar, por meio de ações positivas, as condições
ideais para que jovens entre 16 e 29 anos, em fase decisiva de
desenvolvimento físico e psicológico, encontrem caminhos para a
qualificação profissional e a expressão de sua criatividade;
VI – implementar, em parceria com outros órgãos da
administração municipal, inserir o jovem cidadão no processo de
desenvolvimento da cidade e na construção de seu próprio futuro.
VI - obter a participação e colaboração dos órgãos e
entidades privadas nas promoções;
VIII - estabelecer, com a Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, programas voltados ao atendimento dos jovens que
freqüentam instituições de ensino;
IX - propor normas e regulamentos para a organização e
o funcionamento de eventos voltados para a juventude;
X - criar e desenvolver ações municipais visando atingir
objetivos próprios da juventude do Município;
XI - incentivar a participação jovem no desenvolvimento
municipal;
XI - ativar a criatividade jovem para participação nas
práticas educacionais, artísticas, esportivas e de lazer;
XII - desenvolver práticas e estudos à preservação
saudável da vida e do meio ambiente;
XIII - estimular o interesse pelos assuntos referentes à
Municipalidade;
XIV - estimular o interesse dos jovens à prática do lazer,
como princípio de educação;
XV - incentivar e promover o surgimento de lideranças
jovens, com vista a ocuparem posições decisivas na vida comunitária;
XVI - incentivar o jovem, quando oportuno, na obtenção
de documentos necessários ao exercício de seus direitos civis e políticos
e da sua cidadania;
XVII - incentivar a integração das ações desenvolvidas
pelos diversos grupos, clubes de serviço, entidades de treinamento de

lideranças, grêmios estudantis e demais associações representativas da
juventude no Município;
XVIII - realizar outras atividades que lhe forem cometidas,
na área de sua competência.
SEÇÃO XII
SECRETARIA MUNICIPAL
DO TRABALHO E RENDA
Art. 44 – Compete a Secretaria Municipal do Trabalho e
Renda, as atribuições abaixo relacionadas, devendo desenvolvê-las
utilizando-se da estrutura administrativa que com a presente lei, se cria:
I - coordenar as políticas públicas de emprego, renda,
salário, qualificação profissional, geração de emprego e renda, seguro
desemprego, abono salarial e formação e desenvolvimento profissional
para o mercado de trabalho;
II - co-financiar a política de trabalho e renda;
III - articular a interação com outras políticas públicas em
âmbito municipal, estadual e nacional, visando à inclusão do
trabalhador no mercado;
IV - executar, manter e aprimorar o Sistema de Gestão da
política e dos serviços de trabalho, emprego, respeitando os princípios de
participação, descentralização e controle das ações, com o
envolvimento e articulação em consonância com o Conselho Municipal
do Trabalho;
V - estabelecer o conjunto de diretrizes, normas,
programas, projetos e ações voltados à inserção ou reinserção no
mercado de trabalho, tanto pela mão da colocação no emprego
formal, como pela do apoio a outras alternativas de renda, inclusive a
remuneração temporária do trabalhador desempregado através do
seguro-desemprego;
VI - assessorar o Poder Público nas relações com o
trabalho e emprego do município;
VII - atender o anseio e à demanda do município por
oportunidades de emprego, sendo mediadores na ação de qualificação
e re-qualificação profissional, capacitando e formando mão-de-obra
para atender o mercado de trabalho;
VIII - implantar programas de geração de renda, criando
um mecanismo de combate efetivo às desigualdades promovendo a
inclusão social pelo trabalho;
IX - buscar parceria com as demais secretarias do
município para a instalação de indústrias caseiras, artesanatos e agroindústrias junto ao meio rural, dentro das políticas e diretrizes do governo
municipal;

X - coordenar programas relacionados com a política de
geração de trabalho, emprego e renda, focados no apoio aos pequenos
e microempresários, de empresas para a capacitação de vagas e
posterior colocação do trabalhador no mercado de trabalho;
XI - manter a Agência Municipal do SIME – Sistema
Municipal de Emprego, manter, inclusive, parceria com órgãos do
Governo Estadual que promova o emprego e renda;
XII - articular com as demais políticas públicas do
município, ações que visam proporcionar a instalação de programas de
combate ao desemprego;
XIII - coordenar e manter a Qualificação e ReQualificação Profissional, buscando parceiros no âmbito federal,
estadual e municipal e com as entidades competentes, promovendo
cursos aos trabalhadores informais, às cooperativas populares,
associação de produtores, empreendimentos autogestionados e demais
iniciativas que visem à promoção do emprego e da renda;
XIV - coordenar as ações de cooperativas e convênio
com ONGs;
XV - efetivar outras atividades afins no âmbito de sua
competência.
SEÇÃO XIII
SECRETARIA MUNICIPAL
DE COMUNICAÇÃO
Art. 45 – Compete a Secretaria Municipal de Comunicação
desenvolver todas as atividades abaixo relacionadas, valendo-se da
estrutura administrativa que ora se cria:
I - compete à Secretaria definir e implantar a política
municipal de comunicação social e intermediar o relacionamento entre
governo, imprensa, veículos de comunicação e sociedade civil;
II - levar a informação ao cidadão, de forma completa,
transparente e democrática, colaborando para construir um governo
participativo e solidário;
III - promover e divulgar as realizações governamentais;
IV - promover o relacionamento entre os órgãos do
Governo Municipal e a imprensa;
V - implantar programas informativos, além da
coordenação, supervisão e controle da publicidade institucional dos
órgãos e das entidades da administração municipal direta, indireta e
fundacional;
VI - cuidar da publicidade dos atos oficiais;
VII - coordenar a divulgação e promoção de eventos,
ações e projetos realizados em parceria com a Prefeitura de Catalão em
toda a mídia televisiva, impressa e eletrônica;

VIII - articular com todas as secretarias e órgãos
municipais, captando informações de interesse da população e
divulgando-as;
IX - captar informações vindas da população através da
rádio escuta e encaminhá-las aos órgãos competentes para serem
tomadas as devidas providências;
X - realizar eventos que visem à melhoria da
comunicação entre comunidades-administradores;
XI - organizar meios rápidos e práticos de acesso e
controle da informação;
XII - manter um Portal de Informações atualizado e que
corresponda aos interesses do município.
XIII – outras atividades correlatas determinadas pelo
Secretário da pasta ou Gabinete do Prefeito.
SEÇÃO XIII
SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRA-ESTRUTURA
Art. 46 - A Secretaria Municipal de Infra-Estrutura compete
entre outras, as atribuições de planejar, juntamente com a Secretaria de
Planejamento e Regulação e gerenciar e/ou executar as obras e serviços
de infra-estrutura urbana e rodoviária, compreendendo as vias e
logradouros públicos urbanos, praças e parques, cemitérios municipais,
as estradas municipais, os serviços constantes de programas voltados ao
atendimento às propriedades rurais e urbanas, principalmente a limpeza
urbana e iluminação pública, o saneamento básico juntamente com a
SAE, tanto urbano quanto rural, acompanhar e fiscalizar a execução de
obras rodoviárias e de outras obras públicas, superintender a
manutenção e a utilização da frota de máquinas e veículos do Governo
Municipal, além de outras competências e atribuições inerentes à infraestrutura rodoviária existente e aquela decorrente de sua expansão,
atuar de forma integrada com os demais órgãos do Governo Municipal,
especialmente com as Secretarias de Agricultura e Desenvolvimento,
Planejamento e Regulação e Meio Ambiente, além de coordenar as
atribuições das Diretorias a ela subordinadas.
Subseção I
Diretoria de Obras Públicas

Art. 47 – A Diretoria de Obras Públicas compete à
coordenação da execução das obras municipais, sejam patrimoniais ou
de domínio público, manter o controle das obras, sua utilização,
conservação e restauração, fiscalizar o parcelamento do solo urbano e
a edificação de obras urbanas de particulares, promover o controle de
materiais de construção e sua utilização nas obras executadas pelo
Município, fiscalizar a execução de obras contratadas a terceiros pelo
regime de empreitada global ou não e agir diretamente nas obras
executadas pela Administração Municipal, exercer outras atribuições de
assessoramento ou determinadas pelo titular da pasta.
Subseção II
Diretoria de Transportes
Art. 48 – A Diretoria de Transportes cabe as atribuições de
execução, manutenção, conservação e restauração das obras e
serviços de infra-estrutura rodoviária municipal, compreendendo a
conservação, restauração das rodovias municipais, e de sua expansão,
incluídas suas obras estruturais, como pontes, pontilhões e bueiros,
abertura de novas rodovias e a construção de obras estruturais,
administrar a utilização e a manutenção das máquinas rodoviárias,
veículos automotores e equipamentos utilizados nas ações de infraestrutura rodoviária, em parceria com a SMTC dotar as rodovias de
equipamentos de sinalização e segurança para seus usuários, chefiar as
equipes de servidores que atuam a campo, na realização das obras e
serviços de infra-estrutura rodoviária, acompanhar a execução dos
serviços com máquinas rodoviárias, especialmente no interior do
Município, manter contatos com os proprietários de imóveis quando
necessária construção de estradas nas respectivas propriedades e
quando necessária a extração de cascalho, para a manutenção e
recuperação das rodovias vicinais, controlar o transporte, de ida e
retorno, dos servidores em serviço nas comunidades rurais, zelar e fazer a
manutenção das máquinas e equipamentos, de forma a deixar tudo em
condições de uso para bem desenvolver seus objetivos, além de outras
atribuições determinadas pelo titular da Secretaria Municipal da InfraEstrutura.

Subseção III
Diretoria de Limpeza Pública

Art. 49 - A Diretoria de Limpeza Pública compete executar
e chefiar, quando terceirizado, as atividades de limpeza urbana, varrição
de ruas, praças, parques e jardins, limpeza de meio-fio e calçadas,
bocas-de-lobo, bueiros, coleta de material e limpeza urbana em geral,
abertura de valas, córregos, esgotos pluviais; executar outras atividades
correlatas;
§ 1º - Compete ao Departamento de Limpeza Pública:
I - execução dos serviços de coleta de lixo e sua
destinação final, de capina, varrição e limpeza das vias, praias e
logradouros públicos, bem como de fiscalização dos trabalhos de
limpeza urbana;
II - programar, organizar, dirigir e supervisionar os serviços
de limpeza pública a cargo do Município;
III - efetuar estudos e tomar medidas visando à
racionalização dos serviços de limpeza pública prestados pelo Município;
IV - fixar os limites das áreas de operação e os itinerários
para a coleta de lixo, bem como para as operações de capinação,
varrição, roçada, raspagem e lavagem dos logradouros públicos;
V - estabelecer um sistema efetivo de coleta de lixo
domiciliar, comercial, hospitalar e industrial;
VI - programar, organizar, dirigir e supervisionar os serviços
de capina e varrição de ruas e avenidas;
VII - fiscalizar o trabalho de remoção dos entulhos da
cidade, dando-lhes o destino conveniente, de modo que não afete a
saúde da população;
VIII - programar e dirigir a colocação, nas vias públicas, de
cestas coletoras de lixo;
IX - manter a fiscalização sobre o tipo de recipiente
destinado ao depósito do lixo, verificando se o mesmo obedece aos
padrões estabelecidos pela Prefeitura;
X - programar, organizar, dirigir e supervisionar a
distribuição e o controle dos veículos utilizados na limpeza pública;
XI - estudar e propor o melhor sistema de conservação e
abastecimento dos veículos utilizados na limpeza pública;
XII - estudar e propor o melhor sistema de conservação de
materiais e ferramentas empregados nos serviços de limpeza pública;
XIII - programar, organizar, dirigir e supervisionar os serviços
de limpeza e lavagem dos monumentos e estátuas existentes nos
logradouros públicos;
XIV - propor a composição das turmas de varrição,
capinação e coleta de lixo;
XV - programar e dirigir os serviços de desinfecção dos
veículos utilizados na limpeza, no fim de cada jornada de trabalho;
XVI - executar outras atribuições afins.

§ 2º - Compete à Divisão de Serviços Braçais:
I – executar a capina, varrição e remoção de matos,
escoamento de águas estagnadas e demais formas de asseio urbano;
II - manutenção dos serviços de Cemitérios públicos;
III - carregar e descarregar veículos em geral;
IV - remover, arrumar e elevar mercadorias, materiais de
construção e outros;
V - proceder à abertura de valas;
VI - efetuar serviços de capina em geral, varrer, escovar,
lavar e remover lixos e detritos das vias públicas e próprios municipais;
VII - zelar pela conservação e limpeza dos sanitários;
VII - auxiliar em tarefas de construção, calçamentos e
pavimentação em geral;
IX - auxiliar no recebimento, entrega, pesagem e
contagem de materiais;
X - auxiliar nos serviços de abastecimento de veículos;
XI - cavar sepulturas e auxiliar nos sepultamentos;
XII - manejar instrumentos agrícolas; executar serviços de
lavoura (plantio, colheita, preparo de terreno, adubação, pulverização,
etc.), aplicar inseticidas e fungicidas; cuidar de currais, terrenos baldios e
praças;
XII - auxiliar em serviços simples de jardinagem;
XIV - cuidar de árvores frutíferas;
XV - irrigação e repicagem de mudas;
XVI - alimentar animais sob supervisão;
XVII - proceder à lavagem de máquinas e veículos de
qualquer natureza, bem como a limpeza de peças e oficinas;
XVIII - executar tarefas afins.
Subseção IV
Diretoria de Eletrificação e Iluminação Pública
Art. 50 – A Diretoria de Eletrificação e Iluminação Pública
compete executar e chefiar, quando terceirizado, o sistema de
iluminação pública nos meios urbanos, distritos e povoados do Município;
acompanhar os serviços de reposição de lâmpadas, quando queimadas,
defeituosas ou quebradas; emitir relatórios, executar a manutenção em
próprios municipais como praças, ginásios, prédios, bem como adaptar
e instalar os serviços de iluminação em eventos do município; manter em
perfeito estado de conservação materiais, equipamentos e ferramentas
necessárias aos serviços; executar outras atividades correlatas.

§ 1º - Compete ao Departamento de Eletrificação e
Iluminação Pública:
I - controlar a execução dos serviços de instalação e
manutenção da iluminação pública no perímetro urbano e na zona rural;
II – elaborar, no todo ou em parte, projetos executivos de
iluminação pública e supervisionar sua execução pela empresa
concessionária de energia elétrica;
III - Supervisionar projetos de iluminação pública para as
vias públicas, logradouros, parques, praças e edifícios públicos;
IV - Acompanhar o planejamento de iluminação, inclusive
o cronograma físico e financeiro, em todos os seus aspectos;
V - Solicitar orçamento de iluminação pública;
VI - Supervisionar a execução do projeto pela
concessionária de energia elétrica;
VII - Orientar e controlar a execução do projeto;
VIII - Controlar e fiscalizar a instalação e funcionamento de
iluminação em vias e logradouros públicos;
IX - Organizar e manter atualizado cadastro da rede de
iluminação pública;
X - Promover o controle de ligações e extensões da rede
de iluminação pública;
XI – executar os serviços de instalação e manutenção do
sistema elétrico dos prédios públicos;
XII - Desempenhar outras atribuições afins.
Subseção V
Diretoria de Parques e Jardins
Art. 51 – A Diretoria de Parques e Jardins compete planejar,
organizar, controlar e coordenar as ações de plantar, remover, repor e
replantar gramas, plantas ornamentais e árvores de parques, jardins,
praças e logradouros públicos, diante da sazonalidade das espécies, das
intempéries e das depredações urbanas; promover estudos geográficos,
mapeamento e zoneamento da Cidade de Catalão, no sentido de obter
subsídios técnicos para orientar a formulação de planos, programas e
projetos de parques e jardins, coordenando a execução de programas
que visem à redução dos atos de vandalismo, em articulação com a
comunidade e o serviço de vigilância do Município; preservar e restaurar
praças, parques e jardins essenciais ao patrimônio paisagístico; promover
e executar programas de proteção do patrimônio público, indispensável
à vida da cidade,

despertando a comunidade para o conhecimento das belezas cênicas
locais, estimulando-a a participar de atos públicos que despertem o
sentimento de orgulho pela Cidade; promover campanhas educacionais
relativas aos problemas de depredação e destruição de praças, parques
e jardins; executar outras atividades correlatas.
Subseção VI
Diretoria de Produção
Art. 52– A Diretoria de Produção compete coordenar todas
as obras de infra-estrutura existentes ou a serem traçadas com a devida
avaliação no Plano Diretor do Município; coordenar os serviços de
abertura, pavimentação ou consertos de ruas e avenidas realizadas pela
Secretaria da Infra-Estrutura; fazer funcionar a contento a usina de asfalto
(PMF), controlar a portaria do complexo chamado Serraria/Fábrica de
Artefatos, fazer funcionar a contento a fábrica de artefatos de cimento
e a divisão de marcenaria, executar outras atividades correlatas.
Subseção

VII

Diretoria de Engenharia
Art. 53 – A Diretoria de Engenharia compete assessorar na
elaboração dos projetos de obras próprias do Município; instruir pedidos
de compras no que se refere a orçamento, memorial descritivo,
cronograma físico financeiro e ART; assessorar na elaboração dos laudos
de avaliação de imóveis; instruir estudos de viabilidade; prestar
orientação aos diferentes órgãos da Administração Municipal e
contribuintes; é responsável por chefiar os serviços de levantamentos
topográficos solicitados; demarcar áreas de terras; realizar levantamento
planimétricos e altimétricos; instruir expedientes de numeração,
alinhamento e nivelamento; coordenar a fiscalização do cumprimento
da legislação municipal, especialmente no que se refere ao Plano Diretor,
Código de Edificações, Código de Posturas e demais disposições legais
complementares; exercer o poder de polícia; elaborar relatórios das
diligências efetuadas; sugerir alterações na legislação e medidas
administrativas para o aperfeiçoamento da qualidade de vida da
população e para a melhoria no trabalho; fornecer informações
cadastrais para a Secretaria da Fazenda; tratar com urbanidade os
contribuintes nas mais diferentes situações de contato; é responsável por
chefiar os projetos de licenciamento e parcelamento do solo em suas
diferentes fases; sugerir alterações na legislação municipal; instruir estudos
de viabilidade; além de executar os

serviços de atualização do Cadastro Técnico do Município; processar as
informações cartográficas; encaminhar ao Cadastro Imobiliário as
alterações levantadas para fins de inscrição ex-ofício; aperfeiçoar e
alimentar o Banco de Dados do Município; monitorar áreas com maior
necessidade de proteção ambiental e construção de equipamentos
urbanos a partir de informação cadastrais; executar outras tarefas
correlatas.
Subseção VIII
Diretoria de Ação Urbana
Art. 54 - A Diretoria de Ação Urbana compete coordenar e
executar toda a fiscalização das construções, reconstruções, reparos e
ampliações dos imóveis de particulares e os pertencentes ao Município,
ou prédios ocupados por órgãos municipais; fiscalizar a demolição de
prédios ou de qualquer construção no perímetro urbano, distritos ou
povoados, inspecionar, periodicamente, as obras em andamento para
aferir se estão sendo construídas conforme os projetos aprovados, manter
cadastro atualizado das construções, reconstruções, reparos, ampliações
e demolições autorizadas; compete aprovar e licenciar os projetos
protocolados no Município, acompanhar todo o desenvolvimento,
efetuar as vistorias nas obras concluídas para a expedição ou não do
Habite-se; executar outras atividades correlatas.

SEÇÃO XIV
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
Art. 55 – A Secretaria Municipal de Assuntos Comunitários
compete o assessoramento ao titular do Poder Executivo local na
formulação de políticas e programas de desenvolvimento comunitário e
na respectiva execução, com atuação voltada à integração
comunitária, envolvendo entidades da sociedade civil, organizações
não governamentais, as comunidades de bairros e das vilas e localidades
interioranas (Distritos, Povoados e Zona Rural); assistir e participar nas
atividades de organizações comunitárias, especialmente as famílias que,
em decorrência da pobreza, estiverem vulneráveis, privadas de renda e
do acesso a serviços públicos, com vínculos afetivos frágeis, discriminadas
por
questões
de
gênero,
etnia,
deficiência,
idade,
entre
outras; promover o desenvolvimento de atividades de artesanato,
quermesses e promoção da efetiva integração comunitária; promover

cursos com as mais variadas opções de geração de renda e palestras de
esclarecimentos e estímulo à comunidade; oferecer cursos de
alimentação alternativa; incentivar e apoiar a geração de novas
oportunidades de trabalho no Município, o cooperativismo, o
associativismo e outras formas de organização do trabalhador em
interação com a Secretaria Municipal do Trabalho e Renda; dar total
apoio às diversas Associações de Moradores, tanto individualmente
como por meio da União das Associações de Moradores do Município de
Catalão; organizar mutirões (Prefeitura nos Bairros), elegendo os mais
necessitados; executar outras atividades correlatas.
Subseção I
Departamento de Habitação
Art. 56 – São atribuições do Departamento de Habitação
da Secretaria Municipal de Assuntos Comunitários:
I - formular, coordenar e executar a Política de Habitação
de interesse social;
II - formular, coordenar e executar os programas de
regularização fundiária, urbanização de moradias irregulares e melhoria
das unidades habitacionais;
III - formular, coordenar e executar os programas de
produção e financiamento de unidades habitacionais e lotes
urbanizados;
IV - formular, executar e coordenar os reassentamentos de
moradores de áreas de risco e áreas impróprias para a moradia;
V - executar e coordenar as pesquisas de
desenvolvimento e aperfeiçoamento de tecnologias para a melhoria da
qualidade das unidades habitacionais;
VI - coordenar os programas de aquisição de áreas para
o desenvolvimento de projetos habitacionais;
VII - promoção de intercâmbios, convênios, parcerias e
contratos com entidades internacionais, federais, estaduais, municipais e
da iniciativa privada, visando atingir os objetivos da Política Habitacional
e de Regularização Fundiária do Município;
VIII - implementar e administrar o cadastramento sócioeconômico e ambiental dos residentes em áreas de risco, ocupações e
áreas de reassentamento, bem como para fins de promoção de novos
loteamentos;
IX - demais iniciativas e atribuições ligadas à política
habitacional para famílias de baixa renda;
X - atribuições previstas na Lei Orgânica do Município
para a área Fundiária;

XI - o relacionamento com os Conselhos Municipais e
respectivos Fundos, na sua área de atuação, de acordo com a
legislação específica que os instituiu;
XII - outras atividades correlatas.
SEÇÃO XIV
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISÃO E SUPRIMENTOS

compete:

Art. 57 - A Secretaria Municipal de Provisão e Suprimentos

I - administrar o sistema de material da Administração
direta, e oferecer-lhes diretrizes para a gerência de compras, de estoques
e de patrimônio, no âmbito da Prefeitura;
I
- administrar os recursos materiais, desde a
programação de compras e aquisição e a gestão de estoque e de
patrimônio;
II - executar, na área de material, o plano de compras,
com base nas previsões e orçamentos, bem como na execução
financeira e nos cadastros de fornecedores, para adquirir os materiais e
serviços nas melhores condições de mercado;
IV - desenvolver as atividades de gestão de estoque
fazendo executar o controle do recebimento qualitativo e quantitativo
do material e dos serviços executados, o acondicionamento racional e a
conservação do material estocado e a sua distribuição segundo as
necessidades
dos
órgãos
requisitantes,
estabelecendo
conseqüentemente para cada item o ponto de reposição, o estoque
mínimo, o lote econômico, adotando o método ABC;
V - acompanhar os procedimentos licitatórios da
Comissão de Licitação, preparando os expedientes sob forma de leilão,
pregão, convite, tomada de preços e concorrência para aquisição de
material e serviços, para a consecução de planos e programas de
interesse da Prefeitura;
VI - promover a programação de compras, de acordo
com a previsão orçamentária e o plano de desembolso, bem como com
os dados advindos do controle de estoque e do fluxo de caixa da
Secretaria da Fazenda;
VII - adquirir o material de consumo, permanente,
semovente e equipamentos, tudo para aplicação e/ou uso imediato,
como na reposição de estoque, efetuando a compra dentro de sua
alçada específica concernente a modalidade de licitação, com os
pressupostos de melhor preço, menor prazo de entrega e qualidade
comprovada;

VII - proceder à aquisição de serviços de terceiros
mediante contratação de mão-de-obra, de fornecimento de
equipamentos e de manutenção e/ou desenvolvimento da produção,
no contexto de sua alçada e articulada com a Comissão de Licitação e
a Procuradoria Geral do Município;
IX - proceder ao acompanhamento e controle do
suprimento e ressuprimento de material, quanto aos parâmetros do
cadastro de fornecedores e Catálogo de Material, desde o pedido de
compra, passando pela emissão da nota de empenho, até o
recebimento do produto e/ou serviços com a respectiva nota fiscal;
X - manter atualizado um sistema de pesquisa de
mercado de produtos, serviços e preços, a fim de abastecer a base de
dados eletrônica, de informações para servir de parâmetros técnicos e
financeiros nas compras em geral;
XI - efetuar a recepção do material, conferindo-o
quantitativo e qualitativamente, conciliando o fluxo real com o nominal,
ou seja, o produto com a documentação legal (empenho ou nota fiscal),
para garantir o êxito da compra;
XII - proceder ao registro dos dados constantes da
documentação recebida para alimentar o sistema de material,
concernente às especificações, quantidade, valor e demais itens
exigidos para compor outros cálculos;
XII - efetuar o armazenamento do produto/material em
locais apropriados, acondicionando-o tecnicamente, a fim de protegêlo contra danos, deterioração e roubos, bem como mantê-los organizado
para facilitar a busca, manuseio e movimentação;
XIV - proceder ao controle físico e financeiro do material
estocado, estabelecendo o estoque mínimo, máximo e de segurança;
XV - adotar o controle e o gerenciamento de dados,
produzindo relatórios sobre despesa por unidade operacional, materiais
vinculados às atividades fim e meio, por projetos, giro de estoque,
reposição de estoque, demonstrativo físico e financeiro por grupo, classe
e especificação e demais relatórios necessários ao bom desempenho do
sistema;
XVI - distribuir o produto estocado de acordo com as
requisições dos órgãos, entregando-os com as cautelas devidas aos
destinatários, registrando no sistema de material o controle da saída, nos
aspectos físicos e financeiros;
XVII - exercer o controle de compras e de estoque de
mercadorias, acondicionando-as em almoxarifados e câmaras frias, a fim
de protegê-las contra a deteriorização, perdas por danos, fraudes e
roubos;
XVII - manter sob controle os custos das refeições para
que a receita orçamentária prevista seja compatível com a despesa
realizada;

XIX - efetuar os cadastros dos comensais e o controle
quantitativo do fornecimento das refeições, quer na própria cozinha
industrial ou através de marmitas, para coibir abusos e desperdícios;
XX - desempenhar outras atividades necessárias ou
correlatas à eficiência de suas atribuições específicas.
Subseção I
Departamento de Compras, Licitação e Cadastro de Licitantes
Art. 58 – Ao Departamento de Compras, Licitação e
Cadastro de Licitantes compete à execução dos procedimentos
administrativos para a promoção das compras de materiais, serviços e
bens da Administração Municipal e da concessão de serviços e bens
públicos, observados as disposições constitucionais e legais pertinentes,
promover os processos de licitação e de concessão em todas as suas
modalidades, conforme disposto em legislação federal, aplicando
sempre as modalidades adequadas, sempre com observância dos
princípios da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, da
publicidade e da moralidade aplicáveis aos procedimentos licitatórios e
de contratação administrativa, formalizar e publicar editais e todos os
atos dos processos previstos em lei e necessários às compras e licitações,
promover o cadastramento de fornecedores mantendo e exigindo sua
atualização, interagir com a Secretaria da Fazenda, com a Diretoria de
Contabilidade para a observância à legislação orçamentária e a
programação mensal de desembolso, promover a elaboração de
convênios, conforme disposto na legislação, observar e executar todos
os demais atos requeridos pela legislação e aplicáveis às compras, às
licitações e às concessões de bens e serviços.
Subseção II
Departamento de Almoxarifado Central e Distribuição
Art. 59 - Compete ao Departamento de Almoxarifado
Central e Distribuição:
I – receber, conferir, guardar e distribuir o material;
II – manter o controle do estoque, por grupo, subgrupo,
unidade e espécie, para o efeito de inventário e balancete mensal;
III – fazer a previsão do estoque, através do controle do
consumo de material, por espécie e por órgão;
IV – informar ao Diretor a existência de material inservível;
V – Outras atividades correlatas.

SEÇÃO XVI

Dos Órgãos de Administração Indireta:

Art. 60 – Os órgãos de administração indireta do
Município continuarão, até que novas disposições determinem o
contrário a obedecerem às leis que os instituíram no tocante aos seus
objetivos e funções, podendo cada um instituir o seu Regimento Interno
para disciplinarem as suas atividades e o modo de melhor executá-las.

Parágrafo único – Cada órgão de Administração indireta
passará, de agora em diante a obedecer quanto à nomenclatura,
número de vagas e vencimentos dos cargos de chefia, direção e
assessoramento, o que foi definido nesta Lei e explicitado no Anexo
Único, parte II, desta lei, e, que passa a ser a estrutura administrativa
atual dos órgãos definidos no artigo subseqüente.

Subseção única
Órgãos de Administração Indireta:
Art. 61 – Os órgãos de administração indireta do

Município e reconhecidos por esta lei são os seguintes:
I - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
Municipais de Catalão – IPASC;
II - Fundação Cultural “Maria das Dores Campos”;
III - Superintendência Municipal de Trânsito de Catalão –
SMTC;
IV - Superintendência de Água e Esgoto de Catalão –
SAE;
V - Fundo Municipal de Saúde;
VI - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação;
VII - Sistema Municipal de Proteção e Defesa do
Consumidor – PROCON/CATALÃO;
VIII - Centro de Convivência do Pequeno Aprendiz –
CCPA
IX - Fundo Especial Municipal do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Goiás, sede de Catalão – FEMBOM.

CAPITULO IV
Da Implantação da Estrutura Administrativa
Art. 62 - A estrutura administrativa presente poderá ser
implantada no todo ou em parte, podendo, também, serem paralisadas
ou suspensas temporariamente, por Decreto do Chefe do Executivo, as
atividades de qualquer órgão ou repartição, segundo as necessidades
da Administração e as disponibilidades de recursos financeiros.
§ 1° - Os servidores lotados nos órgãos ou repartições com
atividades paralisadas ou suspensas serão encampados por outros
órgãos ou repartições;
§ 2° - A implantação dos órgãos far-se-á através da
efetivação das seguintes medidas:
I - provimento das respectivas chefias;
II - dotação dos órgãos dos elementos materiais e
humanos indispensáveis ao seu funcionamento;
III - instrução das chefias com relação às competências
que lhe são deferidas por esta lei ou por Regimento Interno de cada
órgão.

CAPÍTULO V
Do Regimento Interno
Art. 63 – Poderá ser baixado Regimento Interno para a
Prefeitura ou por órgão e deverá ser por Decreto do Prefeito Municipal.
§ 1° - O Regimento Interno explicitará:
I - as atribuições específicas e comuns dos servidores nas
funções e chefias;
II - as normas de trabalho que, por sua natureza, não
devem constituir disposições em separado;
III - organização, funcionamento e relacionamento entre
os órgãos da Prefeitura Municipal quanto à tramitação de processos,
projetos e outros documentos;
IV - os procedimentos das tarefas executadas pelo
Executivo Municipal;
V - outras disposições julgadas necessárias;
§ 2° - No Regimento Interno, o Prefeito Municipal poderá
delegar competência às diversas chefias para proferir despachos
decisórios, sendo indelegáveis as seguintes atribuições:
I - iniciativa, sanção, promulgação e veto de Leis;
II - convocação extraordinária da Câmara Municipal;
III - provimento e vacância dos cargos públicos da
Prefeitura;

IV - admissão de servidores a qualquer título e qualquer
que seja a categoria, bem como sua demissão e dispensa;
V - aprovação de regimento;
VI - aprovação de regulamentos;
VII - criação, alteração ou extinção de órgãos,
autorizados pela Câmara Municipal;
VIII - abertura de créditos adicionais;
IX - aprovação de concorrência pública ou qualquer
outra modalidade de licitação;
X - aprovação de loteamentos;
XI - concessão de exploração de serviços públicos ou de
utilidade pública, depois de autorizada pela Câmara Municipal;
XII - permissão de serviços públicos ou de utilidade
pública a título precário;
XIII - permissão ou autorização do uso de bens municipais;
XIV - alienação de bens imóveis pertencentes ao
patrimônio municipal, depois de autorizados pela Câmara;
XV - expedição de Decretos;
XVI - celebração de convênios;

XVII - decretação de desapropriações e instituição de
servidores administrativos;
XVIII - aquisição de bens imóveis por compra ou permuta,
depois de autorizada pela Câmara;
XIX - quaisquer outros atos que, em virtude de Lei ou
norma correspondente, devam ser objeto de Decreto.
CAPÍTULO VI
DA EXTINÇÃO E TRANSFORMAÇÃO
DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS E DE CARGOS COMISSIONADOS
Art. 64 – Com a aprovação desta lei ficam extintas ou
transformadas da forma abaixo as seguintes Secretarias e Órgãos:
I – ficam extintas as duas Secretarias extraordinárias até
então existentes na estrutura do Gabinete do Prefeito;
I – a Secretaria Municipal de Regulação fica (agora
acoplada a Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação);
II – fica extinto o cargo de Supervisor para Assuntos
Comunitários até então existente na estrutura do Gabinete do Prefeito;
III – A Secretaria Municipal de Finanças transformada em
Secretaria Municipal da Fazenda;
IV – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
transformada em Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer;
V – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e do
Turismo transformada em Secretaria Municipal da Indústria, Comércio,
Serviços e Turismo;
VI – Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Recursos
Hídricos Renováveis e não Renováveis transformada em Secretaria
Municipal do Meio Ambiente;
VII – Secretaria Municipal de Transportes transformada em
Diretoria de Transportes dentro da estrutura da Secretaria Municipal da
Infra-Estrutura;
VIII – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
transformada em Diretoria de Obras dentro da estrutura da Secretaria
Municipal da Infra-Estrutura;
IX – A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Desporto transformada em Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
§ 1º - Ficam extintos todos os cargos comissionados até
então existentes nas Secretarias Municipais, cerca de 144 (cento e
quarenta e quatro) todos de chefia, direção e assessoramento e também
os existentes no atual QUADRO DE ASSESSORAMENTO E DIREÇÃO, em
número de 396 (Trezentos e noventa e seis) cargos.

§ 2º - Ficam extintos todos os cargos comissionados criados
para cada órgão de administração indireta do Município como o IPASC,
SMTC, SAE, FUNDAÇÃO CULTURAL “Maria das Dores Campos”, cursinho
Pré Vestibular Israel Macedo e os de Técnico de Ensino Superior criados
para atender ao convênio do Município com o Campus da UFG Catalão.
Subseção única
Dos Cargos Comissionados e Funções de Chefia
Art. 65 - Ficam criados os cargos de chefia, direção e
assessoramento, com nomenclatura, quantitativos e vencimentos, todos
de provimento em comissão e constantes do Anexo Único deste
instrumento legal, que fica fazendo parte integrante desta Lei.
§1º – Todos os cargos criados por esta lei serão regidos pelo
regime jurídico Estatutário, já implantado no Município desde o ano de
1992.
§2º - Aplicam-se quanto aos direitos e deveres dos
servidores empossados nos cargos de chefia, direção e assessoramento
criados por esta Lei, as disposições legais constantes do Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Catalão e da Lei nº 1.818, de 05 de
abril de 2000.
Art. 66 - As funções gratificadas atribuídas a servidores
efetivos serão instituídas por Decreto para atender a encargos de chefia,
direção e assessoramento, para os quais não se tenha criado cargo nesta
Lei e em total obediência ao Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Catalão.
§ 1.º - A criação de função gratificada dependerá da
existência de dotação orçamentária para atender as despesas.
§ 2.º - As funções gratificadas não constituem situação
permanente, e sim vantagem transitória pelo efetivo exercício da chefia,
direção ou assessoria especial.
Art. 67 - As nomeações para os cargos de chefia, direção
e assessoramento e as designações para as funções gratificadas são de
livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo.
Art. 68 - Somente serão designados para o exercício de
função gratificada servidores públicos municipais efetivos ou

funcionários federais, estaduais ou de outros Municípios e de suas
autarquias, de vinculo efetivo, postos à disposição da Prefeitura.
CAPITULO VII
Das Disposições Gerais e Finais
Seção I
Do exercício de Autoridade
Art. 69 - Com objetivo de reservar às autoridades superiores
as funções de planejamento, orientação, coordenação, controle e
revisão, e com fim de acelerar a tramitação administrativa, serão
observados, no estabelecimento das rotinas de trabalho, dentre outros
princípios racionalizados os seguintes:
I - todo assunto será decidido no nível hierárquico mais
baixo possível, para isso:
a) as chefias situadas na base da organização deverão
receber a maior soma possível de competência decisória,
particularmente em relação aos assuntos rotineiros;
b) a autoridade competente para proferir a decisão ou
ordenar a ação deve ser a que se encontre no ponto mais próximo
aquele em que a informação de um assunto se completa ou em que
todos os meios e formalidades requeridas por uma operação se liberem.
II - a autoridade competente não poderá escusar-se a
decidir, protelando por qualquer forma seu pronunciamento ou
encaminhamento do caso a consideração superior ou de outras
autoridades, sob pena de responsabilidade.

Seção II
Das Disposições Finais
Art. 70 - Aos titulares de cargo em comissão exige-se
dedicação exclusiva aos interesses da Administração, tendo
participação obrigatória em todos os atos praticados ou ordenados na
área do Poder Executivo, sob pena de destituição de cargo ou função.
Art. 71 – Com a extinção de mais de 600 (seiscentos) cargos
comissionados e a criação de um número menor com esta reforma, e a
possibilidade de aplicação gradual da presente lei e baseada ainda em
estudos feitos pela Secretaria Municipal de Administração e

Finanças do Município não haverá impacto orçamentário-financeiro
neste exercício e nem nos dois subseqüentes.
§ 1º - Todas as despesas com esta Lei terá no exercício de
2009, adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária
anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias.
§ 2º - O orçamento anual do exercício financeiro para 2009
já foi encaminhado à Câmara adaptado a esta nova estrutura
administrativa.
Art. 72 - O ANEXO ÚNICO referente à distribuição por
secretaria, denominação, vencimentos e quantitativo integram para
todos os efeitos jurídicos esta Lei.
Art. 73 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, surtindo seus efeitos legais a partir de primeiro de janeiro de
2009, ficando revogado especialmente o anexo III, da Lei Municipal nº
1.818, de 05 de abril de 2000 e demais disposições em contrário.

(a)

César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 19.12.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

NOVA ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA
DO MUNICÍPIO DE CATALÃO
- ESTADO DE GOIÁS -

- Dos Cargos
Comissionados (todos os cargos são de chefia,
assessoramento
e
direção,
conforme dispõe o artigo 37, V,
da Constituição Federal).
(Os vencimentos dos cargos dos Agentes Políticos são definidos
pela Câmara Municipal de Vereadores numa legislatura para
vigorarem na seguinte. Os vencimentos dos demais cargos
comissionados criados por esta Lei estão limitados, a qualquer
tempo, aos valores dos cargos dos Agentes Políticos).

ANEXO ÚNICO – PARTE I
I – Órgão de Administração Geral:
3. Gabinete do Prefeito
II – Órgãos de Coordenação e Planejamento:
3. Secretaria Municipal de Administração;
4. Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação.
III – Órgãos de Apoio:
4. Secretaria Municipal da Fazenda;
5. Procuradoria Geral de Catalão.
6.
IV – Órgãos Auxiliares:
1. Secretaria Municipal de Promoção e Ação Social.
2. Secretaria Municipal da Saúde;
3. Secretaria Municipal da Educação e Cultura;
4. Secretaria Municipal de Governo;
5. Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
6. Secretaria Municipal da Agricultura e Desenvolvimento;
7. Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Serviços e
Turismo;
8. Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer;
9. Secretaria Municipal do Trabalho e Renda
10. Secretaria Municipal de Comunicação;
11. Secretaria Municipal da Infra-Estrutura;

12. Secretaria Municipal de Assuntos Comunitários;
13. Secretaria Municipal de Provisão Suprimentos.
V – Órgãos Consultivos e de Assessoramento:
2. Conselhos Municipais.

ANEXO ÚNICO – PARTE II
VI – Órgãos de Administração Indireta:
1. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
Municipais de Catalão – IPASC;
2. Fundação Cultural “Maria das Dores Campos”;
3. Superintendência Municipal de Trânsito de Catalão – SMTC;
4. Superintendência de Água e Esgoto de Catalão – SAE;
5. Fundo Municipal de Saúde;
6. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação;
7. Sistema Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor –
PROCON/CATALÃO;
8. Centro de Convivência do Pequeno Aprendiz – CCPA
9. Fundo Especial Municipal do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Goiás, sede de Catalão – FEMBOM.

ANEXO ÚNICO – PARTE III
VII – Órgãos de Colaboração com o Governo Federal:
1. Junta de Serviço Militar;
2. Unidade Municipal de Cadastro de imóveis Rurais.

ANEXO ÚNICO – PARTE IV
VIII – Órgãos de Descentralização Territorial:
3. Sub-Prefeitura do Distrito de Santo Antônio do Rio Verde;
4. Sub-Prefeitura do Distrito de Pires Belo.

ANEXO ÚNICO – PARTE I

I – Órgão de
Administração Geral:

GABINETE DO PREFEITO
Nº
VAGAS
01
05
03
01
01

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS
DO GABINETE DO PREFEITO
CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO
(c/ status de Secretaria Municipal)
ASSESSOR ESPECIAL PARA ASSUNTOS
EXTRAORDINÁRIOS DE
INTERESSE DO MUNICÍPIO
Assessor do Gabinete do Prefeito
Assessor do Gabinete do Vice-Prefeito
ASSESSOR PARA ASSUNTOS
JURÍDICOS DO GABINETE

VENCIMENTO
MENSAL R$

SUBPREFEITO DO DISTRITO
DE SANTO ANTÔNIO DO RIO VERDE
SUBPREFEITO DO DISTRITO
DE PIRES BELO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE APOIO

3.499,50

(privativo de advogado inscrito na OAB)

01
01
01

7.000,00
3.499,50
535,00
535,00
2.662,00

3.499,50

ADMINISTRATIVO DO GABINETE
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DO
CONTROLE INTERNO
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE CERIMONIAL
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE DEFESA CIVIL
Diretor da Unidade do POUPA PRAZO
CHEFE DO DEPARTAMENTO EXECUTIVO
DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO
CONSUMIDOR – PROCON MUNICIPAL ASSESSOR JURÍDICO DO SISTEMA
MUNICIPAL DE DEFESA
DO CONSUMIDOR-PROCON MUNICIPAL

1.248,13
3.025,00
1.248,13

01

Chefe da Divisão
da Junta de Serviço Militar no Município

688,70

01

Chefe da Divisão Municipal de
Cadastro de imóveis Rurais

688,70

01

CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE PROCESSAMENTO
DE DADOS DO GABINETE

1.248,13

01
01
01
01
01
01
01

1.248,13
1.248,13
1.725,00
1.248,13
2.662,00

(privativo de advogado inscrito na OAB-GO.)

II – Dos Órgãos de Coordenação
e Planejamento:

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO
Nº
VAGAS
01
01
01

01
01
01
01
01

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS
DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINSTRAÇÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO
ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO
DE ADMINISTRAÇÃO
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE APOIO ADMINISTRATIVO DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
Chefe da Divisão
de Expediente e Arquivo
Chefe da Divisão de Protocolo Geral
Chefe da Divisão de Portaria e
Vigilância do Centro Administrativo
Chefe da Divisão de Limpeza e Cozinha

VENCIMENTO
MENSAL R$
7.000,00
1.688,70
1.248,13

1.248,13
688,70
688,70
688,70
688,70

02
01
01
01
01
01
01

do Centro Administrativo
Assessor de Gabinete
da Secretaria da Administração
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS – RH
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
Chefe da Divisão de Benefícios,
Vantagens e Aposentadorias
Chefe da Divisão de Admissão,
Controle, Freqüência
e de Estágio Probatório
Chefe da Divisão

688,70
1.248,13
3.025,00
1.248,13
688,70
688,70
688,70

de Processamentos de Dados da
Diretoria de Recursos Humanos – RH
01

DIRETOR DE PATRIMÔNIO

3.025,00

01

CHEFE DO DEPARTAMENTO

1.248,13

DE PATRIMÔNIO GERAL DO MUNICÍPIO

SECRETARIA MUNICIPAL
DO PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO
Nº
VAGAS
01
01
01

01
02
01

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO
SECRETARIO MUNICIPAL
DO PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO
ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA
DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO
DOS CONTRATOS DE CONCESSÕES
E PERMISSÕES MUNICIPAIS
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO
AMBULANTE E EVENTUAL
Assessor de Gabinete
da Secretaria Municipal do
Planejamento e Regulação
DIRETORIA DE APROVAÇÃO DE OBRAS
E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

VENCIMENTO
MENSAL R$
7.000,00
1.688,70

1.248,13
1.248,13
535,00
3.025,00

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

III

CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE ESTUDOS E PROJETOS
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS
E ATIVIDADES EM ESPAÇOS PÚBLICOS
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE PLANEJAMENTO URBANO
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE CADASTRO DIGITAL
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE PESQUISAS SOCIAIS

1.248,13

Chefe da Divisão
de Planejamento Urbano
Chefe da Divisão de Cadastro Digital
Chefe da Divisão
de Estudos e Projetos

688,70

CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE ESTATÍSTICAS
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
PROCESSAMENTO DE DADOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO

1.248,13

1.248,13
1.248,13
1.248,13
1.248,13

688,70
688,70

1.248,13

– Dos Órgãos de Apoio:

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Nº
VAGAS
01
01
01

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS
DA SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ASSESSOR ESPECIAL
DO SECRETÁRIO DA FAZENDA
ASSESSOR JURÍDICO
DA SECRETARIA DA FAZENDA

(privativo de advogado inscrito na OAB-GO.)

02
01
01
01
01

01
01

01
01
01
01
01
01
01
01

Assessor de Gabinete
da Secretaria da Fazenda
DIRETOR DE RECEITAS
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE CENSO TRIBUTÁRIO
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS E COLETORIA
Chefe da Divisão
de Cadastro e Lançamentos
de Tributos Imobiliários
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
Chefe da Divisão
de Cadastro e Lançamentos
de Tributos Mobiliários
DIRETOR DE AUDITORIA FISCAL
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE AUDITORIA FISCAL
DIRETOR DE TESOURARIA
CHEFE DEPARTAMENTO
DE TESOURARIA
Chefe da Divisão de Controle de Caixa
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE EMPENHO E CONTROLE
ORÇAMENTÁRIO
Chefe da Divisão
de Classificação de Notas e Empenhos

VENCIMENTO
MENSAL R$
7.000,00
1.688,70
2.662,00
535,00
3.025,00
1.248,13
1.248,13
688,70

1.248,13
688,70
3.025,00
1.248,13
3.025,00
1.248,13
688,70
3.025,00
1.248,13
688,70

01
01
01
01

Chefe da Divisão
De Ordens de Pagamentos e
Liquidação
Chefe da Divisão
de Controle e Arquivo de Documentos
Chefe da Divisão de Revisão
e Prestação de Contas
CHEFE DEPARTAMENTO DE
PROCESSAMENTO DE DADOS DA
SECRETARIA DA FAZENDA

688,70
688,70
688,70
1.248,13

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nº
VAGAS
01

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS
DA PROCURADORIA GERAL
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
(c/ status de Secretaria Municipal)

7.000,00

Assessor de Gabinete
da Procuradoria Geral
SUBPROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

535,00

(privativo de advogado inscrito na OAB-GO.)

02
01
01
01

(privativo de advogado inscrito na OAB-GO.)

Assessor de Gabinete
da Subprocuradoria
Diretor da Defensoria
Pública Municipal

(privativo de advogado inscrito na OAB-GO.)

07
01

VENCIMENTO
MENSAL R$

ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO

3.499,50
535,00
2.700,00

(privativo de advogado inscrito na OAB-GO.)

2.662,00

Chefe da Divisão
de Documentação e Biblioteca

688,70

IV

– Dos Órgãos Auxiliares:

SECRETARIA MUNICIPAL
DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL
Nº
VAGAS
01
01
02
01

01
01
01
01
01
01
01
01
01

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS
DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL
ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO
DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL
Assessor de Gabinete da Secretaria
de Promoção e Ação Social
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE APOIO ADMINISTRATIVO DA
SECRETARIA DE PROMOÇÃO
E AÇÃO SOCIAL
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE PROMOÇÃO SOCIAL
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE AÇÃO SOCIAL
Chefe da Divisão
de Cidadania e Ação Social
Chefe da Divisão de Assistência a
Criança, ao Adolescente, a Mulher, a
Família e ao Idoso.
Chefe da Divisão de Assistência aos
Portadores de Deficiência
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE PROCESSAMENTO DE DADOS
DO GABINETE
Diretor da Unidade do CCPA

VENCIMENTO
MENSAL R$

Chefe da Secretaria do CCPA
Diretor do Núcleo de Convivência Social
da Terceira Idade – “João Fayad”

658,70
688,70

(Centro de Convivência do Pequeno Aprendiz)

7.000,00
1.688,70
535,00

1.248,13
1.248,13
1.248,13
688,70
688,70
688,70
1.248,13
891,12

01
01

Diretor do Abrigo dos Idosos de Catalão
Diretor da Morada da Criança
- Leonides Bardall -

688,70
688,70

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nº
VAGAS
01
01
02
01
15
01
01

01

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSESSOR ESPECIAL
DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Assessor de Gabinete
da Secretaria Municipal de Saúde
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE APOIO ADMINISTRATIVO DA
SECRETARIA DE SAÚDE
Chefe de Divisão de Direção,
Controle e Manutenção das Unidades
de Saúde do Município
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE PATRIMÔNIO E MANUTENÇÃO
DA SECRETARIA DE SAÚDE
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS
DA SECRETARIA DE SAÚDE
Diretor Geral do Hospital Materno
Infantil e Centro Integrado da Mulher

(privativo de médico com registro no CRM)

01

Diretor da Unidade de Saúde
“Américo Machado”

(privativo de médico com registro no CRM)

01

Diretor do Centro
de Referência em Reabilitação
“Dr. Roberto Antônio Marot”
Diretor do Centro Integrado de Pediatria
“Dr. João Martins Teixeira”
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA

01

CHEFE DO DEPARTAMENTO

01
01

(privativo de médico com registro no CRM)

VENCIMENTO
MENSAL R$
7.000,00
1.688,70
535,00
1.248,13
688,70

1.248,13
1.248,13
3.499,50
3.499,50
2.427,05
3.025,00
1.248,13

01

DAS UNIDADES SAÚDE DO MUNICÍPIO
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DA FARMÁCIA BÁSICA E MEDICAMENTOS
(privativo de possuidor do curso
de farmácia e/ou bioquímica
com registro no Conselho de Classe

01
01

Chefe da Divisão de Atendimento
e Encaminhamento Médico
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
ENFERMAGEM
(privativo de possuidor de
curso superior em enfermagem)

01

CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE ODONTOLOGIA

(privativo de possuidor
de curso superior em odontologia)

01
01
01
01

CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA DO COMPLEXO INDUSTRIAL
DE TRATAMENTO DE LIXO
Diretor da Casa de Apoio
“Eurípedes Pereira Ferreira”
Diretor do Centro de Diagnóstico
“Dr. Silvio Paschoal”
(privativo de médico, bioquímico,
Biomédico ou enfermeiro)

01

Diretor do Centro de Atenção
Psicossocial – CAPS
(privativo de enfermeiro,
psicólogo ou médico)

01
01
01
01

Diretor da Unidade
do Hemocentro Municipal
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE
E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Chefe da Unidade de Saúde – PSF

2.427,05

1.248,13

688,70
1.248,13

1.248,13

1.248,13
1.248,13
3.025,00
3.350,00

2.427,05

2.427,05
2.427,05
1.248,13
1.248,13
1.248,13

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Nº
VAGAS
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS
DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO
DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE APOIO ADMINISTRATIVO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Assessor de Gabinete da Secretaria
Municipal de Educação
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Chefe da Divisão de Documentação
de alunos e das Unidades Escolares
Chefe de Divisão de Sub-Almoxarifado
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTE DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA
Chefe da Divisão
de Editoração e Publicações
Chefe da Divisão
de Laboratório de Informática
Chefe da Divisão de Cozinha
e Limpeza da Secretaria
de Educação e Cultura
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
PATRIMÔNIO E MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE APOIO PEDAGÓGICO
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE ENSINO FUNDAMENTAL
Chefe da Divisão de Educação Inclusiva
Chefe da Divisão de Integração
Comunidade-Escola
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE APOIO AO EDUCANDO
Chefe da Divisão de Merenda Escolar
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
DE PRÉDIOS ESCOLARES
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE SAÚDE ESCOLAR

Diretor da Unidade de Ensino
“ISRAEL MACEDO”

VENCIMENTO
MENSAL R$
7.000,00
1.688,70

1.248,13
535,00
1.248,13
688,70
688,70
1.248,13
688,70
688,70
688,70
1.248,13
1.248,13
1.248,13
1.248,13
688,70
688,70
1.248,13
688,70
1.248,13
1.248,13
1.248,13

01
10
15
10
15
18
18

Diretor da Unidade do CAIC
- São Francisco de Assis Diretor de Escola Municipal I

(acima de 300 alunos matriculados)

Diretor de Escola Municipal II
(com até 300 alunos matriculados)
Chefe de Secretaria
de Escola Municipal I
(acima de 300 alunos matriculados)
Chefe de Secretaria
de Escola Municipal II
(com até 300 alunos matriculados)
Diretor de Centro Municipal
de Educação Infantil
Chefe de Secretaria de
Centro Municipal de Educação Infantil

1.248,13
891,12
714,10
688,70
658,70
658,70
548,71

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Nº
VAGAS
01
01
01
01
01
01

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE GOVERNO
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE APOIO ADMINISTRATIVO DA
SECRETARIA DE GOVERNO
Assessor de Gabinete
da Secretaria Municipal de Governo
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E SOCIAIS

VENCIMENTO
MENSAL R$
7.000,00
1.688,70
1.248,13
535,00
1.248,13
1.248,13

SECRETARIA MUNICIPAL

DO MEIO AMBIENTE
Nº
VAGAS
01
01
01
01
01
01
01

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS
DA SECRETARIA MUNICIPAL
DO MEIO AMBIENTE
SECRETÁRIO MUNICIPAL
DO MEIO AMBIENTE
ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Assessor de Gabinete
da Secretaria do Meio Ambiente
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE MEIO AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE CONTROLE, LICENCIAMENTO E
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

VENCIMENTO
MENSAL R$
7.000,00
1.688,70
535,00
1.248,13

1.248,13
1.248,13
1.248,13

SECRETARIA MUNICIPAL
DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Nº
VAGAS
01
01
01
01
01
01
01
01
01

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS
DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO
ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO
Assessor de Gabinete da Secretaria
de Agricultura e Desenvolvimento
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE ELETRIFICAÇÃO RURAL
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE PRODUÇÃO ANIMAL
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE OBRAS RURAIS
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
PROCESSAMENTO DE DADOS DA
SECRETARIA DE AGRICULTURA

VENCIMENTO
MENSAL R$
7.000,00
1.688,70
535,00
1.248,13
1.248,13
1.248,13
1.248,13
1.248,13
1.248,13

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,
COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO

Nº
VAGAS
01
01
01

01
01
01
01
01
01

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,
COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO.
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,
COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO
ASSESSOR ESPECIAL
DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA,
COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE APOIO
ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA
DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO
SERVIÇOS E TURISMO
Assessor de Gabinete da Secretaria de
Indústria, Comércio, Serviços e Turismo
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
FOMENTO A INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS
Chefe da Divisão
de Pesquisas e Estatísticas
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Chefe da Divisão de Festas e Eventos
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,
SERVIÇOS E TURISMO.

VENCIMENTO
MENSAL R$
7.000,00
1.688,70

1.248,13
535,00
1.248,13
688,70
1.248,13
688,70

1.248,13

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

Nº
VAGAS
01
01
01
01
01
01
01

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO DE
ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
Assessor de Gabinete
da Secretaria Esportes,
Juventude e Lazer
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE ESPORTE AMADOR
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DA JUVENTUDE
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE RECREAÇÃO E LAZER
CHEFE DO DEPATAMENTO
DO PROGRAMA DE ESTAGIÁRIOS
E DO USO DO CLUBE DO POVO

VENCIMENTO
MENSAL R$
7.000,00
1.688,70
535,00
1.248,13
1.248,13
1.248,13
1.248,13

SECRETARIA MUNICIPAL
DO TRABALHO E RENDA

Nº
VAGAS
01
01
01

01
01
01
01
01

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS
DA SECRETARIA MUNICIPAL
DO TRABALHO E RENDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
DO TRABALHO E RENDA
ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO
DO TRABALHO E RENDA
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE APOIO ADMINISTRATIVO
DA SECRETARIA DO TRABALHO E RENDA
Assessor de Gabinete
da Secretaria do Trabalho e Renda
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DO TRABALHO E CIDADANIA
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE QUALIFICAÇÃO
E RE-QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Diretor do SIME –
Sistema Municipal de Emprego
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
PROCESSAMENTO DE DADOS DA
SECRETARIA DO TRABALHO E RENDA

VENCIMENTO
MENSAL R$
7.000,00
1.688,70
1.248,13
535,00
1.248,13
1.248,13
1.248,13
1.248,13

SECRETARIA MUNICIPAL
DE COMUNICAÇÃO

Nº
VAGAS
01
01
01
01
01
01
01

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS
COMISSIONADOS DA SECRETARIA
DE COMUNICAÇÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE COMUNICAÇÃO
ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE APOIO ADMINISTRATIVO
DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Assessor de Gabinete
da Secretaria de Comunicação
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REDAÇÃO
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE COMUNICAÇÃO
Chefe da divisão
de Imagens e Fotografias

VENCIMENTO
MENSAL R$
7.000,00
1.688,70

1.248,13
535,00
1.248,13
1.248,13
688,70

SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRA-ESTRUTURA

Nº
VAGAS
01
01
01

02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS
DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRA-ESTRUTURA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE INFRA-ESTRUTURA
ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE APOIO
ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA
DE INFRA-ESTRUTURA
Assessor de Gabinete
da Secretaria de Infra-Estrutura
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO
DE CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS DA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE MANUTENÇÃO DE BOSQUES,
PARQUES E REPRESAS URBANAS
DIRETOR DE TRANSPORTES
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DO ALMOXARIFADO DO TRANSPORTE
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS
CHEFE DO DEPARTAMENTO DAS
OFICINAS MECÂNICAS
Chefe da Divisão de Mecânica
de Máquinas Leves
Chefe da Divisão de Mecânica de
Máquinas Pesadas
Chefe da Divisão de Recuperação,
Lanternagem e Pintura
Chefe da Divisão
dos Serviços de Borracharia
Chefe da Divisão dos Serviços
de Lavagem e Lubrificação
Chefe da Divisão
de Registro, Licenciamento e
Documentação de Veículos
DIRETOR DE LIMPEZA PÚBLICA
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE LIMPEZA PÚBLICA

VENCIMENTO
MENSAL R$
7.000,00
1.688,70
1.248,13
535,00
1.248,13
1.248,13
3.025,00
1.248,13
1.248,13
3.025,00
1.248,13
1.248,13
1.248,13
1.248,13
688,70
688,70
688,70
688,70
688,70
688,70
3.025,00
1.248,13

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Chefe da Divisão de Serviços Braçais
Chefe da Divisão
de Varrição e Limpeza pública
Chefe da Divisão
de Capina e Limpeza de Bueiros
Chefe da Divisão de Coleta
e Transporte de Lixo Domiciliar
DIRETOR DE ELETRIFICAÇÃO E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Chefe da Divisão de Manutenção
da Iluminação Urbana
Chefe da Divisão de Construção e
Manutenção de Redes de Energia
DIRETOR DE PARQUES E JARDINS
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE PRAÇAS, JARDINS E CEMITÉRIOS
Chefe da Divisão de Conservação
e Ajardinamento em Canteiros de Vias
Chefe da Divisão
de Praças, Parques, Jardins e Cemitérios
Chefe da Divisão de produção
de Mudas de Flores
e Plantas Ornamentais
DIRETOR DE PRODUÇÃO
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DA USINA DE ASFALTO (PMF)
Chefe da Divisão de Produção
de Asfalto e Componentes
Chefe da Divisão de Portaria e Controle
Chefe da Divisão
de Artefatos de Cimento
Chefe da Divisão
dos Serviços de Marcenaria
Chefe da Divisão dos Serviços e
Serralheria
DIRETOR DE ENGENHARIA

688,70
3.025,00
1.248,13
688,70
688,70
3.025,00
1.248,13
688,70
688,70
688,70
3.025,00
1.248,13
688,70
688,70
688,70
688,70
688,70

CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS

1.248,13

CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE ENGENHARIA CIVIL

1.248,13

CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE PROJETOS E ORÇAMENTOS

1.248,13

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
ARQUITETURA URBANA

1.248,13

(privativo de Engenheiro Civil)

01

688,70

3.025,00

(privativo de Engenheiro Civil)

01

688,70

(privativo de Engenheiro Civil)

(privativo de Topógrafo)

01

688,70

(privativo de Arquiteto)

01

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E
QUALIDADE DE SERVIÇO
(privativo de Engenheiro Civil)

01
01
01

DIRETOR DE AÇÃO URBANA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
FISCALIZAÇÃO, LICENCIAMENTO E
HABITE-SE DE OBRAS
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE APLICAÇÃO E REVISÃO DAS
DISPOSIÇÕES DO PLANO DIRETOR

1.248,13
3.025,00
1.248,13
1.248,13

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS

Nº
VAGAS
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO
DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
Assessor de Gabinete da Secretaria
de Assuntos Comunitários
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE CADASTRO ÚNICO DE BENEFICIÁRIOS
Chefe da Divisão
de Processamentos de Dados
da Secretaria de Assuntos Comunitários
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE APOIO
ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE
ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
Chefe da Divisão
de Mutirões de Cidadania
Chefe da Divisão
de Contratos e Convênios
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE HABITAÇÃO
Chefe da Divisão
de Projetos e Orçamentos
Chefe da Divisão de Construção
e Reforma de Casas
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE CESSÃO E LEGALIZAÇÃO
DE TERRENOS
Chefe da Divisão de Levantamento,
Medição e Entrega de Terrenos

VENCIMENTO
MENSAL R$
7.000,00
1.688,70
535,00
1.248,13
688,70

1.248,13
688,70
688,70
1.248,13
688,70
688,70
1.248,13
688,70

SECRETARIA MUNICIPAL
DE PROVISÃO E SUPRIMENTOS

Nº
VAGAS
01
01
01

01
01

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS
DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE PROVISÃO E SUPRIMENTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
PROVISÃO E SUPRIMENTOS
ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE PROVISÃO E SUPRIMENTOS
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE APOIO
ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA
DE PROVISÃO E SUPRIMENTOS
Assessor de Gabinete
da Secretaria de Provisão e Suprimentos
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DO ALMOXARIFADO CENTRAL

01
01

Chefe da Divisão de Almoxarifado

01

Chefe da Divisão de Licitação
e Cadastro de Licitantes

01
01

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
COMPRAS, LICITAÇÃO E
CADASTRO DE LICITANTES

Chefe da Divisão de Compras
CHEFE DO DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO E DE PREPARO
DE PROCESSOS DE COMPRAS

VENCIMENTO
MENSAL R$
7.000,00
1.688,70
1.248,13
535,00
1.248,13
688,70
1.248,13
688,70
688,70
1.248,13

DOS CARGOS COMISSIONADOS DE CHEFIA,
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO
- DE LIVRE LOTAÇÃO EM QUALQUER

SECRETARIA DO MUNICÍPIO - (Onde houver necessidade administrativa) (PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SECRETÁRIOS, DIRETORES,
CHEFES DE DEPARTAMENTO E CHEFES DE DIVISÕES, PARA EM QUALQUER
ÁREA OU SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E EM QUALQUER LOCALIDADE
DO MUNICÍPIO, QUER SEJA ZONA URBANA OU RURAL, ONDE REQUER A
CHEFIA E O COMANDO DE EQUIPES DE TRABALHO OU DE UNIDADES
PRESTACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CATALÃO.)

Nº
VAGAS
50
75

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS
COMISSIONADOS DE CHEFIA, DIREÇÃO
E ASSESSORAMENTO DA ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA EM GERAL
Chefe de Equipe de Trabalho – nível I

VENCIMENTO
MENSAL R$

(para chefia de equipe de trabalho com
mais de 04 (quatro) servidores comandados)

535,00

Chefe de Equipe de Trabalho – nível II
(para chefia de equipe de trabalho com até
04 (quatro) servidores comandados)

451,00

ESPECIFICAÇÃO DO CARGO DE
CHEFE DE EQUIPE DE TRABALHO I e II
ANEXO I
DEMONSTRATIVO DO CARGO E FUNÇÃO

CARGO/FUNÇÃO

ÓRGÃO

CHEFE DE EQUIPE DE TRABALHO I e II

DEPARTAMENTOS/DIVISÕES

ATRIBUIÇÕES:
§
§

§
§

§
§

§

§
§
§
§
§

§

CHEFIAR AS DIVERSAS EQUIPES DE TRABALHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
QUER SEJA NA ZONA URBANA, NOS DISTRITOS, POVOADOS E ZONA RURAL;
PROPICIAR AOS SUBORDINADOS A FORMAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE
NOÇÕES, ATITUDES E CONHECIMENTOS A RESPEITO DOS OBJETIVOS DO
ÓRGÃO A QUE PERTENCEM;
PROMOVER O TREINAMENTO DOS SUBORDINADOS, ORIENTANDO-OS NA
EXECUÇÃO DE SUAS TAREFAS;
CONHECER OS CUSTOS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES SOB SUA
RESPONSABILIDADE FUNCIONAL, COMBATER O DESPERDÍCIO EM TODAS AS
SUAS FORMAS E EVITAR DUPLICIDADE E SUPERPOSIÇÃO DE INICIATIVAS;
INCENTIVAR NOS SUBORDINADOS O DEVER DE BEM SERVIR AO PÚBLICO;
DESENVOLVER NOS SUBORDINADOS O ESPÍRITO DE LEALDADE AO PODER
PÚBLICO E ÀS AUTORIDADES CONSTITUÍDAS, PELO ACATAMENTO DE ORDENS
E SOLICITAÇÕES;
PROMOVER, ACOMPANHAR E CONTROLAR A ADMINISTRAÇÃO SOB SUA
CHEFIA, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE À GESTÃO DE FINANÇAS, DE
RECURSOS HUMANOS, DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS;
ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO ÓRGÃO, AO SUPERIOR IMEDIATO;
FAZER INDICAÇÕES DE SERVIDORES QUE DEVERÃO PARTICIPAR DE
COMISSÕES ESPECIAIS;
SOLUCIONAR OS PROBLEMAS SURGIDOS EM SUA ÁREA DE COMPETÊNCIA,
EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES EMANADAS DO SUPERIOR IMEDIATO.
PROPOR AO SUPERIOR HIERÁRQUICO MEDIDAS DISCIPLINARES PARA O
SERVIDOR QUE ATUAR NA SUA UNIDADE ORGÂNICA;
PROPOR AO SUPERIOR HIERÁRQUICO NORMAS DE PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS; VISANDO MELHORAR O DESEMPENHO DE SUA UNIDADE
ORGÂNICA.
EXECUTAR OUTRAS TAREFAS QUE LHE SEJAM ATRIBUÍDAS.

§

ÁREA DE ATIVIDADE:
SECRETARIAS MUNICIPAIS.
CAPACIDADE REQUERIDA:

§

CURSO TÉCNICO; OU EXPERIÊNCIA COMPROVADA.
SUBORDINAÇÃO:

§

SECRETÁRIOS/DIRETORES/CHEFES DE DEPARTAMENTO/CHEFES DE DIVISÕES

V – Dos Órgãos Consultivos e de
Assessoramento:
(Sem Quadro próprio de servidores)

1. CONSELHOS MUNICIPAIS.

ANEXO ÚNICO – PARTE II

VI - Dos Órgãos de Administração Indireta
do Município de Catalão:

1. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE
CATALÃO – IPASC

Nº
VAGAS
01
01
01
01
01
01
01

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES DE CATALÃO - IPASC
SUPERINTENDENTE DO IPASC
(c/ status de Secretaria Municipal)
Chefe da Divisão
de Apoio Administrativo do IPASC
Assessor de Gabinete do Ipasc
Chefe da Divisão
de Limpeza e Cozinha do IPASC
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS
CHEFE DO DEPARTAMENTO
FINANCEIRO DO IPASC
CHEFE DO DEPARTAMENTO
CLÍNICO DO IPASC
(privativo de médico inscrito no CRM)

01
01

ASSESSOR JURÍDICO DO IPASC

(privativo de advogado inscrito na OAB/GO.)

CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE PERÍCIA MÉDICA

(privativo de médico perito c/ especialização
comprovada ou com experiência profissional na
área, ou profissional c/ especialização clínica geral
ou medicina do trabalho)

01

CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE SERVIÇO SOCIAL DO IPASC

(privativo de profissional
com formação em serviço social)

VENCIMENTO
MENSAL R$
7.000,00
688,70
535,00
688,70
1.248,13
1.248,13
1.248,13
2.662,00

1.248,13

1.248,13

2 - FUNDAÇÃO CULTURAL “MARIA
DAS DORES CAMPOS”

Nº
VAGAS
01
01
01

01
01
01
01

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS DA
FUNDAÇÃO “MARIA DAS DORES CAMPOS”
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL
“MARIA DAS DORES CAMPOS”
Chefe da Divisão de Apoio
Administrativo da Fundação Cultural
“Maria das Dores Campos”
Chefe da Divisão de Limpeza e Cozinha
da Fundação Cultural
“Maria das Dores Campos”
CHEFE DO DEPARTAMENTO
ARTÍSTICO CULTURAL
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE PROMOÇÃO CULTURAL
Diretor do Museu “Cornélio Ramos”
Diretor da Biblioteca Digital de Catalão
“professor Antônio Miguel Jorge Chaud”

VENCIMENTO
MENSAL R$
2.662,00

688,70
688,70
1.248,13
1.248,13
891,12
1.248,13

3 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE
TRÂNSITO DE CATALÃO – SMTC

NÚMERO
DE

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS DA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE
CATALÃO - SMTC

VENCIMENTO
MENSAL R$

VAGAS
01
01
01
01
01

SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA
MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CATALÃO – SMTC
(c/ status de Secretaria Municipal)
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SMTC
CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA DA SMTC
CHEFE DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SMTC
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO E PROJETOS
(privativo de Engenheiro)

01
01
01

CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÕES
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

7.000,00
1.248,13
2.662,00
1.248,13
1.248,13
1.248,13
1.248,13
1.248,13

4 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO – SAE

Nº
VAGAS
01
01
01
01

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS DA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO – SAE
SUPERINTENDENTE GERAL DA SAE
(c/ status de Secretaria Municipal)
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAE
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE COMPRAS DA SAE
ASSESSOR JURÍDICO DA SAE
(privativo de advogado inscrito na OAB-GO.)

01

CHEFE DO DEPARTAMENTO
FINANCEIRO DA SAE
Diretor de Operações da SAE
(privativo de Engenheiro
Civil ou de Produção)

01

VENCIMENTO
MENSAL R$
7.000,00
1.248,13
1.248,13
2.662,00
1.248,13
2.427,05

5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
(Sem Quadro próprio de Servidores Comissionados);

- FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO.
6

(Sem Quadro próprio de Servidores Comissionados);

7 - SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA

DO CONSUMIDOR – PROCON MUNICIPAL.
(Sem Quadro próprio de Servidores Comissionados);

– CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO
PEQUENO APRENDIZ - CCPA.
8

(Sem Quadro próprio de Servidores Comissionados;
criado 01(um) cargo de direção geral e 01 (um) de direção de
Secretaria da Unidade do CCPA na Estrutura da Secretaria
Municipal de Promoção e Ação Social;)

– FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO
DE GOIÁS, SEDE DE CATALÃO - FEMBOM.
9

(Sem Quadro próprio de Servidores Comissionados)

ANEXO ÚNICO - PARTE III

VII - Dos Órgãos de Colaboração
com o Governo Federal:

1. JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO MUNICÍPIO.

(Cargo de chefia de Divisão inserido na Estrutura
Administrativa do GABINETE DO PREFEITO)
2.

UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO DE IMÓVEIS RURAIS.

(Cargo de chefia de Divisão inserido na Estrutura
Administrativa do GABINETE DO PREFEITO)

ANEXO ÚNICO - PARTE IV
VIII – Dos Órgãos de
Descentralização Territorial:

Verde.

5.

Sub-Prefeitura do Distrito de Santo Antônio do Rio

(Cargo de Subprefeito
inserido na estruturado Gabinete do Prefeito).

6.

Sub-Prefeitura do Distrito de Pires Belo.

(Cargo de Subprefeito
inserido na estruturado Gabinete do Prefeito).

LEI Nº 2.638, de 19 de dezembro de 2008.
“Modifica os 3º, 4º e 11º da Lei nº 2.545 de 21 de dezembro
de 2007”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova a seguinte emenda:
Art. 1º. Fica modificado os Artigos 3º, 4º, 11º da Lei
Municipal nº 2.545/07 de 21 de dezembro de 2007, nos seguintes termos:
- Art.3º. Para fins de Aplicação desta Lei, ficam definidos os
seguintes períodos:
I1º período: das 07h 01 mim às 19h00 mim
II- 2º período: das 19h 01 mim às 22h00 mim III3º período: das 22h 01 mim às 07h00 mim
Art. 5º- A emissão de ruídos por quaisquer atividades
industriais, comerciais, prestações de serviços, religiosas,
sociais, recreativas e de carga e descarga não podem exceder os
níveis de pressão sonora contidos no anexo I, que é parte
integrante desta Lei.
§1º- Quando a fonte poluidora e imóvel que sofre o incomodo
estiverem localizados em diferentes zonas de uso e ocupação do
solo, serão considerados os limites estabelecidos para a zona em
que se localiza a propriedade que sofre o incomodo estiverem
localizados em diferentes zonas de uso e ocupação do solo,
serão considerados os limites estabelecidos para a zona em que
se localiza a propriedade que sofre o incômodo.
§2º- Quando a propriedade que sofre o incômodo tratar-se de
escola, creche, biblioteca pública, hospital, ambulatório, casa de
saúde ou similar como leitos para internamento, hotel ou
similar, devem ser atendidos os limites estabelecidos para
ZONA SENSÍVEL À RUÍDO OU ZONA DE SILÊNCIO,
independente da zona de uso e deve ser observado o raio de 50
m, (cinqüenta metros) de distancia, definida como zona de
silêncio.

Art.11ºNão se compreende nas proibições dos artigos
anteriores ruídos e sons produzidos:
(...)
VIII- por culto religioso, realizado no 1º período e 2º período,
desde que não ultrapasse o limite de 65 db (A);
ANEXO I
ZONAS DE USO

1º
2º
3º
Período Período Período
Zona Residencial
65 db
60 db
50 db
(A)
(A)
(A)
Serviço de Construção Civil
70 db
60 db
50 db
(A)
(A)
(A)
Zona sensível à ruído ou Zona
50 db
45 db
40 db
de Silêncio
(A)
(A)
(A)
Zona Comercial
65 db
60 db
50 db
(A)
(A)
(A)
Os casos não contemplados nesta tabela, serão objeto de
análise específica por parte da Secretária Municipal do Meio
Ambiente
Art.2º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
(a)

César José Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 19.12.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

LEI Nº 2.639, de 19 de dezembro de 2008.
“Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no
Orçamento vigente do Município de Catalão”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, decreta, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica autorizado ao Chefe do Poder
Executivo de Catalão a abrir na contabilidade Municipal, crédito
adicional suplementar até o limite de 30%(trinta por cento) além do
total das despesas fixadas no orçamento , autorizadas pela Lei
Municipal de nº 2.547, para cobrir insuficiência de dotações
orçamentárias dos órgãos da Administração Pública Municipal de
Catalão.
Artigo 2º - Os créditos abertos conforme
o artigo anterior serão cobertos com excesso de arrecadação e
recursos de real economia que se fará por Decreto do Executivo, de
acordo com o item III, $ 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Artigo 3° - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

(a) César José Ferreira
Presidente

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 19.12.2008.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal”

