LEI Nº 2.802, de 15 de fevereiro de 2011.

“Altera artigos da Lei Municipal nº 1142, de 05 de maio de 1992
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Catalão) da
forma que especifica e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - O inciso IX, do artigo 24, da Lei Municipal n 1142, de 05 de
maio de 1992, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte redação:
“Lei Municipal nº 1142, de 05 de maio de 1992:
Art. 24 –
VIII –
IX – licença à servidora gestante de até 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos;”
Art. 2º - O inciso III, do artigo 176, da lei municipal nº 1142, de 05 de
maio de 1992, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte redação:
“Lei Municipal nº 1142, de 05 de maio de 1992:

Art. 176 –
II –
III – à gestante, de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos;”

Art. 3º - O caput do art. 189, da Lei Municipal nº 1142, de 05 de maio de
1992, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte redação:
“Lei Municipal nº 1142, de 05 de maio de 1992:
Art. 189 – À servidora gestante será concedida,
mediante inspeção médica, licença por 180 dias (cento e oitenta) dias
consecutivos, com o vencimento e vantagens do cargo.”
Art. 4º - Os primeiros 120 (cento e vinte) dias da licença maternidade
continuarão a ser pagos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS),
quando a servidora for ocupante de cargo comissionado; e pelo Instituto de
Previdência dos Servidores de Catalão (IPASC), quando a servidora for
ocupante de cargo efetivo.
Art. 5º - As servidoras que já estiverem no gozo da licença maternidade
quando da data de publicação desta lei, poderão optar pela prorrogação
mediante requerimento a Diretoria de Recursos Humanos, desde que o faça
ates do término da atual licença.
Art. 6º - Durante a licença, a servidora não poderá exercer qualquer
atividade remunerada, ressalvados os casos de acumulação constitucional,
bem como o recém-nascido não poderá ser mantido em creche ou entidade
similar.
Parágrafo único – Em caso de descumprimento, a servidora perderá o
direito à licença.
Art. 7º - O disposto nesta lei aplica-se à servidora que adotar ou obtiver
guarda judicial para fins de adoção de criança pelos seguintes períodos:
I – por 60 (sessenta) dias, quando se tratar de criança de até um ano de
idade;
II – por 30 (trinta) dias, quando se tratar de criança a partir de um ano
até quatro anos de idade completos; e
III - por 15 (quinze) dias, quando se tratar de criança a partir de quatro
anos até completar oito anos de idade.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 15.02.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.803, de 15 de fevereiro de 2011.

“Altera parágrafos 1º e 2º do Art. 1º, da Lei Municipal nº 2.795,
de 30 de dezembro de 2010, da forma que especifica”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Os parágrafos 1º e 2º, do Art. 1º, da Lei Municipal nº 2.795, de
30 de dezembro de 2010, passam, a partir desta data, a vigorarem com a
seguinte redação:
“Lei Municipal nº 2.795, de 30 de dezembro de 2010:
Art. 1º § 1º - Fica o Município autorizado a conceder subvenção
financeira à entidade filantrópica OBRAS SOCIAIS ESPÍRITAS “Jorge
Fahin Filho”, para a manutenção e funcionamento da Escola Allan Kardec,
através do convênio referenciado no caput, até o limite de R$ 799.023,20
(setecentos e noventa e nove mil, vinte e três reais e vinte centavos).
§ 2º - Os repasses ocorrerão mensalmente a partir de
fevereiro de 2011, sendo que os valores são os seguintes:
I – fevereiro de 2011 – R$ 119.853,48 (cento e dezenove mil,
oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos);
II – de março a junho de 2011 – R$ 59.926,74 (ciquenta e nove
mil, novecentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos) mensais;
III – julho de 2011 – R$ 79.902,32 (setenta e nove mil,
novecentos e dois reais e trinta e dois centavos);

IV – de agosto a novembro de 2011 – R$ 59.926,74 (cinquenta
e nove mil, novecentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos)
mensais; e
V – dezembro de 2011 – R$ 119.853,48 (cento e dezenove mil,
oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos).

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

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 15.02.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.804, de 17 de fevereiro de 2011.

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município
de Catalão Goiás, para o exercício financeiro de 2011”.

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

Art. 1° - Fica aprovado para o exercício financeiro de 2011, o Orçamento
Geral do Município de Catalão, Estado de Goiás, discriminados pelos
Quadros e demais Anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita e fixa
a Despesa em R$ 182.972.444,00 (Cento e oitenta e dois milhões,
novecentos e setenta e dois mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais).
Art. 2° - A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos,
suprimentos de fundos e demais rendas na forma da Legislação em vigor e das
demais especificações constantes das tabelas explicativas e de acordo com o
seguinte desdobramento:

I – RECEITAS
CORRENTES.................................................

R$

203.422.444,00

Receita
Tributária.....................................................................

R$

23.825.000,00

de R$

11.164.600,00

Receita
Contribuições..........................................................

R$

1.481.900,00

de R$

13.721.300,00

R$

148.001.644,00

INTRA- R$

363.600,00

Outras
receitas R$
Correntes..........................................................

5.228.000,00

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

DE R$

1.444.600,00

Alienação
Bens....................................................................

de R$

1.422.400,00

Transferências
Capital..........................................................

de R$

36.534.200,00

Receita R$

22.258.200,00

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

218.812.444,00

Receita
Patrimonial...................................................................
Receita
Serviços...................................................................
Transferências
Correntes..........................................................
II
–
RECEITAS
ORÇAMENTÁRIA..

CORRENTES

Deduções
da
Corrente...............................................

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

01- Poder
Legislativo............................................................

R$

10.045.884,00

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

R$

172.900,00

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

R$

208.593.660,00

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

II
DESPESAS
ORÇAMENTARIAS:

DISCRIMINADAS

POR

01- Manutenção
Judiciário..............................................

218.812.444,00

UNIDADES

do R$

172.900,00

02- Manutenção da Secret. de Planejamento e R$
Orçamento..

383.600,00

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

Gabinete

do R$

3.156.100,00

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

Secretaria

de R$

193.500,00

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

Secretaria

de R$

9.968.700,00

Departamento R$

970.500,00

de R$

509.800,00

Controle R$

610.500,00

09- Manutenção do Departamento de Recursos R$
Humanos...

327.200,00

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

da R$

682.700,00

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

da R$

610.100,00

e R$

784.300,00

13- Manutenção do Depart. de Administração da R$

509.500,00

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

Secretaria

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

12- Manutenção do
Arrecadação....

Setor

de

Fiscalização

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

de R$

1.420.600,00

Segurança R$

91.300,00

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

766.600,00

17- Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS

R$

641.000,00

de R$

158.600,00

3ª R$

158.600,00

Conselho R$

56.100,00

21- Manut.do Fundo Munic. da Criança e do R$
Adolescente

238.100,00

Secretaria

15- Serviços
Gerais
Publica........................

com

18- Manutenção
do
Idosos..................................
19- Manutenção
das
Idade........................

Abrigo

Atividades

da

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

22- Manutenção
Creches.................................................

de R$

1.602.700,00

Atividades R$

2.373.300,00

Inclusão R$

349.500,00

Restaurante R$

997.700,00

26- Manutenção das Despesas de Custeio da R$
Previdência...

1.307.000,00

23- Manutenção
das
Assistenciais......................
24- Manutenção
das
Digital................

Unidade

25- Manutenção
do
Popular..............................

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

de

Secretaria

de R$

184.600,00

28- Manutenção do
Saúde..............

Conselho

Municipal

de R$

49.800,00

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

Setor

Hospitalar

e R$

596.600,00

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

382.700,00

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

1.617.900,00

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

do R$

219.200,00

de R$

849.900,00

de R$

55.000,00

35- Manutenção da Rede de Ensino Básico e R$
Fundamental.

20.547.500,00

Promoção

33- Administração
da
Educação.....................
34- Manutenção do
Educação........

Secretaria

Conselho

Municipal

36- Manutenção
Caic......................................................

do R$

1.239.600,00

Ensino R$

237.400,00

e R$

2.381.800,00

Educação R$

277.160,00

Ensino R$

358.500,00

Biblioteca R$

291.700,00

e R$

601.800,00

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

181.300,00

44- Administração da Secretaria e Infraestrutura R$
Urbana....

1.563.500,00

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

Vias R$

7.888.000,00

Edificações R$

2.361.700,00

37- Manutenção
do
Profissional...............................
38- Manutenção do
Universitário..

Ensino

Pré-vestibular

39- Manutenção
da
Infantil..................................
40- Manutenção
do
Especial....................................
41- Manutenção
da
Municipal............................
42- Manutenção e
Folclore.............

46- Manutenção

Promoção

das

da

Cultura

Públicas............................
47- Manutenção
da
Publica...................................

Limpeza R$

4.387.300,00

do R$

70.100,00

Iluminação R$

6.272.700,00

e R$

1.873.900,00

R$

784.000,00

de R$

1.442.500,00

Meio R$

1.226.700,00

48- Manutenção
Cemitério..............................................
49- Manutenção
da
Publica...............................
50- Manutenção
de
Jardins......................

Praças,

Parques

51- Departamento
Habitacional............................................
52- Manutenção
de
Saneamento.......................
53- Administração
da
Ambiente...........

Serviços

Secretaria

do

54- Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo

R$

364.000,00

Meio R$

485.100,00

56- Manut. de Serv. de Recuperação de Áreas R$
Degradadas.

126.700,00

57- Administração
Agricultura.

de R$

292.500,00

55- Fundo
Municipal
Ambiente.............................

da

do

Secretaria

Municipal

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

Setor

de

Promoção R$

1.758.600,00

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

Setor

de

Produção R$

87.100,00

Extensão R$

59.600,00

61- Administração da Secretaria de Industria e R$
Comercio...

1.878.500,00

60- Manutenção dos
Rural................

62- Manutenção da
Cimento..........

Serviços

Fabrica

de

de

Artefatos

de R$

121.100,00

63- Manutenção da
Serraria........

e R$

120.100,00

Postos

de R$

90.100,00

Secretaria

de R$

848.800,00

Terminais R$

38.300,00

do R$

4.693.900,00

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

202.000,00

Serralheria,

64- Manutenção
de
Correios................................
65- Administração
da
Transportes.................

Marcenaria

66- Manutenção
de
Rodoviários.........................
67- Manutenção
DMER...................................................

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

Esporte

em R$

1.354.600,00

Clube

do R$

264.600,00

71- Manutenção
do
Amador...................................

Esporte R$

211.600,00

72- Administração
da
Interna...................................

Divida R$

1.846.300,00

de R$

820.000,00

Câmara R$

10.045.884,00

Gestor

– R$

13.034.900,00

Municipal

de R$

24.133.200,00

77- SMTC..................................................................... R$
........

3.721.100,00

78- Fundo Especial do Corpo de Bombeiros – R$
FEMBOM..

229.100,00

70- Manutenção
do
Povo......................................

73- Reserva
Contingência................................................
74- Manutenção
da
Municipal................................
75- Manutenção
do
FUNDEB....................
76- Manutenção
do
Saúde...................

79- Administração

Fundo

Fundo

da R$

4.732.400,00

FLBES..............................................
80- Administração
IPASC...............................................

do R$

3.316.700,00

Pro- R$

4.872.000,00

82- Administração
SAE...................................................

da R$

49.161.300,00

83- Manutenção
FCMDC................................................

da R$

791.100,00

84- Manutenção
CCPA...................................................

do R$

2.127.900,00

81- Manutenção
do
Saude.............................................

218.812.444

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

III
DESPESAS
GOVERNAMENTAIS:

01

DISCRIMINADAS

POR

FUNÇÕES

Legislativa.............................................................. R$
........

10.045.884,00

02- Judiciário................................................................ R$
........

172.900,00

03- Administração
Planejamento.......................................

e R$

20.127.100,00

06- Segurança
.........................................................

Pública R$

4.041.500,00

08- Assistência
..........................................................

Social R$

14.202.500,00

09- Previdência
Social.........................................................

R$

9.495.700,00

10- Saúde...................................
..........................................

R$

24.964.200,00

11- Trabalho................................................................. R$
........

2.219.800,00

12- Educação
.......................................................................

R$

38.981.760,00

13- Cultura...................................................................
.........

R$

1.684.600,00

a R$

181.300,00

R$

24.417.200,00

16- Habitação............................................................... R$
........

784.000,00

17- Saneamento........................................................... R$
.........

50.603.800,00

14- Direitos
Cidadania.......................................................
15- Urbanismo
.....................................................................

18- Gestão
Ambiental...........................................................

R$

2.202.500,00

20- Agricultura.............................................................. R$
.......

2.197.800,00

22- Industria................................................................. R$
.........

2.119.700,00

24- Comunicações....................................................... R$
.........

90.100,00

26- Transportes
....................................................................

R$

5.581.000,00

27- Desporto
Lazer............................................................

e R$

2.032.800,00

28- Encargos
Especiais.........................................................

R$

1.846.300,00

99

R$

820.000,00

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

218.812.444,00

Reserva
Contingência.....................................................

Art. 4°- O Poder Executivo no interesse da Administração, poderá
na vigência deste Orçamento , abrir os Créditos Suplementares que se fizerem
necessários, mediante utilização dos recursos definidos nos itens I, II, III e IV,
dos parágrafos 1° e 2° do Art. 43 da Lei Federal n° 4.320 de 17 de março de
1.964, até o limite máximo 70% (Setenta por cento) do total das despesas
fixadas nesta Lei, para atender a insuficiência de dotações orçamentárias dos
órgãos da administração.
Art. 5°- Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei
entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2011.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 17.02.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.805, de 24 de fevereiro de 2011.

“Denomina de Rua ‘Joaquim José de Alcântara’ a Rua ‘E’,

localizada no Bairro Alto da Boa Vista I”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominada de Rua “JOAQUIM JOSÉ DE
ALCÂNTARA” a rua “E”, localizada no Bairro Alto da Boa Vista I.

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

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 24.02.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.806, de 24 de fevereiro de 2011.

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

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em
conformidade com o disposto no Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, a abrir
crédito especial no valor total de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no
orçamento fiscal do município de Catalão, Estado de Goiás, no exercício de
2011, com a seguinte classificação orçamentária:
08.243.1025.4.066 – Ampliação do Prédio da Creche Municipal Ana Maria
Guimarães de Macedo Montenegro
44.90.51 – Obras e Instalações .......... .....................................R$ 50.000,00
Art. 2º - Para atender ao disposto no artigo anterior serão utilizados
recursos provenientes da anulação parcial da dotação orçamentária abaixo:

08.243.1.025.4.025 – Manutenção da Creche
33.90.30 – Material de consumo ..................................................R$ 50.000,00

TOTAL DE ANULAÇÃO ................................................................R$ 50.000,00

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

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 24.02.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.807, de 24 de fevereiro de 2011.
“Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento fiscal do
Município de Catalão, Estado de Goiás, no montante e
classificação que especifica”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em
conformidade com o disposto no Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, a abrir
crédito especial no valor total de até R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil
reais), no orçamento fiscal do município de Catalão, Estado de Goiás, no
exercício de 2011, com a seguinte classificação orçamentária:

12.364.1033.3.065 – Ampliação do Prédio do Pólo da UAB
44.90.51 – Obras e Instalações ................................................R$ 260.000,00
Art. 2º - Para atender ao disposto no artigo anterior serão
utilizados recursos provenientes da anulação parcial da dotação orçamentária
abaixo:
13.392.1083.4052 – Manutenção e Promoção da Cultura e Folclore
31.90.34 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica....R$ 260.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO ..............................................................R$ 260.000,00
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 24.02.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.808, de 02 de março de 2011.

“Institui o Dia Municipal do Trabalhador Metalúrgico e dá outras
providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído o Dia Municipal do Trabalhador Metalúrgico, que
será comemorado no dia 21 do mês de abril.

Parágrafo único – A data ora instituída passará a constar no Calendário
Oficial de Eventos do Município.

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

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 02.03.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.809, de 02 de março de 2011.

“Dispõe sobre o pagamento de serviço extraordinário prestado
voluntariamente por policiais militares do 18º Batalhão da
Polícia Militar, no âmbito do Município de Catalão, na forma
que indica e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituída a prestação voluntária de serviços por parte dos
policiais do 18º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Goiás, atividade
específica de natureza compensatória, destinada ao militar estadual que,
voluntariamente, depois de cumprida a jornada diária de trabalha a que estão
sujeitos, prestar serviços nas atividades ordinárias de caráter preventivo,
ostensivo e repressivo, exceto serviços de escalas extraordinárias ou as de
defesa civil.

Art. 2º - O serviço voluntário será prestado na atividade fim da instituição
de lotação do policial militar, atendendo-se ao interesse, à conveniência e
necessidade do Município.

Art. 3º - A gratificação é de natureza transitória e será calculada
conforme o número de horas efetivamente prestadas e será paga no mês
seguinte ao da prestação do serviço, observado o disposto no art. 2º desta lei.

Art. 4º - A carga horária máxima para a prestação voluntária de serviços
será de 120 (cento e vinte) horas mensais.

Art. 5º - O valor de cada hora de serviço extraordinário prestada é de R$
12,00 (doze reais), sendo este valor atualizado pelo percentual acumulado nos
últimos 12 (doze) meses do INPC publicado pelo IBGE ou por outro índice
oficial que porventura vier a substituí-lo.

§1º - Para as atividades de policiamento ostensivo entre o período de
00h00min às 06h00min, o valor da hora de serviço extraordinário será de R$
15,00 (quinze reais);

§2º - Excetua-se o valor atribuído no parágrafo anterior, o serviço
extraordinário prestado nos postos fixos, bem como aqueles de apoio policial
em órgãos públicos.

Art. 6º - Cabe ao Comandante da Unidade a confecção da escala de
serviço extraordinário, o qual deverá observar, sempre que possível, um
período mínimo de 12 (doze) horas de descanso entre a escala normal e a
extraordinária.

Parágrafo único – Caberá ao Comandante da Unidade planejar, em
conjunto com o Município, as ações do serviço voluntário, coordenar, controlar
e fiscalizar a execução do serviço voluntário e, ainda, providenciar o controle
das horas trabalhadas e dos valores devidos aos militares, remetendo até o
último dia útil de cada mês ao setor competente da Prefeitura Municipal de
Catalão.

Art. 7º - São impedidos de prestar voluntariamente os serviços
extraordinários de que trata esta lei:

I - o policial militar que:
a) não esteja no efetivo exercício do seu cargo, posto ou graduação;
b) esteja exercendo função gratificada ou cargo comissionado;

c) esteja respondendo a inquérito, sindicância ou processo
administrativo pela prática de transgressões disciplinares, sempre que
acarretar afastamento do exercício das funções;
d) esteja cumprindo punição disciplinar no período da prestação do
serviço.

II - o militar estadual que esteja:
a) agregado, exceto os do gabinete militar do Governador; e
b) submetido a conselho de disciplina ou de justificação.

III – os oficiais intermediários e superiores das instituições militares.

Art. 8º - O Comandante do 18º Batalhão da Polícia Militar baixará, se
necessário, instruções normativas à execução da presente lei.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 02.03.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.810, de 02 de março de 2011.

“Autoriza assinatura de convênio entre o Município de Catalão
e a Polícia Militar do Estado de Goiás, através do seu 18º
Batalhão, sediado nesta cidade, e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Catalão
autorizado a celebrar convênio com a Polícia Militar do Estado de Goiás,
através do seu 18º Batalhão, sediado nesta cidade, visando implementar ações
para a segurança pública no Município.
Art. 2º - O Município de Catalão, celebrando convênio de que trata o
artigo 1º, pagará aos Policiais Militares o valor atual da hora trabalhada com
limite máximo de 660 (seiscentos e sessenta) horas mensais.
Art. 3º - As despesas originárias da execução do convênio serão
contabilizadas a conta de dotações próprias do orçamento vigente.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 02.03.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.811, de 02 de março de 2011.

“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio com a ASSOCIAÇÃO
PESTALOZZI DE CATALÃO – mantenedora da Escola Santa Clara, desta
cidade, e a conceder subvenção financeira da forma que especifica e dá
outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em nome
do Município de Catalão, a firmar convênio de parceria com a ASSOCIAÇÃO
PESTALOZZI DE CATALÃO, pessoa jurídica de direito privado sem fins
lucrativos, com sede nesta cidade, até dezembro de 2011, podendo ser
renovados por períodos subsequentes enquanto houver interesse entre as
partes, objetivando a manter em pleno funcionamento a entidade, de forma a
atender bem o maior número de crianças e/ou adultos que se matricularem na
Escola Santa Clara de Catalão, mantida pela referida ASSOCIAÇÃO.

§1º - O Município fica autorizado a conceder subvenção financeira à
entidade ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CATALÃO, pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, para consecução dos objetivos previstos no caput
deste artigo, até a importância de R$ 63.031,68 (sessenta e três mil, trinta e um
reais e sessenta e oito centavos) anuais, para pagamento de salários com
encargos sociais de funcionários e manutenção em geral da Associação
Pestalozzi de Catalão

§2º - Os recursos a serem repassados à ASSOCIAÇÃO poderão ser
próprios e/ou oriundos de outros órgãos governamentais ou não, que
repassarem ao Município para serem cedidos à Pestalozzi de Catalão.

§3º - Os repasses ocorrerão em parcelas mensais de conformidade com
o que será estabelecido em convênio e de acordo com o plano de aplicação
apresentado e aprovado pela municipalidade.

Art. 2º- Para fazer face aos recursos desta Lei, a ASSOCIAÇÃO
PESTALOZZI DE CATALÃO deverá apresentar o plano de aplicação e,
posteriormente, a devida prestação de contas referente às subvenções
recebidas nos termos exigidos pela Diretoria de Contabilidade deste Município.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão
suportadas pela seguinte dotação orçamentária vigente:

08.244.1026.3013 – Manutenção das Atividades Assistenciais;
335043 – Subvenções Sociais.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário, surtindo seus efeitos a partir de 1º
(primeiro) de fevereiro de 2011.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 02.03.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.812, de 02 de março de 2011.

“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio com a

ESCOLA DE SAMBA TITULARES DO RITMO, desta cidade, e a
conceder subvenção financeira da forma que especifica e dá
outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em nome
do Município de Catalão,a firmar convênio de parceria com a ESCOLA DE
SAMBA TITULARES DO RITMO, com sede nesta cidade, sem fins lucrativos,
objetivando a realização do carnaval de rua nesta cidade, no ano de 2011.

§1º - O Município fica autorizado a conceder subvenção financeira à
ESCOLA DE SAMBA TITULARES DO RITMO, pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, para consecução dos objetivos previstos no caput
deste artigo, para consecução dos objetivos previstos no caput deste artigo, até
a importância de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) para custear as
despesas com a realização do carnaval de rua de Catalão no ano de 2011.

§2º - O repasse ocorrerá em uma única parcela, em data a ser
estabelecida em convênio, e de acordo com o plano de aplicação apresentado
e aprovado pela municipalidade.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão
suportadas pela seguinte dotação orçamentária vigente:

13.392.1083.4.052 – Manutenção e Promoção da Cultura e Folclore;
335043 – Subvenções Sociais.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 02.03.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.813, de 30 de março de 2011.

“Dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em
logradouros públicos do Município de Catalão (GO) e dá outras
providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - A remoção de veículos abandonados em logradouros
públicos do Município de Catalão fica regida por esta lei.

Art. 2º - Para os fins desta Lei, considera-se abandonado o veículo
que:

I - Encontrar-se estacionado em logradouro público por prazo
superior a 30 (trinta) dias.

II - Estiver em visível mau estado de conservação, com carroceria
apresentando evidentes sinais de colisão ou ferrugem, ou for objeto de
vandalismo ou depreciação voluntária.

Parágrafo único - O tempo de abandono do veículo será contado
a partir de denúncia feita por qualquer cidadão.

Art. 3º - Nos casos em que ficar caracterizado o abandono, o
veículo será identificado e o proprietário será notificado pelo órgão
municipal competente, para que retire o veículo do logradouro público no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de remoção.
§ 1º - Caso o veículo não possua placas de identificação para a
devida notificação, a remoção será imediata.

§ 2º - O veículo removido será levado pelo órgão municipal
competente para o depósito público do Município de Catalão.

Art. 4º - Os proprietários dos veículos apreendidos só poderão
retirá-los do depósito mediante pagamento de multa a ser fixada pelo
órgão municipal competente e sob compromisso de não voltar a
abandonar o respectivo veículo em logradouro público.

§ 1º - O proprietário que retirar o veículo será responsável também
pelo pagamento das despesas de remoção e manutenção do mesmo em
depósito público.

§ 2º - Em caso de reincidência de abandono do veículo, o mesmo
será novamente removido e desapropriado no interesse da coletividade.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 30.03.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.814, de 05 de abril de 2011.
“Autoriza a desapropriação de imóveis urbanos que menciona,
e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a
desapropriar, consensual ou judicialmente, em nome do Município de Catalão,
cinco áreas de terras a serem destacadas de áreas maiores, cuja propriedade,
localização, matrículas imobiliárias e superfície total estão discriminadas
abaixo, declaradas de utilidade pública por ato próprio, todas no perímetro
urbano deste Município.

I - uma área de 2.605,57m², conforme mapa planimétrico em anexo,
parte de um terreno com a área de 34.891,75m², caracterizado como 1ª área
do DMD nº 2.355/2008, objeto da matrícula nº 36.729, do Livro 2, do C.R.I.
local, de propriedade de OTACÍLIO SERAFIM DA SILVA, brasileiro,
aposentado, CI nº 488.221-GO e CPF nº 061.283.941-91, e sua mulher
Almerinda Silva, brasileira, do lar, CI nº 1.429.745-GO e CPF nº 812.945.81104;

II - uma área de 4.460,69m², conforme mapa planimétrico em anexo,
parte de uma gleba de terras com a área de 12.750,00m² (1.27.50 ha.), objeto
da matrícula nº 16.381, do Livro 2-BC, do C.R.I. local, também de propriedade
dos expropriados citados no inciso anterior;

III - uma área de 2.640,05m², conforme mapa planimétrico em anexo,
parte de uma gleba de terras com a área de 7.590,00m², objeto da matrícula nº
19.053, do Livro 2-BN, do C.R.I. local, de propriedade de MAURINO DA SILVA
LEÃO, brasileiro, solteiro, biomédico, CI nº 19.561.156-1/SP e CPF nº
246.839.061-04, residente e domiciliado em Ribeirão Preto/SP;

IV - uma área de 3.092,97m², conforme mapa planimétrico em
anexo, parte de um terreno com a área de 50.192,00m² (05.01.92 ha), objeto
da matrícula nº 24.377, do Livro 2, do C.R.I. local, de propriedade de
OTACÍLIO SERAFIM DA SILVA, brasileiro, aposentado, CI nº 488.221-GO e
CPF nº 061.283.941-91, e sua mulher Almerinda Silva, brasileira, do lar, CI nº
1.429.745-GO e CPF nº 812.945.811-04;

V - uma área de 537,36m², conforme mapa planimétrico em anexo,
parte de um terreno na Rua Orcalino Mariano da Silva Primo, com a área de
12.100,00m² (1.21.00 ha.), objeto da matrícula nº 25.428, do Livro 2, do C.R.I.
local, de propriedade de OTACÍLIO SERAFIM DA SILVA, brasileiro,
aposentado, CI nº 488.221-GO e CPF nº 061.283.941-91, e sua mulher
Almerinda Silva, brasileira, do lar, CI nº 1.429.745-GO e CPF nº 812.945.811-0.

§ 1º – As áreas de terreno mencionadas nos incisos I, II e III deste
artigo, serão utilizadas para abertura do prolongamento da Avenida Castelo
Branco, no Setor Universitário, visando ampliar a infra-estrutura e a
urbanização do setor.

§ 2º - As áreas de terreno mencionadas nos incisos IV e V deste artigo,
serão utilizadas para fins da abertura do prolongamento das Ruas Rio de
Janeiro, D-1, D-2, e Rua sem denominação, no Loteamento Jardim Paraíso,
objetivando ampliar a infra-estrutura e a urbanização do setor.

§ 3º Caso necessário, para efetivar a desapropriação competirá ao
Poder Executivo os atos necessários à melhor descrição, identificação e
individualização das áreas a serem expropriadas.

§ 4º - As áreas a serem expropriadas, já referenciadas nesta lei
perfazem o total de 13.336,64m2 (treze mil trezentos e trinta e seis metros e
sessenta e quatro centímetros quadrados).

Art. 2º. O valor da indenização correspondente ao ato expropriatório
autorizado será o seguinte:

I - pagamento ao Sr. OTACÍLIO SERAFIM DA SILVA, brasileiro,
aposentado, CI nº 488.221-GO e CPF nº 061.283.941-91, e sua mulher
Almerinda Silva, brasileira, do lar, CI nº 1.429.745-GO e CPF nº 812.945.81104, pelas áreas descritas nos incisos I, II, IV e V, do artigo 1º.

a) - edificação, por meio de empreitada global, de uma casa residencial
unifamiliar, com área construída de 104,29m², em substituição à que será
demolida, e a ser erguida no remanescente da área objeto da matrícula nº
36.729, orçada em R$ 102.666,33 (cento e dois mil seiscentos e sessenta e
seis reais e trinta e três centavos);

b) - isenção total do pagamento da contribuição de melhoria advinda
com a implantação das redes de água e esgoto, asfalto e meio-fio, e rede de
energia elétrica, nas vias a serem abertas em prolongamento da Avenida
Castelo Branco, no Setor Universitário, nesta cidade;

c) - isenção total do pagamento da contribuição de melhoria advinda
com a implantação das redes de água e esgoto, asfalto e meio-fio, e rede de
energia elétrica, nas vias a serem abertas em prolongamento da Rua Rio de
Janeiro, Rua D-1, Rua D-2, e Rua sem denominação, no Jardim Paraíso, nesta
cidade.

II - pagamento ao Sr. MAURINO DA SILVA LEÃO, brasileiro, solteiro,
biomédico, CI nº 19.561.156-1/SP e CPF nº 246.839.061-04, residente e
domiciliado em Ribeirão Preto/SP, pela área de terreno descrita no inciso III, do
artigo 1º.

a) - isenção total do pagamento da contribuição de melhoria advinda
com a implantação das redes de água e esgoto, asfalto e meio-fio, e rede de
energia elétrica, nas vias a serem abertas em prolongamento da Rua Rio de
Janeiro, Rua D-1, Rua D-2, e Rua sem denominação, no Jardim Paraíso.

Art.3º - A indenização de que trata o artigo anterior se dará
exclusivamente na forma descrita e limitar-se-á aos valores dos benefícios
disponibilizados e à considerável valorização advinda às áreas remanescentes.

Art. 4º. Para cobrir as despesas decorrentes da aplicação desta lei
serão utilizadas verbas do orçamento vigente.

Art. 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 05.04.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.815, de 07 de abril de 2011.

“Altera o ANEXO I, na FUNÇÃO 17, SUB-FUNÇÃO 512, página 28/50 e
49/50, da lei nº 2.719, de 30 de dezembro de 2009, que dispôs sobre o
Plano Plurianual para o quadriênio 2010-2013 e dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.º - Fica alterado o Anexo I, na FUNÇÃO 17, SUB-FUNÇÃO 512,
página 28/50 e 49/50, da lei 2.719, de 30 de dezembro de 2009, que dispôs
sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2010-2013, da forma especificada
abaixo, que fica fazendo parte integrante do Anexo I, da citada lei.

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

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 07.04.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.816, de 15 de abril de 2011.

“Autoriza efetuar a recomposição salarial dos servidores e
agentes políticos da forma que especifica e dá outras
providências.”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos
da lei municipal nº 2.550, de 24/01/08, que fixou a Data Base das
revisões gerais anuais dos subsídios dos agentes políticos e da
remuneração dos servidores públicos municipais, a efetuar a revisão
salarial

dos

AGENTES

POLÍTICOS

ELETIVOS,

NOMEADOS

E

EQUIPARADOS em 12,07% (doze vírgula zero sete por cento),
correspondente à variação do IGP-M (FGV) DE 01/2009 a 03/2011, a
partir de 1º (primeiro) de abril do corrente ano.

Art. 2º - Fica ainda autorizado a efetuar a revisão salarial dos
SERVIDORES

MUNICIPAIS

EFETIVOS,

COMISSIONADOS,

APOSENTADOS E PENSIONISTAS E CONTRATADOS POR TEMPO
DETERMINADO (TEMPORÁRIOS), em 10,95% (dez vírgula noventa e
cinco por cento), correspondente à variação do IGP-M (FGV) de 04/10 a
03/2011, e a conceder reajuste salarial de 1,12% (um vírgula doze por
cento), perfazendo o percentual de 12,07 (doze vírgula sete), a partir de
1º (primeiro) de abril do corrente ano, sobre os valores de março de
2011.

Art. 3º - As despesas com a execução desta lei correrão a conta
da dotação orçamentária vigente.

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

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

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 15.04.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.817, de 15 de abril de 2011.
“Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento com a
Caixa Econômica Federal – CAIXA, e oferecer garantias, e dá
outras providências correlatas.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar e
garantir financiamento com a Caixa Econômica Federal – CAIXA, até o valor de
R$ 10.480.000,00 (dez milhões quatrocentos e oitenta mil reais), destinados à
execução de empreendimentos integrantes do programa SANEAMENTO PARA
TODOS.

Art. 2º - Para a garantia do principal e acessórios dos financiamentos
pelo Município para a execução de obras, serviços e equipamentos, observada
a finalidade indicada no Art. 1º, fica o Poder Executivo autorizado a utilizar
parcelas de quotas do Fundo de participações dos Municípios ou do Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Produção de
serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações –
ICMS e do produto da arrecadação de outros impostos, na forma da legislação
em vigor, e, na hipóteses de sua extinção,os fundos ou impostos que venham
substituí-los, bem como, na sua insuficiência, parte dos depósitos bancários,
conferindo ao agente financeiros os poderes bastantes para que as garantias
possam ser prontamente exequíveis no caso de inadimplemento.

Parágrafo único – Os poderes previstos neste artigo só poderão ser
exercidos pela Caixa Econômica Federal – CAIXA na hipótese do Município de
Catalão não ter efetuado, no vencimento, o pagamento das obrigações
assumidas nos contratos de empréstimos celebrados com a Caixa Econômica
Federal – CAIXA.
Art. 3º - O Poder Executivo consignará nos orçamentos anuais e
plurianuais do Município, durante os prazos que vierem a ser estabelecidos
para empréstimos por ele contraídos, dotações suficientes à amortização do
principal e acessórios resultantes do cumprimento desta lei.
Art. 4º - O Poder Executivo baixará os atos próprios para a
regulamentação da presente Lei.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 15.04.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.818, de 18 de abril de 2011.

“Denomina de Avenida “OSVALDO PINTO NOGUEIRA FILHO” a
AVENIDA “X”, do Bairro Santa Cruz, e dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.º - Fica denominada de Avenida “OSVALDO PINTO NOGUEIRA
FILHO” a AVENIDA “X”, do Bairro Santa Cruz, nesta cidade de Catalão-GO.

Art. 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a mandar
confeccionar a placa relativa à denominação de que trata o artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogandose as disposições em contrário.
(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 18.04.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.819, de 25 de abril de 2011.

“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio de parceria

com a ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DO SUDESTE GOIANO
e a conceder subvenção financeira da forma que especifica e
dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, 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 de parceria com a
ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DO SUDESTE GOIANO, associação civil de
direito privado, sem fins econômicos, com sede nesta cidade, visando à
colaboração financeira do Município à Associação para compra de materiais de
construção para ampliação da sede administrativa da ADISGO.

Art. 2º - O Município fica autorizado a conceder subvenção financeira no
valor de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser repassada em uma única
parcela, à ASSOCIAÇÃ DOS DIABÉTICOS DO SUDESTE GOIANO, com sede
neste Município, para ser utilizada na cobertura da seguinte despesa: reforma e
ampliação da sede administrativa da entidade, conforme o plano de aplicação
apresentado e aprovado.

Art. 3º - Para fazer face aos recursos desta Lei, a ASSOCIAÇÃO deverá
apresentar o plano de aplicação, e, posteriormente, a devida prestação de
contas referente às subvenções recebidas.

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão
suportadas pela seguinte dotação orçamentária:

08.244.1026.4027 – Manutenção das Atividades Assistenciais
30.50.43 – Subvenções Sociais.

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

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 25.04.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.820, de 03 de maio de 2011.

“Autoriza a alienação de veículos, implementos e sucatas do
patrimônio municipal e dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar, através
de leilão público comum, na forma da Lei 8.666/93, os veículos,
implementos e sucatas objeto do anexo único que passa a fazer parte
integrante desta Lei.
Parágrafo único – A autorização de que trata o caput deste artigo
decorre do fato de que os veículos, os implementos e as sucatas
tornaram-se inservíveis ao serviço público municipal.
Art. 2º - Cada veículo, implemento e sucata, para fins de leilão,
será considerado um lote, e não poderá ser alienado por preço inferior ao
definido por regular comissão de avaliação prévia.
Parágrafo único – Os valores arrecadados com o leilão dos bens
referenciados no anexo único deverão ser obrigatoriamente depositados
nas seguintes contas específicas:
a)

A arrecadação com alienação dos lotes 01, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56 e 57 serão depositada em conta municipal para
aquisição de veículos, implementos e/ou máquinas.

b)

A arrecadação com a alienação dos lotes 02, 17, 18, 19,
20 e 21 será depositada em conta específica do Fundo
Municipal de Saúde, para aquisição de novos veículos.

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

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 03.05.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.821 de 03 de maio de 2011.

DISPÕE SOBRE A DEFINIÇÃO DO PERÍMETRO DA ÁREA
URBANA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - São objetivos desta Lei, a definição e descrição dos limites
geográficos do Perímetro Urbano do Município de Catalão, Estado
de Goiás.
Art. 2º - Será obrigatória a adoção daquilo
que dispõe a presente Lei, nos regulamentos, resoluções e
determinações que envolvam os limites e definições do Perímetro
da Área Urbana no Município de Catalão.

Art.
3º Os
atos
administrativos
necessários para o cumprimento desta Lei serão fixados através de
decreto.
Art. 4º - Serão consideradas pertencentes
ao Perímetro Urbano do município de Catalão, as áreas dos imóveis
que se encontram dentro da linha descrita pelas seguintes
poligonais:
“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
eE
190.341,4260m; deste, segue com o seguinte azimute e distância:
167°45'28" e 1.035,51m até o vértice 2, de coordenadas N
7.982.460,000m e E 190.561,000m, daí, segue com o seguinte

azimute e distância: 101°00'40" e 1.465,99 m até o vértice 3, de
coordenadas N 7.983.180,000m e E 192.200,000m; daí, segue com
o seguinte azimute e distância: 5°49'14" e 1.193,15 m até o
vértice 4, de coordenadas N 7.984.367,000m e E 192.121,000m,
junto a cerca na faixa de domínio da GO-330, daí, segue com o
seguinte azimute e distância: 352°16'10" e 669,08 m até o vértice 5,
de coordenadas N 7.984.030,000m e E 191.031,000m; daí, segue
com o seguinte azimute e distância: 314°21'31" e 1.200,04 m até o
vértice 6, de coordenadas N 7.985869,000m e E 191.173,000m;
junto a cerca divisória na antiga estrada que liga Catalão e Ouvidor;
daí, segue com o seguinte azimute e distância: 11°00'13" e 733,49
m até o vértice 7, de coordenadas N 7.987.589,000m e E
191.313,000m, daí, segue com o seguinte azimute e distância:
34°41'40" e 1.921,25 m até o vértice 8, de coordenadas N
7.987168,647m e E 192.406,578m, 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
2.272,70 m até o vértice 9, de coordenadas N 7.989.436,610m e E
192.259,956m, no viaduto da BR-050 sobre a RFFSA; daí, segue
com o seguinte azimute e distância: 7°14'56" e 3.717,98 m até o
vértice 10, de coordenadas N 7.993.124,870m e E 192.729,093m,
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 701,58 m até o vértice 11,
de coordenadas N 7.993.696,339m e E 193.136,339m, junto a
cerca da faixa de domínio da BR-050 e uma estrada vicinal, abaixo
do Leilão Vale dos Buritis (Leilão do Manteiga); dai, segue com o
seguinte azimute e distância: 290°34'18" e 2.153,40 m até o
vértice 12, de coordenadas N 7.994.453,000m e E 191.120,000m,
daí, segue com o seguinte azimute e distância: 275°50'32" e
5.413,12 m até o vértice 13, de coordenadas N 7.993.274,000m e E
186.731,000m, junto a cerca da faixa de domínio da GO-330, a
2.300,00m o posto da polícia Rodoviária Estadual; daí, segue com o
seguinte azimute e distância: 253°11'15" e 3.249,91 m até o
vértice 14, de coordenadas N 7.994.064,000m e E 186.624,000m;
na estrada vicinal da Fazenda Pé do Morro; daí, segue com o
seguinte azimute e distância: 178°36'05" e 5.396,04 m até o

vértice 15, junto a cerca faixa de domínio da GO-210; de
coordenadas N 7.988.669,567m e E 182.755,706m; daí, segue com
o seguinte azimute e distância: 170°23'32" e 6.179,87 m até o
vértice 16, de coordenadas N 7.982.576,381 e E 183.787,144m, na
estrada vicinal que leva ao seminário Franciscano; daí, segue com
o seguinte azimute e distância: 91°22'50" e 1.543,29 m até o
vértice 17, de coordenadas N 7.982.539,195m e E 185.329,984m,
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 5.097,51 m até o vértice 1, ponto inicial da
descrição. Todas as coordenadas aqui descritas estão
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da
estação ativa da RBMC de Brasília, de coordenadas N
7.994.453,000m e E 191.120,000m, 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, perfazendo uma área total de 109.183.133,42m2.”
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 6º - Ficam revogadas as disposições
em contrário, especialmente a lei 1.000, de 12 de março de 1991.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 03.05.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.822 de 03 de maio de 2011.

“Autoriza a concessão de Gratificação de Incentivo aos
servidores municipais efetivos que estiverem lotados no
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU,
junto à Secretaria Municipal de Saúde de Catalão.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1.º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder
gratificação de incentivo de até 80 % (oitenta por cento) sobre o vencimento
base dos servidores efetivos que estiverem prestando serviços junto à
Secretaria Municipal de Saúde, com lotação no Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência – SAMU.
§1º - O valor da gratificação será fixado de acordo com o número de
plantões mensais realizados pelo servidor, respeitando o limite de 80% (oitenta
por cento) do salário base do servidor.
§2º - A gratificação autorizada no caput deste artigo constitui vantagem
meramente transitória, vigorando somente enquanto o servidor permanecer em
atividade no SAMU.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

(a) Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 03.05.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.823 de 11 de maio de 2011.

“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio de parceria com
a FUNDAÇÃO ESPÍRITA NOVA VIDA – FENOVA, e a conceder
subvenção financeira da forma que especifica e dá outras
providências.”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em nome
do Município de Catalão, a firmar convênio com a FUNDAÇÃO
ESPÍRITA

“NOVA

sigla FENOVA, pessoa

VIDA”, também
jurídica

de

direito

designada
privado,

de

pela
natureza

filantrópica, sem fins lucrativos, com sede nesta cidade, até dezembro de
2011, objetivando uma parceria com a FENOVA no sentido de colaborar
para mantê-la em pleno funcionamento, de forma a atender bem o maior
número de crianças que se matricularem na referida instituição, tudo de
acordo com os Estatutos da referida Fundação.
§1º - O Município fica autorizado a conceder
subvenção financeira à entidade FUNDAÇÃO ESPÍRITA “NOVA VIDA”
– FENOVA, para consecução dos objetivos referenciados no caput deste
artigo, na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais.
§2º - Os repasses ocorrerão em parcelas
mensais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a partir de abril de 2011 e até
dezembro do corrente ano, tudo conforme o que será estabelecido em
convênio e de acordo com o plano de aplicação aprovado, podendo ser
utilizados para pagamento dos funcionários da Fundação.
Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei,
a FUNDAÇÃO ESPÍRITA “NOVA VIDA” – FENOVA, deverá apresentar

o plano de aplicação, e, posteriormente, a devida prestação de contas
referente às subvenções recebidas.
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei serão suportadas pelas seguintes dotações orçamentárias:
08.244.1026 – Departamento de Ações Comunitárias
4027 – Manutenção das Atividades Assistenciais
335043 – Subvenções Sociais
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 11.05.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.824 de 11 de maio de 2011.

“Autoriza o Município de Catalão a filiar-se e/ou a manter-se
filiado a ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DO SUDESTE GOIANO
e dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em nome
do MUNICÍPIO DE CATALÃO, a filiar-se e a manter-se filiado a ASSOCIAÇÃO
MUNICIPALISTA DO SUDESTE GOIANO – AMUSG, inscrita no CNPJ sob o nº
12.534.444/0001-96, com sede em Goiânia-GO.
Artigo 2º - Fica ainda a Chefia do Poder Executivo
Municipal autorizado a realizar despesa mensal com o pagamento de
contribuição a referida Associação, cujo valor será sempre definido por
sugestão dos membros em votação com registro em Ata, iniciando-se no valor
mensal de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), valor este a ser debitado do
FPM diretamente na conta da ASSOCIAÇÃO.
Artigo 3º - As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.
Artigo 4º - Revogadas as disposições em contrário,
esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 11.05.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.825 de 11 de maio de 2011.

“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio com a ESCOLA DE SAMBA
TITULARES DO RITMO, desta cidade e a conceder subvenção financeira da
forma que especifica e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar convênio de parceria
com a ESCOLA DE SAMBA TITULARES DO RITMO, com sede nesta cidade, sem
fins lucrativos, objetivando a aquisição de instrumentos musicais para a
realização do carnaval de rua nesta cidade.
§ 1º - O Município fica autorizado a conceder
subvenção financeira a ESCOLA DE SAMBA TITULARES DO RITMO, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, para consecução dos objetivos
previstos no caput deste artigo, até a importância de R$ 29.000,00 (vinte e nove
mil reais) para custear as despesas com referida aquisição de instrumentos
musicais.
§ 2º - O repasse ocorrerá em uma única parcela em
data a ser estabelecida em convênio e de acordo com o plano de aplicação
apresentado e aprovado pela municipalidade.
Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei,
a ESCOLA DE SAMBA TITULARES DO RITMO deverá apresentar o plano de
aplicação, e, posteriormente, a devida prestação de contas referente às

subvenções recebidas nos termos exigidos pela Diretoria de Contabilidade deste
Município.
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária vigente:
-13.392.1083.4.052 – Manutenção e Promoção da
Cultura e Folclore;
-335043 – Subvenções Sociais.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a lei municipal
nº 2.812, de 02 de março de 2011.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 11.05.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.826 de 11 de maio de 2011.

“Autoriza concessão de Gratificação Especial aos Servidores
Municipais que prestaram serviços extraordinários e
imprescindíveis no decorrer das comemorações do
Carnaval/2011 e nos mutirões de combate ao mosquito
transmissor da dengue, como especifica.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
conceder Gratificação Especial aos servidores deste Município, que prestaram
serviços suplementares imprescindíveis no decorrer das comemorações do
Carnaval/2011 e nos mutirões de combate ao mosquito transmissor da dengue,
como especifica:

Vr. Bruto

Matr Nome servidor(a)

280

ADALBERTO ROSA DE
ALMEIDA

Cargo

a
receber

CARPINTEIRO, NIVEL 1

150,00

5.342 ADRIANO CAMARGO

CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I

150,00

ALBERTO CARLOS HORACIO
1.639 DOS SANTOS

AUX SERVICO, NIVEL 2

500,00

ALIPIO COELHO DE
2.013 MESQUITA

AUX SERVICO, NIVEL 1

500,00

644

ANDRE JULIO DE MESQUITA

CH DPTO PROC DADOS SEC

150,00

AGRICULT
ANIVALDO JOAQUIM DE
1.033 OLIVEIRA

CH DPTO PRACAS, JARDINS E
CEMIT

500,00

ANTONIA DE FATIMA
1.920 NASCIMENTO

AUX SERVICO, NIVEL 2

150,00

OPERADOR MAQ LEVE, NIVEL 1

150,00

2.994 ANTONIO CARLOS DA SILVA

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

400,00

5.385 ANTONIO CESAR FERREIRA

CH DPTO PROM SOCIAL

150,00

5.332 ANTONIO GONCALVES NETO

CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL II

150,00

67

ANTONIO CAMARGO DA
SILVA

1.496 ANTONIO MESQUITA ARAUJO MOTORISTA, NIVEL 1

319

ANTONIO NOLASCO DE
SOUZA

OPERADOR MAQ PESADA, NIVEL
1

500,00

150,00

APARECIDO DA SILVA
2.460 DUARTE

AUX SERVICO, NIVEL 1

75,00

APARECIDO GONCALVES
1.161 RIOS

AUX SERVICO, NIVEL 1

150,00

5.333 ARI MACHADO GOMES

CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL II

150,00

1.487 ARLINDO RAFAEL NUNES

CH DIVISAO PROD ASFALTO E
COMP

500,00

5.338 ARNALDO TOME BARBOSA

CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I

150,00

BENTO GONCALVES
6.033 SOBRINHO

CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I

150,00

4.565 BENTO LUIZ DIAS

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

400,00

1.378 BRAZ HENRIQUE SUCENA

AUX SERVICO, NIVEL 2

500,00

OPERADOR MAQ PESADA, NIVEL
2

150,00

137

CARLOS ALBERTO BORGES

5.096 CARLOS MARGON VAZ

CH DPTO AMOXARIF TRANSP

1.380 CARLOS ROBERTO MACHADO AUX SERVICO, NIVEL 1

75,00
500,00

267

CELSO FARIA DE ALMEIDA

MOTORISTA, NIVEL 2

500,00

CESAR RODRIGUES BORGES

OPERADOR MAQ PESADA, NIVEL
1

150,00

5.311 CICERO MANOEL DA SILVA

CH DPTO OBRAS RURAIS

150,00

5.212 CLAUDIO LUIZ RABELO

CH DPTO APOIO ADM SEC INFRA
ESTR

150,00

1.448 DANIEL ALVES RIBEIRO

AUX SERVICO, NIVEL 2

500,00

DEMETRIO INACIO DOS
SANTOS

AUX SERVICO, NIVEL 1

150,00

DIEGO LUIZ RIBEIRO
5.776 TRONCHA

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

400,00

4.568 DIEGO TOMAS LUCIANO

AGENTE FISCALIZAÇÃO-SMTC

400,00

1.531 DIOGENES PIRES LEITE

AUX SERVICO, NIVEL 1

500,00

500,00

284

660

69

DIVINO CAMARGO DA SILVA

OPERADOR MAQ PESADA, NIVEL
1

497

DIVINO DE FREITAS DA
PAIXAO

AUX SERVICO, NIVEL 1

150,00

188

DIVINO RODRIGUES DE
SOUZA

MOTORISTA, NIVEL 2

150,00

719

DONIZETE DE FREITAS
MARTINS

ESCRITURARIO, NIVEL 2

500,00

FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2
FMS

400,00

OPERADOR MAQ PESADA, NIVEL
1

150,00

2.015 EDY BUENO MARTINS

AUX SERVICO, NIVEL 1

150,00

1.449 ELIZIO PEREIRA DA SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 1

500,00

1.736 ELSON DE ALMEIDA SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 1

150,00

ENIVALDA DE FATIMA
4.259 FERREIRA

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

400,00

5.900 EDIANE BRAZ FERREIRA

326

EDSON POLICENO BORGES

346

EURIPEDES ALMEIDA DE
SOUZA

704

EURIPEDES TOME CARVALHO MOTORISTA, NIVEL 1

FAUSTO DE SOUZA
5.406 MEDEIROS

OPERADOR MAQ PESADA, NIVEL
2

CH DIVISAO MEC MAQ PESADAS

150,00
150,00

150,00

4.569 FERNANDA SOUZA PACHECO AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

400,00

5.336 FLAVIO ANDRIELE SOBRINHO CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL II

150,00

GILBERTO QUINTINO DA
5.753 SILVA

CH DIVISAO PROD MUDAS DE
FLORES

1.386 GILMAR OLIVEIRA BORGES

AUX SERVICO, NIVEL 1

5.257 GILSON MAGALHAES DE LIMA CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL II

75,00
150,00
150,00

662

HAMILTOM BISPO MOREIRA

AUX SERVICO, NIVEL 1

150,00

76

HELENO DE PAULA PONTES

ESCRITURARIO, NIVEL 3

400,00

IDEBRANDO PEREIRA
5.334 MARTINS

CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL II

150,00

1.475 IDILENO FERREIRA DA SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 1

150,00

1.485 IEDO FERNANDES BARBOSA

AUX SERVICO, NIVEL 1

75,00

1.747 INACIO GOMES DA TRINDADE AUX SERVICO, NIVEL 1

500,00

5.985 IZAIAS APOLINARIO DANTAS

FISCAL DE OBRAS

500,00

MOTORISTA, NIVEL 1

150,00

AUX SERVICO, NIVEL 1

500,00

527

JAIR PIMENTA FALEIROS

2.016 JALES BRAZ CORINTO
93

JANIRO BORGES

AUX SERVICO, NIVEL 1

75,00

302

JESUS BERNARDO DE
OLIVEIRA

AUX SERVICO, NIVEL 1

650,00

JOAO ALBERTO CAIADO DE
4.570 CASTRO FILHO

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

400,00

5.344 JOAO BATISTA GONZAGA

CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I

150,00

5.751

CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL II

150,00

JOAO BATISTA MARTINS

CARDOSO
5.727 JOAO BATISTA NEIVA

CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I

150,00

5.752 JOAO BENEDITO BORGES

CH DIVISAO CONS E AJARD EM
CANT

150,00

1.636 JOAO FERNANDES DA SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 1

500,00

2.464 JOAO LUZIA DA SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 1

150,00

581

JOAO NETO DE MESQUITA

CARPINTEIRO, NIVEL 1

150,00

676

JOAO PEREIRA DE MELO

AUX SERVICO, NIVEL 1

500,00

1.484 JORCE MARTINS DE PAULA

AUX SERVICO, NIVEL 1

150,00

1.210 JOSE ALVES DA SILVA

GUARDA VIGILANTE, NIVEL 2

150,00

1.226 JOSE APARECIDO F DA SILVA MOTORISTA, NIVEL 2
356

MOTORISTA, NIVEL 1

150,00

5.339 JOSE CANDIDO ROSA

CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I

150,00

5.345 JOSE GONCALVES NETO

CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I

150,00

5.570 JOSE JOAO DOS SANTOS

CH DIVISAO SERVICOS LAVAGEM
E LUBR

150,00

95

JOSE BALBINO ROSA

150,00

JOSE LOURENCO DE MORAIS AUX SERVICO, NIVEL 1

150,00

2.133 JOSE MACHADO DA SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 1

150,00

1486 JOSE MACHADO ROSA

AUX SERVICO, NIVEL 1

150,00

5.340 JOSE MIGUEL BORGES

CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I

150,00

428

JOSE PEREIRA DA SILVA

MOTORISTA, NIVEL 1

150,00

262

JOSE SEVERINO DA SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 1

500,00

CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I

150,00

374

JURACY CARDOSO
CARVALHO

MOTORISTA, NIVEL 1

500,00

555

LAZARO RODRIGUES II

AUX SERVICO, NIVEL 1

500,00

410

LIZANDRO DE OLIVEIRA SILVA

5.346 JULIANO BALBINO ROSA

CH DIVISAO CAPINA E LIMP

500,00

BUEROS
LOURIVAL COSTA DOS
5.235 SANTOS

CH DIVISAO SERV E
SERRALHERIA

150,00

LOURIVAL JOAQUIM DO
5.263 NASCIMENTO

CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I

150,00

4.572 LUCAS AGUIAR

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

400,00

ARMADOR, NIVEL 2

150,00

1.429 LUIZ PEREIRA DOS SANTOS

AUX SERVICO, NIVEL 1

150,00

5.220 MANOEL RIBEIRO BORGES

CH DPTO MAN ESTR VICINAIS

650,00

1.435 MARCIO HILARIO DA SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 1

150,00

121

MARCOS DORVALINO DA
COSTA

AUX SERVICO, NIVEL 1

150,00

310

MILTON DA SILVA

BORRACHEIRO, NIVEL 1

150,00

516

NATAL ALVES DO
NASCIMENTO

AUX SERVICO, NIVEL 1

150,00

1.433 NILSON ANTONIO DE PAULO

AUX SERVICO, NIVEL 1

150,00

5.349 NILSON JOSE LUIZ DA SILVA

CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I

150,00

MOTORISTA, NIVEL 1

150,00

887

322

LUIS CARLOS DE ALMEIDA

NORBERTO SERGIO
SANTANA

ASS ESP SEC DE PLANEJ E
5.241 OIDE DE OLIVEIRA SOBRINHO REGULACAO

500,00

5.341 PAULO CAMARGO

CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I

150,00

PAULO HENRIQUE INACIO
5.354 SILVA

CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I

400,00

MOTORISTA, NIVEL 1

150,00

1.103 PEDRO HONORIO SERAFIM

AUX SERVICO, NIVEL 1

500,00

1.406 RENATO JOAO MARTINS

AUX SERVICO, NIVEL 2

150,00

5.350 ROBERTO CAMARGO

CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I

150,00

248

PAULO JERONIMO DOS
SANTOS

ROBERVAL APARECIDO
1.409 MOISES

AUX SERVICO, NIVEL 1

150,00

RONALDO ARCANJO DA
5.351 SILVA

CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I

650,00

RONALDO LOURENCO DA
5.352 SILVA

CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL I

150,00

1.421 RUITER JOSE DA SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 1

150,00

SEBASTIAO ANTONIO DE
5.335 SOUZA

CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL II

2.026 SEBASTIAO DIVINO BORGES

AUX SERVICO, NIVEL 1

150,00

2.027 SEBASTIAO JACINTO FILHO

AUX SERVICO, NIVEL 1

150,00

2.028 SEBASTIAO MANOEL GOMES

AUX SERVICO, NIVEL 1

150,00

ENCANADOR, NIVEL 1

500,00

5.989 SERGIO FERREIRA DA SILVA

FISCAL DE OBRAS

500,00

2.030 SERGIO LUIZ DOS SANTOS

AUX SERVICO, NIVEL 2

500,00

1.431 SILVIO BATISTA JACINTO

AUX SERVICO, NIVEL 1

500,00

ESCRITURARIO, NIVEL 2

400,00

AUX SERVICO, NIVEL 2

500,00

CH DPTO LIMPEZA PUBLICA

150,00

407

207

SEBASTIAO NETO PACHECO

SIVALDO AIRES DE SOUZA

SOLIMAR RODRIGUES
1.518 COELHO
677

VALDEMES ROSA DA SILVA

5.259 VALDIRON PEREIRA DA SILVA CH EQUIPE TRABALHO - NIVEL II
616

VALDIVINO PIRES MOURA

75,00

150,00

PEDREIRO, NIVEL 1

500,00

2.033 VALMIR CARLOS NETO

AUX SERVICO, NIVEL 1

500,00

VANDERLEY DE OLIVEIRA DA
1.194 SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 2

500,00

70

VANILDE JOAQUIM DA COSTA AUX SERVICO, NIVEL 1

150,00

749

VILMAR JOSE BORGES

AUX SERVICO, NIVEL 1

500,00

AUX SERVICO, NIVEL 2

650,00

1.605 WILLIAM GONCALVES

WISMAR BATISTA SOUSA DA
2.038 SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 1

150,00

TOTAL GERAL.........R$ 35.750,00

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

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 11.05.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.827 de 11 de maio de 2011.

“Declara de Utilidade Pública o Conselho Consultivo de
Associações de Bairros de Catalão – CCABC.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica, pela presente Lei, declarada de
utilidade pública o “Conselho Consultivo de Associações de Bairros de
Catalão – CCABC”, entidade sem fins lucrativos, com sede nesta cidade
de Catalão, Estado de Goiás.

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

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 11.05.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.828 de 11 de maio de 2011.

“Regulamenta a sinalização de equipamentos de coleta
de entulhos e outros, bem como sua colocação em vias
públicas.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam as empresas prestadoras de serviços
de locação de caçambas e remoção de entulhos, obrigadas a sinalizar
seus equipamentos, afixando faixas refletivas ou realizando pintura com
material refletivo na mesma proporção da faixa, alternando cores branca
e vermelha em seus equipamentos (caçambas, etc.), dispostos
horizontalmente, distribuídos de forma uniforme e cobrindo, no mínimo,
60% (sessenta por cento) da extensão das bordas laterais e 80% (oitenta
por cento) da extensão das bordas dianteiras e traseiras dos
equipamentos.
§1º - A disposição horizontal e uniforme das faixas
deve obedecer:
I - nas bordas laterais, os cantos superiores dos
equipamentos devem ser delineados com faixas de 30% (trinta por cento)
em cada extremidade;
II - nas bordas dianteiras e traseiras, os cantos
superiores dos equipamentos devem ser delineados com faixas de 40%
(quarenta por cento) em cada extremidade.

Parágrafo Único - Consideram-se “bordas” as
extremidades superiores dos equipamentos.
§2º - As empresas estão obrigadas a manter os
equipamentos de sinalização em bom estado de conservação.
Art. 2º - Ficam as empresas prestadoras de serviços
de locação de caçambas e remoção de entulhos, proibidas de instalar
seus equipamentos (caçamba, etc.), em vias públicas, nas seguintes
condições:
§1º - Nas esquinas e a menos de cinco metros do
bordo do alinhamento da via transversal.
§2º - Afastado da calçada (meio-fio) a mais de
cinqüenta centímetros.
§3º - Junto ou sobre hidrantes de incêndio, registro
de água ou tampas de poços de visita de galerias subterrâneas, desde
que devidamente identificados.
§4º - No passeio ou sobre faixa destinada à pedestre,
sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, refúgios, ao lado ou
sobre canteiros centrais, divisores de pista de rolamentos, marcas de
canalização, gramados ou jardins públicos.
§5º - Onde houver guias de calçada (meio-fio)
rebaixadas destinadas a garantir acesso aos portadores de necessidades
especiais, bem como entrada e saída de veículos.

§6º - Na área de cruzamento de vias, prejudicando a
circulação de veículos e pedestres.
§7º - Onde houver sinalização horizontal delimitadora
de ponto de embarque ou desembarque de passageiros de transporte

coletivo ou, na inexistência desta sinalização, no intervalo compreendido
entre dez metros antes e depois do marco do ponto.
Art. 3º - As empresas proprietárias dos equipamentos
irregulares serão notificadas para que no prazo de 2 horas, contados a
partir do recebimento da notificação, procedam à regularização.
§1º - Esgotado o tempo sem que a empresa
regularize o equipamento, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos do
Município deve multar a empresa proprietária em 200 (duzentos) UFiM
(Unidade Fiscal do Município), por equipamento irregular.
§2º - Subsistente a situação no prazo de 6 horas,
contados a partir da notificação inicial, a empresa será considerada
reincidente e penalizada com multa de 400 (quatrocentos) UFiM
(Unidade Fiscal do Município).
Art. 4º - A remoção do equipamento pelo locador, do
local

estabelecido

pela

empresa

locatária,

implica

na

imediata

responsabilização daquele.
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 11.05.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.829 de 11 de maio de 2011.

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

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono
e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em conformidade com o disposto no Art. 43 da Lei Federal nº
4.320/64, a abrir crédito especial no valor total de até R$ 110.000,00 (Cento e
dez mil reais) no Orçamento fiscal do Município de Catalão, Estado de Goiás, no
exercício de 2011, com a seguinte classificação orçamentária:
10.301.1029 – Programa de Ações Básicas de Saúde
10.301.1029.3067

–

Construção

de

Galpão

para

Abrigo

de

Pneus.........................................................................................................R$
110.000,00
Art. 2º - Para atender ao disposto no artigo anterior serão
utilizados recursos provenientes da anulação parcial da dotação orçamentária
abaixo:
10.301.1029.4037 – Manutenção do FMS

31.90.04 – Contratação por Tempo Determinado
TOTAL

DE

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

110.000,00
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 11.05.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.830 de 11 de maio de 2011.
“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio de
parceria com a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE CATALÃO e a conceder subvenção
econômica da forma que especifica e dá outras
providências.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono
e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica a chefia do Poder Executivo Municipal
autorizada, em nome do Município de Catalão, a firmar convênio de parceria
com a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CATALÃO – ACIC, pessoa
jurídica de direito privado, de natureza associativa, sem fins lucrativos, com
sede nesta cidade, objetivando a realização da EXPOSUDESTE 2011 e a
promoção SHOW DE PRÊMIOS, como forma de divulgar nossas empresas
comerciais e prestadoras de serviço, alavancar as vendas e gerar mais emprego
e renda em nossa cidade.
§1º - O Município de Catalão fica autorizado a conceder
subvenção econômica à ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CATALÃO
– ACIC, no valor de R$ 90.000,00 (Noventa mil reais) para consecução dos
objetivos referenciados no caput deste artigo.
§2º - Os repasses ocorrerão em parcelas mensais de R$
30.000,00 (Trinta mil reais), a partir de maio de 2011, conforme o que será
estabelecido em convênio e de acordo com o plano de aplicação aprovado.

Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei,
a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CATALÃO – ACIC, deverá
apresentar o plano de aplicação, e, posteriormente, a devida prestação de
contas referente às subvenções recebidas nos termos exigidos pela Diretoria de
Contabilidade deste Município.
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
serão suportadas pelas seguintes dotações orçamentárias:
22.661.1092 – Incentivo à Indústria e Comércio
22.661.1092.4072 – Administração da Secretaria de
Indústria e Comércio
33.60.41 – Contribuições
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 11.05.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.831 de 17 de maio de 2011.
“Autoriza a realização de permuta de imóveis na
forma que específica, e dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o município de Catalão, na sua representação legal,
autorizado a permutar com a Sra. SHEILA ZARIF ABBUD DE AVELLAR,
CPF nº 534.055.361-20, um (1) lote de terreno nesta cidade, na Rua
Limírio Alves Leão, lado ímpar, esquina com a Rua Dona Celina
Rodrigues de Paula, lado par, caracterizado como 1ª área do DMD nº
537, de 16/01/2002, no Loteamento Lago das Mansões Silva Leão, com
a área de 684,16m2, objeto da matrícula nº 39.936, do Livro 2, do C.R.I.
local, por um (1) lote de terreno nesta cidade, na Rua 5, lado ímpar,
distante 140,00 metros da Rua Calixto Abrão, designado sob o nº 08 da
Quadra VII (na mata e adjacências) do Loteamento Nossa Senhora do
Rosário, objeto da matrícula nº 39.130, do Livro 2, do C.R.I. local.

§1º - A permuta de que trata o caput tem por objeto indenizar o
particular atingido pela formação do Parque Municipal Calixto Abrão,
localizado entre os Loteamentos Nossa Senhora de Fátima e Lago das
Mansões Silva Leão.

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

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

Art. 3º - As despesas necessárias ao ato autorizado, tais como
custas e emolumentos cartorários, taxas de registros, e outras inerentes
às transações imobiliárias, correrão às expensas do Município,
dispensado o recolhimento do ITBI respectivo.

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

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 17.05.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.832 de 17 de maio de 2011.

“Cria Cargos na estrutura administrativa do Município de
Catalão, definida pela Lei Municipal de nº 2.637, de 19 de
dezembro de 2008”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art.1º - Ficam criados junto a DIRETORIA DE OUVIDORIA
GERAL, que tem por objetivo apurar as reclamações relativas à prestação dos
serviços públicos da administração pública municipal direta e indireta, bem
como das entidades privadas de qualquer natureza que operem com recursos
públicos, na prestação de serviços à população, conforme o inciso I do § 3º do
artigo 37 da Constituição Federal, os seguintes Departamentos:

SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO

Nº

DIRETORIA DA OUVIDORIA

Vencimento

vagas

GERAL DO MUNICÍPIO

mensal

01

01

Chefe do Departamento Administrativo e de
Expediente da Ouvidoria Geral

1.560,78

Chefe do Departamento Técnico
da Ouvidoria Geral

1.560,78

Art. 2º - Ao Departamento Administrativo e de Expediente da
Ouvidoria Geral do Município, cabe:

I - Assessorar o (a) Ouvidor (a) nos assuntos que lhe são
inerentes, no sentido de integrar as ações da Ouvidoria Geral do Município;
promover as relações institucionais entre a Ouvidoria Geral do Município e os
Órgãos da Administração Direta e Indireta; promover o atendimento das
autoridades em geral, observando as exigências protocolares, bem como
eventos sociais; promover a comunicação social da Ouvidoria; encaminhar
documentos e representações aos órgãos competentes;

II - desenvolver todas as atividades relativas ao expediente:
receber, expedir, controlar e elaborar todos os expedientes, correspondências,
protocolos e processos em trâmite na Ouvidoria e distribuí-los às Assessorias
competentes; promover a comunicação com os demais Órgãos do Executivo e
dos Poderes Públicos; coordenar e gerenciar o recebimento, armazenagem e
distribuição, bem como promover a racional utilização dos materiais e serviços
da Administração; promover o registro e arquivamento de notícias e
documentos relativos à Ouvidoria geral do Município;

III - desenvolver atividades de assessoria e organização
administrativa: receber, analisar, organizar os protocolos destinados à Ouvidoria
Geral do Município e promover a comunicação com os demais Órgãos do
Executivo e dos Poderes Públicos; elaborar laudos e estudos sobre os
Protocolos; preparar despachos e encaminhamentos nos Protocolos; suprir a
Ouvidoria de materiais e serviços com base em legislação própria e diretrizes
preestabelecidas; e elaborar relatórios, outras atividades correlatas.

Art. 3º - Ao Departamento Técnico da Ouvidoria Geral, cabe:

I - desenvolver atividades de assessoria em informática:
codificar, compilar e implantar sistemas e processos para elaboração de
relatórios, manter atualizado banco de dados, verificar a integridade dos

sistemas, realizar suporte aos usuários em software e aos usuários em
hardware, executar manutenção preventiva de hardware, promover o
treinamento dos usuários, instalar equipamentos e montagem dos servidores,
outras atividades correlatas;

II - promover o atendimento pessoal dos cidadãos identificando
e analisando problemas e necessidades; traçar o perfil social dos denunciantes;
realizar análise social dos dados apresentados, organizar e manter banco de
dados relativos aos atendimentos; elaborar relatórios; emitir pareceres parciais
e ou conclusivos sobre assuntos relacionados à sua área; buscar junto aos
demais Órgãos do Poder Público, os entendimentos e meios necessários à
viabilização da solução dos casos apresentados e atividades correlatas.

Art. 4º - Ficam criados na Estrutura Administrativa da Secretaria
Municipal de Agricultura e Desenvolvimento os cargos com seus respectivos
quantitativos, vencimento e função a seguir descritos:

SECRETARIA MUNICIPAL
DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Nº
VAGAS

01
01

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS
Chefe do Departamento de Manutenção de
Máquinas e Equipamentos Rurais
Chefe do Departamento de Cadastro e
Agendamento de Serviços Rurais

VENCIMENTO
MENSAL R$

1.560,78

1.560,78

Art. 5º - Ao Departamento de Manutenção de Máquinas e
Equipamentos Rurais, compete:

I – administrar, controlar e programar os serviços em execução
e a serem executados, com relação à manutenção dos veículos que compõe a
frota da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento;

II - coordenação das equipes envolvidas na execução dos
serviços;

III – controle da freqüência dos servidores lotados na seção;

IV – liberação das máquinas e equipamentos para uso após a
execução dos serviços de manutenção;

V – distribuição dos serviços aos servidores lotados no
Departamento;

VI - coordenação dos serviços de manutenção dos das máquinas
e equipamentos;

VII – solicitar em tempo hábil a substituição de peças de forma
a tornar rápida a recuperação das máquinas e equipamentos da Secretaria;

VIII - executar outras atividades correlatas.

Art. 6º - Ao Departamento de Cadastro e Agendamento de
Serviços Rurais, compete:

I – organizar um cadastro das unidades rurais do Município;

II – definir cronograma de atendimentos de acordo com a
urgência que requer os serviços;

III – definir a prestação dos serviços de acordo com a região, de
forma a atender todas as necessidades da região atendida para evitar futuros
deslocamentos de máquinas e equipamentos à mesma região num curto espaço
de tempo;

IV – planejar, organizar e efetuar a prestação dos serviços aos
produtores rurais no menor decurso de tempo possível;

V – Coordenar e acompanhar toda a prestação de forma que os
serviços sejam prestados a contento e sem desperdícios;

VI – Organizar a integração dos produtores de cada região e
entre as regiões do Município, divulgar as ações positivas realizadas entre os
produtores para que possam se multiplicar;

VII – Avaliar para o Secretário as políticas e as prestações de
serviços realizadas pela Secretaria na área de agricultura e pecuária do
Município;

VIII – realizar outras atividades correlatas.

Art. 7º - Fica criado na Estrutura Administrativa da Secretaria
Municipal de Esportes, Juventude e Lazer os cargos com seus quantitativos,
vencimentos e funções a seguir descrito:

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

Nº
VAGAS

01
01

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS
Chefe do Departamento de Manutenção e
Reparos do Patrimônio Esportivo
Chefe do Departamento das Atividades
Esportivas Comunitárias

VENCIMENTO
MENSAL R$

1.560,78

1.560,78

Art. 8º - Ao Departamento de Manutenção e Reparos do
Patrimônio Esportivo, compete:

I – levantar os problemas físicos com os Centros Esportivos à
disposição da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer, indicando as
providências necessárias ao Secretário da pasta que solicitará junto a Secretaria
de Obras a solução dos problemas;

II – solicitar as adaptações, ampliações e reformas dos prédios
públicos da Secretaria, dos campos de futebol e quadras poliesportivas de
forma a mantê-los sempre em condições de uso;

III – observar diariamente as questões de segurança dos
usuários do patrimônio público da secretaria, inclusive, das condições elétricas
das instalações, bem como a estabilidade dos pisos e grades dos centros
esportivos;

IV – estar atento quanto à segurança do patrimônio público da
Secretaria, solicitando adequações para evitar furtos e depredações das
instalações;

V – Acompanhar a prestação dos serviços de construção,
adequação e reformas do patrimônio esportivo do Município;

VI – realizar outras atividades correlatas.

Art. 9º - Ao Departamento das Atividades Esportivas
Comunitárias, compete:

I – desenvolver atividades esportivas junto às comunidades do
município, de forma a incentivar a interação entre os munícipes;

II – desenvolver no seio de cada comunidade atividades
esportivas, incentivando a prática do esporte como fonte de saúde e
entretenimento nos bairros de nossa cidade;

III – incentivar e criar condições para a instalação de academias
ao ar livre em cada bairro de nossa cidade, bem como nos distritos e povoados
de nosso município;

IV – organizar campeonatos e disputas regionais em diversas
modalidades esportivas;

V – interatuar com os professores e alunos do Campus da UFG
de nossa cidade, principalmente os do curso de educação física, de forma a criar
parcerias entre a Secretaria de Esportes e aquela instituição de ensino;

VI - realizar outras atividades correlatas.

Art. 10 - Fica criado na Estrutura Administrativa da Secretaria
Municipal de Infra-Estrutura o cargo com seu quantitativo, vencimento e
funções a seguir descrito:

SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRA-ESTRUTURA

Nº
VAGAS

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS

VENCIMENTO
MENSAL R$

Chefe do Departamento de Roçagens
01

de áreas Particulares e Públicas

1.560,78

Art. 11 - Ao Departamento de Roçagens de áreas particulares e
públicas, compete:

I – efetuar os serviços de limpeza, poda e de roçagem de áreas
particulares desprovidas de cercamento ou com autorização superior para a
execução dos serviços;

II – efetuar continuamente os serviços limpeza, poda e roçagem
de áreas públicas, como forma de manter a limpeza dos locais, bem como o
asseio e a segurança dos munícipes;

III – efetuar a limpeza, poda e roçagem das margens dos
córregos que cortam a cidade, depois de consultada a Secretaria Municipal do
meio ambiente;

IV – participar com as demais turmas de serviços quando da
realização de mutirões para realização de serviços em um determinado bairro
ou distrito;

V – tomar todas as medidas de segurança por ocasião da
realização dos serviços de forma a evitar acidentes com os trabalhados,
transeuntes ou com o patrimônio dos munícipes;

VI – disponibilizar e fiscalizar o uso por partes dos servidores do
Departamento dos EPIs adequados tecnicamente para o tipo de serviço
realizado;

VII – auxiliar o Departamento de Limpeza Pública sempre que
solicitado pelo Secretário da pasta;

VIII - realizar outras atividades correlatas.

Art.12 - Fica alterado o número de VAGAS e VENCIMENTO
MENSAL, dos cargos de CHEFE DE EQUIPE DE TRABALHO I e CHEFE DE EQUIPE
DE TRABALHO II, constante da Estrutura Administrativa do Município de

Catalão, cargos estes de livre lotação em qualquer Secretaria do Município, da
forma a seguir especificada:

§ 1º – O número de Vagas do cargo de Chefe de Equipe I alterase de 50 (cinquenta) para 60 (sessenta), e, Chefe de Equipe II, altera-se de 75
(setenta e cinco) para 80 (oitenta) vagas e com o vencimento abaixo
mencionado:

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS
Nº
VAGAS

COMISSIONADOS DE CHEFIA, DIREÇÃO
E ASSESSORAMENTO DA ESTRUTURA

VENCIMENTO
MENSAL R$

ADMINISTRATIVA EM GERAL
60

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

80

669,01

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

563,96

§ 2º - São atribuições dos ocupantes dos cargos de CHEFE DE
EQUIPE TRABALHO I e II:

ESPECIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES DO CARGO DE
CHEFE DE EQUIPE DE TRABALHO I e II

ANEXO I
DEMONSTRATIVO DO CARGO E FUNÇÃO
CARGO/FUNÇÃO:

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO:

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
DEPARTAMENTO/CHEFES DE DIVISÕES

§ 3º - Todos os cargos criados através desta Lei farão parte
integrante do Anexo Único da Lei 2.637, de 19 de dezembro de 2008, ficando a
Diretoria de Recursos Humanos do Município autorizado a readequar o
Organograma de acordo com os termos desta Lei.
Art. 13 – Com 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 significante no
orçamentário-financeiro neste exercício e nem nos dois subseqüentes, já que
esta alteração na estrutura administrativa já estava planejada quando da
elaboração de respectivas leis.
Parágrafo único - Toda a despesa com esta Lei tem adequação
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com
o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 17.05.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.833 de 17 de maio de 2011.
“Declara de Utilidade Pública a
Produtores de Alho de Catalão-GO.”

Associação

dos

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica pela presente Lei declarada de utilidade
pública a “Associação dos Produtores de Alho de Catalão”, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 24.811.150/0001-43, entidade sem fins lucrativos,
com sede nesta cidade de Catalão, Estado de Goiás.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 17.05.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.834 de 24 de maio de 2011.

“Denomina logradouro público municipal que
especifica”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.º - Fica denominado de “JARBAS DO NASCIMENTO”, o
Complexo Esportivo localizado à Rua 35, nº 150, Setor Margon, nesta
cidade.

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

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 24.05.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.835 de 26 de maio de 2011.

“APROVA O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO
MUNÍCIPIO DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica aprovado, no âmbito do Município
de Catalão, o Plano Municipal de Educação, constante do
documento anexo.
Art. 2º - O Plano Municipal de Educação
constitui-se em importante e legítimo instrumento de trabalho,
refletindo o pensamento autêntico da comunidade catalana para a
área educacional.
Art. 3º - O Plano Municipal de Educação destinase a reger a educação no Município por um período de 10 (dez)
anos, fixando diretrizes e metas a serem cumpridas pelas
instituições que compõem os 03 (três) sistemas reguladores de
ensino, bem como a educação especial, de jovens e adultos,
profissional e do campo.
Art. 4º - A Secretaria Municipal de Educação e o
Conselho

Municipal

de

Educação

monitoramento da execução do Plano.

serão

responsáveis

pelo

Art.

5º

-

O

Município

empenhar-se-á

na

divulgação do Plano aprovado por esta Lei, e na progressiva
realização de seus objetivos e metas, para que a sociedade o
conheça amplamente e acompanhe sua implementação.
Art. 6º - O Poder Executivo, se necessário,
promoverá a regulamentação do disposto nesta Lei, 30 (trinta) dias
após a sua publicação.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 26.05.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.836 de 14 de junho de 2011.

“Define

habilitação

mínima

(requisitos

de

provimento) e descrição sumária dos cargos
efetivos de professor PD-1 da forma que
especifica.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Define-se na forma abaixo a habilitação
mínima (requisitos de provimento) e a descrição sumária dos cargos
efetivos constantes da estrutura administrativa do Município de
Catalão, Estado de Goiás:

I – PROFESSOR PD-1
Habilitação Mínima: Nível Superior em curso de Licenciatura de
Graduação Plena
Descrição Sumária
Exercer

atividades

docentes

na

educação

infantil,

ensino

fundamental e educação de jovens e adultos. Elaborar planos de
curso e projetos. Preparar materiais didáticos necessários à sua
prática pedagógica.
Aplicar e corrigir avaliações e demais trabalhos que assegurem a
formação integral do aluno.

II – PROFESSOR PD-1 (Distrito de Santo Antônio do Rio
Verde e Região)
Habilitação Mínima: Nível Superior em curso de Licenciatura de
Graduação Plena

Descrição Sumária
Exercer, no Distrito de Santo Antônio do Rio Verde e região
atividades docentes na educação infantil, ensino fundamental e
educação de jovens e adultos. Elaborar planos de curso e projetos.
Preparar materiais didáticos necessários à sua prática pedagógica.
Aplicar e corrigir avaliações e demais trabalhos que assegurem a
formação integral do aluno.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo
seus efeitos a 1º (primeiro) de maio de 2011.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 14.06.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.837 de 14 de junho de 2011.
“Altera o número de vagas do cargo efetivo de
professor PD-1, da forma que especifica”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica alterado de 150 (cento e
cinquenta) para 200 (duzentos), o número de vagas do cargo
efetivo de Professor PD-1, Constante do Anexo V, Grupo “C” da Lei
Municipal nº 1.818, de 05 de abril de 2000, cargo este vinculado à
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Parágrafo único – Permanecem inalterados a
remuneração do cargo, jornada de trabalho e todos os direitos e
deveres constantes do Estatuto do Magistério e demais legislação
municipal em vigor com abrangência na relação servidor/município.

Artigo 2º - Com 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 significante no orçamentário-financeiro neste
exercício e nem nos dois subseqüentes, já que esta alteração na
estrutura administrativa já estava planejada quando da elaboração
de respectivas leis.

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

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

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 14.06.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.838 de 14 de junho de 2011.

“Define
habilitação
mínima
(requisitos
de
provimento) e descrição sumária dos cargos
efetivos que especifica.”

O povo do município de Catalão, Estado de Goiás, por seus
representantes legais, aprova, e eu, na qualidade de Prefeito Municipal,
em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art.1º - Define-se na forma abaixo a habilitação mínima
(requisitos de provimento) e a descrição sumária dos cargos efetivos
constantes da estrutura administrativa do Município de Catalão, Estado de
Goiás:
I - ARMADOR
Habilitação Mínima: Nível Médio Completo
Descrição Sumária:
O Armador tem como atribuição preparar a confecção de armações e
estruturas de concreto e de concretos armados. Cortam e dobram
ferragens de lajes. Montam e aplicam armações de fundações, pilares e
vigas. Moldam corpos de prova.
II - ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
Habilitação

Mínima:

Nível

Médio

aperfeiçoamento/qualificação na área.
Descrição Sumária:

Completo

com

Curso

de

Executar tarefas em colaboração com eletrotécnicos ou engenheiros, na
área de instalações elétricas de baixa tensão, cuidar da iluminação pública
do município, trocando lâmpadas e demais componentes elétricos.
Executar todas as atribuições típicas de eletricista, segundo as leis
vigentes regulamentadoras das atividades profissionais. Executar qualquer
outra atividade correlata ou similar que lhe for atribuída por autoridade
competente, e demais atividades correlatas ao cargo.
III - ENCANADOR
Habilitação

Mínima:

Nível

Médio

Completo

com

Curso

de

aperfeiçoamento/qualificação na área.
Descrição Sumária:
Operacionalizam projetos de instalações de tubulações, definem traçados
e dimensionam tubulações; especificam, quantificam e inspecionam
materiais; preparam locais para instalações, realizam pré-montagem e
instalam tubulações. Realizam testes operacionais de pressão de fluidos e
testes de estanqueidade. Protegem instalações e fazem manutenções em
equipamentos e acessórios.
IV - GUARDA VIGILANTE
Habilitação Mínima: Nível Médio Completo
Descrição Sumária:
Exercer vigilância noturna e diurna nas diversas dependências; fazer ronda
de inspeção de acordo com intervalos fixados; observar e fiscalizar a
entrada e saída de pessoas e viaturas das dependências dos órgãos;
verificar perigos de incêndio, inundações e alertar sobre instalações

precárias, abrir e fechar portas, portões e janelas; ligar e desligar
equipamentos e máquinas; fazer comunicação sobre qualquer ameaça ao
patrimônio público; desempenhar outras tarefas.
V - OPERADOR DE MÁQUINA PESADA
Habilitação Mínima: Nível Médio Completo e CNH categoria “C” ou
superior
Descrição Sumária:
Operar

tratores

de

esteira,

motoniveladoras,

pá-carregadeiras,

retroescavadeira e máquinas pesadas em geral, executando as tarefas
pertinentes à utilização dos mesmos na área urbana e rural, vistoriar a
máquina e zelar pela manutenção, conservando-a em perfeitas condições
de higiene e funcionamento, recolher a máquina na garagem assim que as
tarefas forem concluídas, executar outras atividades pertinentes ao seu
cargo.
VI - AUXILIAR DE SERVIÇO
Habilitação Mínima: Nível Fundamental Incompleto
Descrição Sumária:
Observar e fiscalizar a entrada e saída de pessoas das dependências do
órgão; cuidar da limpeza interna e da área externa, nos serviços de capina
e varrição; de postos de saúde; acondicionamento de lixo em recipientes
próprios para coleta; auxiliar nos serviços referentes à construção civil;
conduzir e entregar correspondências internas e externas, colaborar na
fiscalização da disciplina e segurança dos usuários em todo o período de
expediente, desempenhar outras tarefas semelhantes.

VII - MERENDEIRA
Habilitação Mínima: Nível Fundamental Incompleto
Descrição Sumária:
Executar tarefas inerentes ao preparo e distribuição de merendas,
selecionando alimentos, preparando refeições ligeiras e distribuindo-as
aos comensais, para atender ao programa alimentar de estabelecimentos
educacionais e outros, seguindo todas as orientações da nutricionista e
coordenadora da merenda.
VIII - CARPINTEIRO
Habilitação Mínima: Nível Fundamental Completo
Descrição Sumária:
Planejar trabalhos de carpintaria, preparar canteiro de obras e montar
fôrmas metálicas. Confeccionar fôrmas de madeira e forro de laje
(painéis), construir andaimes e proteção de madeira e estruturas de
madeira para telhado. Montar portas e esquadrias. Finalizar serviços tais
como desmonte de andaimes, limpeza e lubrificação de fôrmas metálicas,
seleção de

materiais

reutilizáveis, armazenamento

de

peças e

equipamentos. Desempenhar outras atividades correlatas.
IX - PEDREIRO
Habilitação Mínima: Nível Fundamental Completo
Descrição Sumária:
Executar trabalhos de levantamento de paredes de alvenaria, concretos e
outros; construir pisos e contra pisos, reboco etc; aplicar forros e

revestimentos diversos; encher formas de concretos das lajes e estruturas;
construir bueiros e drenos, e outras atividades; cuidar de todas as
ferramentas usadas nestas tarefas, bem como zelar de todo material
necessário na execução das tarefas evitando desperdício do patrimônio
público; executar outras atividades afins que necessário na zona rural ou
em todas as unidades municipais.
Art.2º - Define-se da forma abaixo a habilitação mínima (requisitos de
provimento) e a descrição sumária dos cargos efetivos constantes da
estrutura administrativa do Fundo Municipal de Saúde de Catalão, Estado
de Goiás:
I - MÉDICO CLÍNICO GERAL
Habilitação Mínima: Nível Superior em Medicina com Registro no
Conselho de Classe
Descrição Sumária:
Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes e clientes;
implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto
individuais quanto coletivas; coordenar programas e serviços em saúde,
efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e
difundem conhecimentos da área médica.
II - MÉDICO GINECOLOGISTA
Habilitação Mínima: Nível Superior em Medicina com Especialização em
Ginecologia e Registro no Conselho de Classe
Descrição Sumária:

Responsável por cuidar basicamente da saúde da mulher, e tudo o que
envolve a parte hormonal feminina dentre outras coisas. Realizar
determinados exames preventivos, como o de mama, o exame Papa
Nicolau, dentre outros, que são essenciais para prevenir a mulher de
doenças mais graves.
III - MÉDICO ORTOPEDISTA
Habilitação Mínima: Nível Superior em Medicina com Especialização em
Ortopedia e Registro no Conselho de Classe
Descrição Sumária:
Utilizar métodos clínicos, físicos e cirúrgicos para tratar, corrigir
enfermidades, lesões e deformidades ósseas, dos músculos, dos tendões,
articulações e ligamentos, e tudo o que se relaciona ao aparelho
locomotor, ao sistema esquelético e estruturas associadas.
IV - MÉDICO PEDIATRA
Habilitação Mínima: Nível Superior em Medicina com Especialização em
Pediatria e Registro no Conselho de Classe
Descrição Sumária:
Realizar consultas de rotina e acompanha o crescimento, mede e pesa a
criança, para comparar com exames anteriores, além de prevenir e tratar
as possíveis enfermidades.
V - MÉDICO PSF
Habilitação Mínima: Nível Superior em Medicina com Registro no
Conselho de Classe
Descrição Sumária:

Atuar com atendimento no programa de saúde da família e plantões.
Prestar atendimento a pacientes, consultas e demais atividades da função.

VI - ENFERMEIRO
Habilitação Mínima: Nível Superior em Enfermagem com Registro no
Conselho de Classe
Descrição Sumária:
Prestar assistência ao paciente, coordenar, planejar ações e auditar
serviços de enfermagem. Obedecer às normas de biossegurança na
execução de suas atribuições.
VII - TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Habilitação Mínima: Formação Técnica de Enfermagem com Registro no
Conselho de classe
Descrição Sumária:
Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais e unidades
de saúde; atuar em cirurgia, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde
ocupacional e outras áreas. Prestar assistência ao paciente zelando pelo
seu conforto e bem estar, administrar medicamentos e desempenhar
tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o
paciente e o instrumental. Organizar ambiente de trabalho e dar
continuidade aos plantões. Trabalhar em conformidade com as boas
práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizar registros e
elaborar relatórios técnicos. Desempenhar atividades e realizar ações para
promoção da saúde da família.

Art.3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 1º
(primeiro) de maio de 2011.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 14.06.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.839 de 14 de junho de 2011.

“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio
de parceria com o CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DE GOIÁS, por sua 5ª COMPANHIA
INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR e dá outras
providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar
convênio com o CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO
DE GOIÁS, por sua 5ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO
MILITAR, estabelecida nesta cidade de Catalão, Estado de Goiás,
visando à implantação do Programa Bombeiro Mirim/2011.
Art. 2º - O Município de Catalão fica
autorizado a repassar R$ 23.675,00 (Vinte e três mil, seiscentos e
setenta e cinco reais), da conta do Fundo Municipal dos direitos da
criança e do adolescente, a título de despesa extra-orçamentária ao
FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE
CATALÃO, inscrito no CCG (MF) sob o nº 03.587.308/0001-73,
criado através da lei municipal nº 1.797, de 16 de dezembro de
1999, para cobertura das despesas com a implantação do
Programa Bombeiro Mirim/ 2011.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 14.06.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.840 de 06 de julho de 2011.

“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio de
parceria com a ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIDA PADRE
ANTÔNIO PALLADINO e a conceder subvenção financeira
da forma que especifica e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar
convênio de parceria com a ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIDA PADRE
ANTÔNIO PALLADINO, associação civil de direito privado, sem fins
econômicos, com sede nesta cidade, visando à colaboração financeira do
Município à Associação para compra de materiais de construção e mãode-obra para reforma e ampliação da sede administrativa da ASSOCIAÇÃO.
Art. 2º - O Município fica autorizado a conceder
subvenção financeira no valor de até R$ 50.653,30 (Cinquenta mil,
seiscentos e cinquenta e três reais e trinta centavos), a ser repassada em
uma única parcela, à ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIDA PADRE ANTÔNIO
PALLADINO, com sede neste Município, para ser utilizada na cobertura da
seguinte despesa: reforma e ampliação da sede administrativa da
entidade, conforme o plano de aplicação apresentado e aprovado.

Art. 3º - Para fazer face aos recursos desta lei, a
ASSOCIAÇÃO deverá apresentar o plano de aplicação, e, posteriormente,
a devida prestação de conta referente às subvenções recebidas.
Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária:
08.243.1024.4.024 – Manutenção do Fundo
Municipal da Criança e Adolescente
33.50.43 – Subvenções Sociais
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 06.07.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.841 de 06 de julho de 2011.

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

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado, em nome deste Município, a firmar convênio com o
SINDICATO RURAL DE CATALÃO, visando à cooperação na realização da
Exposição Agropecuária de 2011.

Parágrafo único – Fica ainda o Município de
Catalão autorizado a conceder subvenção financeira ao SINDICATO através
do convênio referenciado no caput, até a importância de R$ 130.000,00
(Cento e trinta e mil reais), para a consecução dos objetivos desta lei, cujo
o repasse ocorrerá conforme o estabelecido em futuro convênio.
Art. 2º - Para firmar o respectivo convênio e fazer
face aos recursos desta lei, o SINDICATO deverá apresentar toda a
documentação necessária e exigida pelo TCM de Goiás, juntamente com o

plano de aplicação, e, posteriormente, a devida prestação de conta
referente às subvenções recebidas.

Art. 3º - Todas as despesas com a execução desta
lei correrão à conta exclusiva da dotação orçamentária vigente a seguir
especificada, suplementada se necessário:

20.122.1051.4068 – Administração da Secretária
Municipal de Agricultura
33.60.41 – Contribuições.

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

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 06.07.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.842 de 06 de julho de 2011.
“Denomina

logradouro

público

municipal

que

especifica.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art.1º - Fica denominada “MISAEL NOGUEIRA” a Rua
X, paralela à Rua Yolanda Safatle Mori, no Bairro Evelina Nour 2.
Art.2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 06.07.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.843 de 06 de julho de 2011.

“DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES
PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE
2012, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento do Município de Catalão, Estado de
Goiás, para o exercício de 2012, será elaborado e executado observando as
diretrizes,

objetivos,

prioridades

e

metas

estabelecidas

nesta

Lei,

compreendendo:
I – as Metas Fiscais;
II – as Prioridades da Administração Municipal;
III – a Estrutura dos Orçamentos;
IV – as Diretrizes para Elaboração do Orçamento do Município;
V – as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
VI – as Disposições sobre Despesa com Pessoal;
VII – as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e
VIII – as Disposições Gerais.
I – DAS METAS FISCAIS
Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º 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 2012, estão identificados nos Demonstrativos de I a VIII
desta Lei, EM CONFORMIDADE COM A Portaria nº 587, de 29 de agosto de
2005 – Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

Parágrafo Único – Os municípios com população inferior a
cinqüenta mil habitantes estão obrigados, por força do Art. 63, inciso III da LRF,
a partir do exercício de 2005, a elaborar o Anexo de Metas Fiscais de que trata
o Art. 4º, §1º, na forma definida na Portaria nº. 587/2005 – STN.
Art. 3º - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as
Entidades das Administrações Direta e Indireta, constituídas pelas Autarquias,
Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, as
quais recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

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

Demonstrativo I- Metas Anuais;
Demonstrativo II- Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício
Anterior;
Demonstrativo III- Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais
Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
Demonstrativo IV- Evolução do Patrimônio Líquido;
Demonstrativo V- Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação
de Ativos;
Demonstrativo VI- Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS;
Demonstrativo VII- Estimativa e Compensação da Renúncia de Receitas; e
Demonstrativo VIII- Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de
Caráter Continuado.
Parágrafo Único – Os Demonstrativos referidos neste
artigo serão apurados em cada Unidade Gestora e sua consolidação constituirá
nas Metas Fiscais do Município.

METAS ANUAIS

Art. 5º - Em cumprimento ao §1º, do art. 4º, da Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF, o Demonstrativo I – Metas Anuais – será
elaborado em valores Correntes e Constantes, relativos às Receitas,
Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública, para o
Exercício de Referência e para os dois seguintes.

§1º - Os valores correntes dos exercícios de 2011, 2012 e
2013 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas
de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial,
incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação
de programas, projetos ou atividades. Os valores constantes utilizam o
parâmetro Índice Oficial de Inflação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria nº.
587/2005 da STN.

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

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS
DO EXERCÍCIO ANTEIOR
Art. 6º - Atendendo ao disposto no §2º, inciso I, do Art. 4º
da IRF, o Demonstrativo II – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais no
Exercício Anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as
metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de
Receitas,

Despesas,

Resultados

Primário

e

Nominal,

Dívida

Pública

Consolidada 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 5ª edição do Manual
de Elaboração, aprovado pela Portaria nº. 587/2005 – STN, o comparativo
solicitado refere-se ao exercício de 2005.

§2º - A elaboração deste Demonstrativo pelos Municípios
com população inferior a cinqüenta mil habitantes se restringe aqueles que
tenham elaborado metas fiscais em exercícios anteriores a 2005.

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS
FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Art. 7º - De acordo com o §2º, item II, do Art. 4º da LRF,
os Demonstrativos III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos
Três Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultados Primário e
Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida – deverão
estar instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os
resultados pretendidos, comparando-se com as fixadas nos três exercícios
anteriores e evidenciando a consciência delas com as premissas e os objetivos
da Política Econômica Nacional.

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

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

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

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

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL
DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Art. 10º - Em razão do que estabelece o §2º, inciso IV,
alínea “a”, do Art. 4º da LRF, o Anexo de Metas Fiscais integrantes da Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO - deverá conter a avaliação da situação
financeira e atuarial do regime próprio dos servidores municipais nos três
últimos exercícios. O Demonstrativo VI – receitas e despesas previdenciárias
do RPPS - seguindo o modelo da Portaria nº 587/2005 - STN, estabelece um
comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias, terminando por apurar o
Resultado Previdenciário e a Disponibilidade Financeira do RPPS.

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

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

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

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS
OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
Art. 12 – O Art. 17 da LRF considera obrigatório, e de
caráter continuado, a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou
ato administrativo normativo, que fixe para o ente obrigatório legal de sua
execução por período superior a dois exercícios.
Parágrafo Único – O Demonstrativo VIII – Margem de
Expansão das despesas de caráter continuado – destina-se a permitir possível
inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades, que venham
caracterizar a criação de despesas de caráter continuado.

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

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS
METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS
Art. 13 – O §2º, inciso II, do Art. 4º da LRF, determina que
o Demonstrativo de Metas Anuais seja construído com memória e metodologia
de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, compondo-as com as
fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com
as premissas e os objetivos da política econômica nacional.

Parágrafo Único – Em conformidade com a portaria nº
587/2005 – STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-se de
valores arrecadados na receita realizada e nas despesas executadas nos três
exercícios anteriores e das previsões para as três posteriores no ano de
elaboração da LDO.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS
METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO
Art. 14 – A finalidade do conceito de Resultado Primário é
indicar se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com sua
arrecadação, ou seja, se as receitas não- financeiras são capazes 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 – Secretaria do Tesouro Nacional,
relativas às normas da contabilidade pública.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS
METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL
Art. 15 – O cálculo do resultado nominal deverá obedecer
à metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela
STN.
Parágrafo Único – O cálculo das metas anuais do
Resultado Nominal deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual
deverá ser deduzido o Ativo Disponível, mais os Haveres Financeiros, menos
Restos a pagar Processados, que resultará na Dívida Consolidada Líquida,
que, somada às Receitas de Privatizações, e deduzidos os passivos
Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁCULO DAS METAS
ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
Art. 16 – Dívida Pública é o montante das obrigações
assumidas pelo ente da federação. Esta será representada pela emissão de
títulos, operações de crédito e precatórios judiciais.
Parágrafo Único – Utiliza a base de dados de balancetes
para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios
anteriores e da projeção dos valores para 2012, 2013 e 2014.

II

–

DAS

PRIORIDADES

DA

ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL
Art. 17 – As prioridades e metas da Administração
Municipal para o exercício financeiro de 2012 estão definidas e demonstradas
no Plano Plurianual de 2010 a 2013, compatíveis com os objetivos
estabelecidos nesta Lei.

§1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para
2012 serão destinados, não se constituindo, todavia, em limite à programação
das despesas.

§2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2012,
o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas, a fim de
compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o
equilíbrio das contas públicas.
III – DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS
Art. 18 - O orçamento para o exercício financeiro de 2012
abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos Municipais,
Empresas Públicas e outras que recebam recursos do Tesouro e da
Seguridade Social e será estruturado em conformidade com a Estrutura
Organizacional estabelecida em cada Entidade da Administração Municipal.

Art. 19 – A Lei Orçamentária para 2012 evidenciará as
receitas e despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando
aqueles vínculos a Fundos, Autarquias e aos Orçamentos Fiscais e da
Seguridade Social desdobradas as despesas por função, sub-função,
programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto à sua natureza,
por categoria econômica, grupo e natureza de despesa e modalidade de
aplicação, tudo em conformidade com as Portarias SOF/STN 42/1999 e
163/2001 e alterações posteriores, as quais deverão os anexos exigidos nas
Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.
Art. 20 – A mensagem de encaminhamento da Proposta
Orçamentária de que trata o art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei
4.320/1964, conterá:
I – Quadro Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária e sua
Participação relativa (Princípio da Transparência, art. 48 da LRF);
II – Quadro Demonstrativo da Evolução das receitas líquidas, despesas com
pessoal e seu comprometimento de 2008 a 2011 (art. 20, 71 e 48 da LRF);
III – Quadro Demonstrativo das Despesas com serviço de terceiros e seu
percentual de comprometimento das receitas correntes líquidas de 2008 a 2011
(art. 72 da LRF);
IV – Demonstrativo da Origem e Aplicação dos recursos vinculados à
manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212 da Constituição Federal e
60 dos ADCT);
V – Demonstrativo dos recursos Vinculados e Ações Públicas de saúde (art. 77
dos ADCT);
VI – Demonstrativo da Composição de aditivo e passivo financeiro, posição
semestre anterior ao encaminhamento para proposta ao Legislativo (Princípio
da Transparência, art. 48 da LRF); e
VII – Quadro Demonstrativo do Saldo de Dívida Fundada, com identificação
dos credores no encerramento do último semestre (Princípio da Transparência,
art. 48 da LRF).
IV – DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 21 – O Orçamento para exercício de 2012 obedecerá,
dentre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e
despesas, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações,
Empresas Públicas e outras (Arts. 1º, §1º, alínea “a” e 48 da LRF).
Art. 22 – Os estudos para definição dos Orçamentos da
Receita para 2012 deverão observar os efeitos da alteração da legislação
tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento
econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos, a sua evolução nos
últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF).
Parágrafo Único – Até 30 dias antes do prazo para
encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder
Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal e do Ministério
Público os estudos e as estimativas de receitas para exercícios subseqüentes e
as respectivas memórias de cálculo (art. 12, §3º da LRF).
Art. 23 – Na execução do Orçamento, verificado que o
comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado
primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional
às suas dotações, e observadas a fonte de recurso, adotarão o mecanismo de
limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários,
para as dotações abaixo (art. 9º da LRF):
I – projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências
voluntárias;
II – obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
III – dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das
diversas atividades.
Parágrafo Único – Na avaliação do cumprimento das
metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo
da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o

resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em
cada fonte de recursos.

Art.

24

–

As Despesas Obrigatórias de

Caráter

Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, programada para 2012,
poderão ser expedidas em até 5%, tomando-se por base as Despesas
Obrigatórias de Caráter Continuado fixada na Lei Orçamentária Anual para
2011 (art. 4º, §2º da LRF), conforme demonstrado em anexo desta Lei.
Art. 25 – Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o
equilíbrio das contas públicas do Município aqueles constantes do Anexo
próprio desta Lei (art. 4º, §3º da LRF).
§1º - Os Riscos Fiscais, caso, se concretizem, serão
atendidos com recurso da Reserva de Contingência, e, também, se houver, do
Excesso de Arrecadação e do Superávit Financeiro do exercício de 2012.

§2º - Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo
Municipal encaminhará Projeto de Lei à Câmara Municipal propondo anulação
de recurso ordinário alocados para outras dotações não comprometidas.
Art. 26 – O orçamento para o exercício de 2012 destinará
recurso para a Reserva de Contingência, não inferior a 0,5% das receitas
Correntes Líquidas previstas e 15% do total do orçamento de cada entidade
para a abertura de créditos Adicionais Suplementares (art. 5º, III da LRF).

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

§2º - Os recursos da Reserva de Contingência serão
destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 01 de

dezembro de 2012, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo
Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que
se tornaram insuficientes.
Art. 27 – Os investimentos com duração superior a 12
meses apenas constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados do Plano
Plurianual (art. 5º, §5º da LRF).
Art. 28 – O Chefe do Poder Executivo Municipal
estabelecerá, até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a
programação financeira das receitas e despesas, bem como o cronograma de
execução mensal para as Unidades Gestoras, se for o caso (art. 8º da LRF).

Art. 29 – Os projetos e atividades priorizadas na Lei
Orçamentária para 2012 com dotações vinculadas e fontes de recurso oriundo
de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras
extraordinárias, apenas serão executados e utilizados, a qualquer título, se
ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitando,
ainda, o montante ingressado ou garantido (art. 8º, parágrafo único, e art. 50, I,
da LRF).
Art. 30 – A renúncia de receita estimada para o exercício
de 2012, constante do Anexo Próprio desta Lei, não será considerada para
efeito de cálculo do orçamento da receita (art. 4º, §2º, V, e art. 14, I, da LRF).
Art. 31 – A transferência de recursos do Tesouro
Municipal a entidades privadas beneficiará somente aquelas de caráter
educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e
voltada para o fortalecimento do associativismo municipal, e dependerá de
autorização em lei específica (art. 4º, I, “f” e art. 26 da LRF).
Parágrafo Único – As entidades beneficiadas com
recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 dias,

contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de
contabilidade municipal (art. 70, parágrafo único da Constituição Federal).
Art. 32 – Os procedimentos administrativos de estimativa
do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de
que trata o art. 16, itens I e II da LRF, deverão ser inseridos no processo que
abriga os autos da licitação ou sua dispensa/inexigibilidade.
Parágrafo Único – Para efeito no disposto no art. 16, §3º
da LRF, são consideradas despesas irrelevantes aquelas decorrentes da
criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete
aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2011, em cada
evento, não exceda ao valor limite para despesa de licitação, fixado no item I
do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, devidamente atualizado (art. 16, §3º da LRF).
Art. 33 – As obras em andamento e a conservação do
patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de
recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de
transferência voluntária e operação de crédito (art. 45 da LRF).
Art. 34 – Despesas de competência de outros entes da
federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados
convênios, acordos ou ajustes, e previstos recursos na Lei Orçamentária (art.
62 da LRF).
Art. 35 – A previsão das receitas e fixação das despesas
serão orçadas para 2012 a preços correntes.
Art. 36 – A execução do orçamento da Despesa
obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a
dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade 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 para outro, dentro de cada Projeto,
Atividade ou Operações especiais, poderá ser feita por decreto do Prefeito

Municipal, no âmbito do Poder Executivo, e por Decreto Legislativo do
Presidente da Câmara, no âmbito do Poder Legislativo (art. 167, VI, da
Constituição Federal).
Parágrafo Único – Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento)
do total da despesa na própria lei, criando, se houver necessidade, elementos
de despesa em cada projeto em atividade, efetuar remanejamento e ou
transposição de fonte de recursos, nos termos da Lei nº 4.320/1964.
Art. 37 – Durante a execução orçamentária de 2012, o
Poder Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos,
atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na
forma de créditos especiais, desde que se enquadre nas prioridades para o
exercício de 2012 (art. 167, I da Constituição Federal).
Art. 38 – O controle de custos das ações desenvolvidas
pelo Poder Público Municipal no art. 50, §3º da LRF.
Parágrafo Único – Os custos serão apurados através de
operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas
planilhas das despesas e nas metas fiscais realizadas e apuradas ao final do
exercício (art. 4º, “e” da LRF).
Art. 39 – O programas priorizados por esta Lei e
contemplados no Plano Plurianual, que integram a Lei Orçamentária de 2012,
serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a
acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios, e avaliar seus
custos e o comprimento das metas físicas estabelecidas (art. 4º, I, “e” da LRF).

V- DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA
Art. 40 – A Lei Orçamentária poderá conter autorização
para contratação de Operações de Crédito para atendimento de despesas de

capital, observando o limite de assinatura do contrato, na forma estabelecida
na LRF (art. 30, 31 e 32 da LRF).
Art. 41 – A contratação de operações de crédito
dependerá de autorização em lei específica (art. 32, parágrafo único da LRF).

Art. 42 - Ultrapassado o limite de endividamento definido
na legislação pertinente, e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo
obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e
movimentação financeira (art. 31, §1º, II da LRF).
VI – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM
PESSOAL
Art. 43 – O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante
lei autorizadora, poderão, em 2012, criar cargos e funções, alterar a estrutura
de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder
vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter
temporário, na forma de lei, observando os limites e as regras da LRF (art. 169,
§1º, II da Constituição Federal).
Parágrafo Único – Os recursos para as despesas
decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para
2012.
Art. 44 – Ressalvada a hipótese do inciso X, do artigo 37
da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes
em 2012, Executivo e Legislativo, não excederá Percentual da Receita
Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de 2012 acrescida de 10%,
obedecido os limites prudenciais de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente
Líquida, respectivamente (art. 71 da LRF).
Art. 45 – Nos casos de necessidades temporárias, de
excepcional

interesse

público

devidamente

justificado

pela

autoridade

competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas

extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a
95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, V da
LRF).
Art. 46 – O Executivo Municipal adotará as seguinte
medidas para reduzir as despesas com pessoal, caso elas ultrapassem os
limites estabelecidos na LRF (art. 19 e 20 da LRF).
I – eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II – eliminação das despesas com horas extras;
III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
IV – demissão de servidores admitidos em caráter temporário.
Art. 47 – Para efeito desta Lei e registros contábeis,
entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de
servidores de que trata o art. 18, §1º da LRF, a contratação de mão-de-obra
cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções
previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou, ainda, atividades
próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos,
não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade de contrato
ou de terceiros.
Parágrafo Único – Quando a contratação de mão-de-obra
envolver também o fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos
de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição
de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa,
que não seja na rubrica – “Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de
Contratos de Terceirização”.
VII – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Art. 48 – O Executivo Municipal, quando autorizado em
lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com

vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda,
ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo
esses benefícios serem considerados no cálculo do orçamento da receita e
serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro, no
exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subseqüentes (art. 14 da LRF).
Art. 49 – Os tributos lançados e não arrecadados,
inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao
crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se
constituindo como renúncia de receita (art. 14, §3º da LRF).
Art. 50 – O ato que conceder ou ampliar incentivo,
isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do
Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de
compensação (art. 14, §2º da LRF).
VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

§2º - Se o projeto de Lei Orçamentária Anual não for
encaminhado para sanção até o início de fevereiro de 2012, fica o Executivo
Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até
a sanção da respectiva Lei Orçamentária Anual.

Art. 52 - Serão consideradas legais as despesas com
multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos
assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria.

Art. 53 – Os créditos especiais e extraordinários, abertos
nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício
subseqüente, por ato do Chefe do Poder Executivo.
Art. 54 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar
convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da
Administração Direta ou Indireta, para realização de obras ou serviços de
competência ou não do Município.
Art. 55 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 06.07.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.844 de 11 de agosto de 2011.
“Altera as Leis nºs 2.211, de 05 de agosto de 2.004 – Lei
de Uso e Ocupação do Solo de Catalão, e 2.212, de 05 de
agosto de 2004 – Lei do Parcelamento do Solo Urbano
de Catalão, na forma que especifica, e dá outras
providências.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art.1º - O inciso I do § 1º do artigo 7º, da Lei nº 2.211, de 05
de agosto de 2.004 – Lei de Uso e Ocupação do Solo de Catalão, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art.7º.......................................................................................
§1º............................................................................................
I – Zona de Expansão Urbana – 1 (ZEU-1), que compreende
áreas onde serão admitidos parcelamentos residenciais em
lotes com área mínima de 360,00m2 (trezentos e sessenta
metros quadrados), observados os seguintes parâmetros de
ocupação:

a) Coeficiente de aproveitamento máximo: 0,8 (oito décimos);
b) Taxa de ocupação máxima: 0,7 (sétimo décimos);
c) Taxa de permeabilidade mínima: 0,4 (quatro décimos).”
Art. 2º - O inciso II do artigo 5º, da Lei nº 2.212, de 05 de
agosto de 2.004 – Lei do Parcelamento do Solo Urbano de Catalão,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.5.......................................................................................
II – ter lotes com área mínima de 360,00m2 (trezentos e
sessenta metros quadrados) e testada mínima de 12,00m
(doze metros), exceto quando se tratar de loteamento
popular ou para atendimento de programas de habitação de
interesse social, quando poderá apresentar lotes com área
mínima de 250,00 m2 (duzentos e cinquenta metros
quadrados) e testada mínima de 10,00m (dez metros).”

Art. 3º - O inciso III do artigo 5º, da Lei nº 2.212, de 05 de
agosto de 2.004 – Lei do Parcelamento do Solo Urbano de Catalão,
passa a vigorar acrescido da seguinte alínea “f”:

“Art.5º.......................................................................................
.................................................................
III-.............................................................................................
f) uma faixa de reserva de preservação permanente e non
aedificandi, ao longo das margens das águas correntes e
dormentes dos mananciais que compõem a bacia do
Ribeirão Samambaia, com largura mínima de 100,00m (cem
metros), tendo as margens por referência.”

Art. 4º - O artigo 5º, da Lei nº 2.212, de 05 de agosto de
2.004 – Lei do Parcelamento do Solo Urbano de Catalão, passa a vigorar
acrescido dos seguintes § 9º e 10º:

“Art.5º .....................................................................................
§ 9º - Para as hipóteses em que se requeira para o
empreendimento, o reconhecimento como loteamento
popular ou destinado a programa de habitação de interesse
social, o percentual de área de domínio público de que trata
o inciso I do caput, será acrescido em 5% p.p. (cinco pontos

percentuais), os quais já deverão estar desmembrados em
lotes na proposta urbanística.

§ 10º - Para fins do disposto no § 9º, alternativamente ao
acréscimo de área ali definido e mediante compromisso
firmado em instrumento próprio, poderá o empreendedor, às
suas expensas e mediante prévia aprovação do Município,
promover edificações caracterizadas de interesse social para
atendimento da população sem moradia própria, com renda
mensal de até três (3) salários mínimos e vínculo de trabalho
no Município.”
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 11.08.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.845 de 11 de agosto de 2011.

“Denomina prédio público municipal que especifica.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art.1º - Fica denominada “ALBA MATHIAS MESQUITA” a Creche Municipal
localizada na Avenida Espírito Santo, no Setor Aeroporto.

Art.2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 11.08.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.846 de 22 de agosto de 2011.

“Autoriza firmar convênio com o Estado de Goiás
e

abrir

crédito

especial

no

orçamento

do

Município de Catalão, Estado de Goiás, no
montante e classificação que especifica, para
ampliação do prédio do presídio, situado no
Jardim Primavera, desta cidade”.

Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Município de Catalão, Estado de
Goiás, autorizado firmar convênio de parceria com o Estado de Goiás e/ou com
o órgão que representa os presídios neste Estado; objetivando ampliação pelo
Município de Catalão do presídio local, conforme memorial descritivo e projeto
arquitetônico constante do acordo firmado entre a 1ª Promotoria de Justiça de
Catalão e o Município.

Art. 2º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em conformidade com o disposto no Art. 43 da Lei Federal nº
4.320/64, a abrir crédito especial no valor total de até R$ 245.000,00 (Duzentos
e quarenta e cinco mil reais), no Orçamento fiscal do Município de Catalão,
Estado de Goiás, no exercício de 2011, com a seguinte classificação
orçamentária:

06.181.1.019.3.067 – Ampliação do Prédio da Cadeia Pública
44.90.51 – Obras e Instalações...........................R$ 245.000,00
Art. 3º - Para atender ao disposto no artigo anterior
serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da dotação
orçamentária abaixo:

15.452.1086.3.037 – Ampliação da Rede de Iluminação Pública
44.90.51 – Obras e Instalações.

TOTAL DE ANULAÇÃO....................................R$ 245.000,00
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 22.08.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.847 de 22 de agosto de 2011.

“Denomina prédio público municipal que
especifica.”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominado de Dr. Dimas Rosa
Resende o prédio da Universidade Aberta do Brasil Pólo-Catalão
do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 2º - O referido pólo atualmente localiza-se na rua
das violetas nº100, no Bairro Jardim Primavera.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 22.08.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.848 de 22 de agosto de 2011.

“Altera a Lei nº 2.714, de 17 de dezembro de
2.009, na forma que especifica”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - O parágrafo único do artigo 2º, da Lei nº 2.714, de 17
de dezembro de 2.009, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º.
“Parágrafo único. O prazo para o início da construção é, no
máximo, até o mês de fevereiro de 2.012; e o da sua
conclusão, até o final do ano de 2.012, sendo que a
inobservância de um ou outro prazo implicará no imediato
retorno do imóvel ao domínio do Município, independente de
qualquer finalidade, judicial ou extrajudicial”.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 22.08.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.849 de 25 de agosto de 2011.

“Autoriza realização de permuta
deimóveis na forma que especifica”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a permutar, em nome do MUNICÍPIO DE CATALÃO, com o Sr
JOSÉ PEDRO DO NASCIMENTO, uma (01) área de terreno,
caracterizada como 1ª área do Decreto de Desmembramento nº 717, de
21 de julho de 2009, com 1.840,00 m2 (um mil oitocentos e quarenta
metros quadrados), com a matrícula 36.988, Ficha 01, Livro 2 do CRI
local, datada de 21 de setembro de 2009, localizada no Setor Ipanema,
nesta cidade, área esta de propriedade do Município de Catalão, por uma
área de 3.000,00 (três mil metros quadrados), formada pelos lotes 01, 02,
03, 04, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 da quadra 35 do loteamento Pontal Norte,
nesta cidade, remembrados através do Decreto de Remembramento nº
2.288, de 16 de junho de 2011, esta área de propriedade do Sr. JOSÉ
PEDRO DO NASCIMENTO .

Artigo 2º - A presente permuta se dá em razão da
necessidade do Município de Catalão em construir no Setor Pontal Norte
o CCPA II, para atendimento de pessoas carentes daquele setor e de
outros adjacentes.

Artigo 3º - O Chefe do Poder Executivo nomeará uma
Comissão para proceder a avaliação dos imóveis a serem permutados.

Artigo 4º - As despesas com escrituração, custas,
emolumentos, registro e outras decorrentes das transferências dos
imóveis, correrão por conta exclusiva do Município, ficando dispensado o
recolhimento do ITBI aos cofres públicos municipais referentes aos
imóveis a serem transacionados.

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

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 25.08.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.850 de 25 de agosto de 2011.

“Autoriza desapropriação do imóvel
urbano que menciona, e dá outras
providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Município de Catalão / Superintendência
Municipal de Água e Esgoto – SAE, autorizado a desapropriar,
consensual ou judicialmente, uma área de terras com superfície total de
720,00 m2, declarada de utilidade pública por ato próprio, localizada na
Fazenda Ribeirão, no perímetro urbano deste Município, a ser destacada
de área maior de propriedade do Sr. Antônio Simão Abdul Nour, CPF nº
062.517.908-06, e sua mulher, e objeto da matrícula imobiliária nº 394,
do Livro 2 – Reg. Geral, do Cartório de Registro de Imóveis local.

§ 1º - A área a ser expropriada se acha delimitada por um
quadrilátero regular, medindo 24,00 metros de frente para Estrada que
vai a Fazenda do Espólio de Adauto Aires; igual medida aos fundos; e
30,00

metros

em

suas

laterais,

confrontando

sempre

com

o

remanescente de Antônio Simão Abdul Nour.

§ 2º - Competirá ao Poder Executivo os atos necessários à
melhor descrição, identificação e individualização da área a ser
expropriada.

§ 3º - A área a ser expropriada destinar-se-á à ampliação do
sistema de água e esgotamento sanitário da cidade a cargo da SAE.

Art. 2º - O valor da indenização correspondente ao ato
expropriatório será determinado em laudo de avaliação elaborado e
firmado por comissão designada por ato do Poder Executivo, composta
de três (03) membros no mínimo.

Art. 3º - Para cobrir as despesas decorrentes desta Lei, fica o
chefe do Poder Executivo autorizado, nos termos do artigo 43 da Lei
Federal nº 4.320, de 17/03/1964, a abrir crédito especial no valor total de
até R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) no orçamento fiscal do Município,
no exercício de 2011, co a seguinte classificação orçamentária:

17.512.1089.3.068 – Aquisição de Imóveis para a SAE
44.90.61 – Aquisição de Imóveis ..................................R$
50.000,00

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

17.512.1089.4.063 – Administração da SAE
319011 – Pessoal Civil ..................................R$ 50.000,00

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

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 25.08.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.851 de 01 de setembro de 2011.

“Redefine a duração do trabalho do
Fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional
com vínculo com o Poder Municipal”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - A duração do trabalho do Fisioterapeuta
e terapeuta ocupacional com vínculo com o Município ou com suas
Autarquias, Fundações ou Superintendências, é de 30 (trinta) horas
semanais.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 01.09.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.852 , de 01 de setembro de 2011.

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

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado, em conformidade com o disposto no Art. 43 da Lei
Federal nº 4.320/64, a abrir crédito especial no valor total de R$
210.000,00 (duzentos e dez mil reais) no Orçamento fiscal do Município
de Catalão, Estado de Goiás, no exercício de 2011, com a seguinte
classificação orçamentária:
09.272.1075.4.033 – Manutenção do Pró-Saúde
31.90.11 – Pessoal Civil.......................................................R$ 150.000,00
31.90.13 – Obrigações Patronais..........................................R$ 30.000,00
31.91.13 – Contribuições Patronais para RPPS ....................R$ 30.000,00

Total...................................................................................R$ 210.000,00

Art. 2º - Para atender ao disposto no artigo
anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da
dotação orçamentária abaixo:
09.272.1075.4.033 – Manutenção do Pró-Saúde
31.90.44 – Outras despesas de Pessoal Decorrente de Contrato de
Terceirização.
TOTAL DE ANULAÇÃO.........................................................R$ 210.000,00
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 01.09.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.853 , de 01 de setembro de 2011.

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

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado, em conformidade com o disposto no Art. 43 da Lei
Federal nº 4.320/64, a abrir crédito especial no valor total de até R$
12.000,00 (doze mil reais) no Orçamento fiscal do Município de Catalão,
Estado de Goiás, no exercício de 2011, com a seguinte classificação
orçamentária:
17.512.089.4.063 – Administração da SAE
44.90.71 – Principal da Dívida Contratual
Resgatada...........................................................................R$ 12.000,00
Total.....................................................................................R$ 12.000,00
Art. 2º - Para atender ao disposto no artigo
anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da
dotação orçamentária abaixo:

17.512.089.4.063 – Administração da SAE
31.90.11 – Pessoal Civil.........................................................R$ 12.000,00
Total.....................................................................................R$ 12.000,00
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 01.09.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.854 , de 01 de setembro de 2011.

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

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado, em conformidade com o disposto no Art. 43 da Lei
Federal nº 4.320/64, a abrir crédito especial no valor total de R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais) no Orçamento fiscal do Município de
Catalão, Estado de Goiás, no exercício de 2011, com a seguinte
classificação orçamentária:
18.122.1050.4.064 – Administração da Secretaria do Meio Ambiente.
33.50.41 - Contribuições....................................................R$ 50.000,00
Total........................................................................................R$50.000,00
Art. 2º - Para atender ao disposto no artigo
anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da
dotação orçamentária abaixo:
18.122.1050.4.064 – Administração da Secretaria do Meio Ambiente.
33.90.30 – Material de Consumo ........................................R$ 50.000,00
TOTA DE ANULAÇÃO..........................................................R$ 50.000,00

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

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 01.09.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.855 , de 13 de setembro de 2011.

“Autoriza a firmar convênio de parceria com a Associação Protetora
dos animais e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a firmar convênio de parceria com a ASSOCIAÇÃO
PROTETORA DOS ANIMAIS DE CATALÃO, entidade sem fins lucrativos
e de caráter filantrópico, com o objetivo de esterilizar animais soltos
(cães e gatos) pelas ruas da cidade.
Parágrafo único – Em virtude do convênio
autorizado no caput deste artigo fica o Município de Catalão autorizado a
repassar a referida Associação até R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) por
mês para cobertura das despesas com a esterilização dos animais.
Art. 2º - Todas as despesas e ônus decorrentes
da presente lei correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:
10.301.1.029.4.037 – Manutenção do F.M.S.
33.50.43 – Subvenções Sociais
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 13.09.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.856 , de 13 de setembro de 2011.

“Autoriza a implantação e concessão do Sistema
de Estacionamento Rotativo em Vias, Áreas e
Logradouros Públicos do Município de Catalão Goiás.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica a Prefeitura Municipal de
Catalão/GO autorizada a instituir nas vias e logradouros públicos do Município,
áreas especiais, para estacionamento de veículos automotores de passageiros
e de carga com capacidade até 4.000 quilos, que terão o controle de tempo
limitado mediante o pagamento de preços estabelecidos pela sua ocupação.
Parágrafo Único – Deverá ser destinado, pela
concessionária, ao Fundo responsável pela Segurança Pública do Município,
01% da arrecadação.
Artigo 2º. O sistema rotativo de estacionamento
de que trata a presente Lei será instituído concomitantemente com as demais
áreas de estacionamentos específicos, sem que uma interfira em outras, a
saber:
§ 1º Áreas de estacionamento rotativo pago (Zona Azul) são partes
da vias sinalizadas para o estacionamento de veículos, regulamentado
para um período determinado pelo órgão executivo de trânsito do
Município.

§ 2º Áreas de estacionamento rotativo pago (Zona Verde) são partes
das vias sinalizadas para o estacionamento de veículos, regulamentado
para um período máximo de permanência de até 4 horas

§ 3º Áreas de estacionamento de curta duração (Zona Branca) são
partes das vias em frente a hospitais, prontos-socorros, farmácias,
correios e demais áreas a serem estabelecidas pelo órgão executivo de
trânsito do Município em conjunto com a concessionária dos serviços de
estacionamento rotativo, sinalizadas para estacionamento gratuito, com
uso obrigatório do “pisca alerta” ativado, em período de tempo de até 15
minutos.

- As vagas deverão ser estabelecidas pelo órgão executivo de trânsito
do Município, respeitado o limite máximo de 2% (dois por cento) do total
de vagas regulamentadas para estacionamento rotativo, e devidamente
sinalizadas pela concessionária por meio sinalização horizontal e
vertical, as quais serão denominadas.

§ 4º Áreas de estacionamento para motocicletas, motonetas e
ciclomotores

são partes das vias devidamente sinalizadas para

estacionamento específicos de veículos de duas rodas, sendo que
nestas áreas ficam expressamente proibido o estacionamento de outros
tipos de veículos.

§ 5º Áreas de estacionamento para veículo de portador de
deficiência

física

são

partes

das

vias

sinalizadas

para

o

estacionamento de veículo conduzido por portador de deficiência física
ou que tenha como passageiro pelo menos uma pessoa portadora de

deficiência física ou necessidades especiais, devendo o veículo estar
devidamente identificado e com autorização conforme estabelece a
resolução 304 de 18 de dezembro de 2.008 do CONTRAN – Conselho
Nacional de Trânsito.

- As vagas deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor
comodidade da pessoa portadora de deficiência física ou necessidades
especiais, respeitado o limite máximo de 2% (dois por cento) do total de
vagas regulamentadas para estacionamento rotativo, as quais serão
estabelecidas pelo órgão executivo de trânsito do Município.

- Considera-se deficiência toda ausência ou disfunção psíquica,
fisiológica ou anatômica, ainda que temporária, que impeça ou dificulte a
locomoção do condutor ou passageiro do veículo.

§ 6º Áreas de estacionamento para veículo de idoso – são partes das
vias sinalizadas para o estacionamento de veículo conduzido por idoso
ou que transporte idoso, devidamente identificado e com autorização
conforme estabelece a resolução 303 de 18 de dezembro de 2.008, do
CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito, respeitado o limite máximo
de 5% (cinco por cento) do total de vagas regulamentadas para
estacionamento rotativo.
- As vagas previstas deverão ser posicionadas de forma a garantir a
melhor comodidade do idoso.

- Considera-se idosa a pessoa com 60 (sessenta) anos de idade ou
mais.

§ 7º Áreas de estacionamento para veículo de transporte de
passageiros são partes das vias sinalizadas para o estacionamento
exclusivo de veículos de categoria de aluguel que prestam serviços
públicos mediante concessão, permissão ou autorização do poder
público municipal.

§ 8º Áreas de estacionamento para a operação de carga e descarga
são partes das vias sinalizadas para este fim, conforme definido no
Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro.

- Nas vias e logradouros públicos onde existirem locais delimitados e
horários estabelecidos por meio de regulamentação específica para
carga e descarga, estas se darão com pagamento do preço estabelecido
quando realizadas em horários coincidentes com o de operação do
sistema de estacionamento rotativo regulamentado pago.

§ 9º Áreas de estacionamento de ambulância são partes das vias
sinalizadas, nas proximidades de hospitais, centros de atendimentos de
emergência e locais estratégicos para o estacionamento gratuito e
exclusivo de ambulâncias devidamente identificadas.

§ 10º Áreas de estacionamento de viaturas policiais são partes da
vias sinalizadas, limitadas à testada das instituições de segurança
pública, para o estacionamento exclusivo e gratuito de viaturas policiais
devidamente caracterizadas.

Artigo 3º - O uso de vagas por tempo diferente do
limite estabelecido na sinalização regulamentar, para atendimento de serviços
que

exijam

utilização

especial,

deverá

ter

autorização

especial

da

Superintendência Municipal de Trânsito de Catalão – SMTC, com prazo de
antecedência de dois dias úteis.

Parágrafo Único - Deverá ser estabelecido as
normas regulamentares e o valor da tarifa a ser paga, os quais serão
regulamentados por Decreto.

Artigo 4º - Independerá, em qualquer caso, do
pagamento do preço respectivo, o estacionamento:

a) dos veículos oficiais da União, dos Estados e do Município, bem como suas
empresas e autarquias;
b) dos veículos de transporte de passageiro (táxis), quando estacionados em
seus respectivos pontos,
c) dos

veículos de transporte coletivo (ônibus e similares), quando

estacionados em seus pontos de parada.
d) das caçambas metálicas utilizadas para remoção de entulho, quando
regularmente colocada na via pública.
Artigo 5º - As motocicletas e similares terão
estacionamentos em locais previamente estabelecidos pelo órgão de trânsito
através da sinalização de regulamentação, ficando expressamente proibido o
seu estacionamento fora daqueles locais, e não estarão isentas do pagamento
da tarifa específica.

Artigo 6º - Constituem infrações ao sistema de
estacionamento rotativo pago:

a) Estacionar o veículo nas áreas regulamentadas sem o pagamento da tarifa
correspondente ao tempo de estacionamento;
b) Utilizar o comprovante de pagamento da tarifa de forma incorreta
contrariando as instruções nele inseridas;
c)

Ultrapassar o tempo máximo de estacionamento na mesma vaga,

estabelecido através das placas de regulamentação;
d) Colocar o comprovante de tempo de estacionamento na parte externa do
veículo,

Artigo 7º - Os veículos que se encontrarem
estacionados sem pagamento da tarifa, ou com o tempo pago expirado, serão
notificados pelos agentes de fiscalização da concessionária, e terão o prazo de
10 (dez) minutos a contar do horário da emissão do AVISO DE COBRANÇA
DE TARIFA para efetuarem o pagamento da tarifa.

§1º - O não pagamento da tarifa correspondente
ao tempo de ocupação do espaço público, no limite de tempo estabelecido no
artigo anterior, ou seja 10 (dez) minutos, o usuário estará sujeito a aplicação
do Art. 181, XVII do CTB.

Artigo 8º - A permanência do condutor ou de
passageiro no interior do veículo não desobriga o pagamento da tarifa de
ocupação do espaço público.

Artigo 9º - O tempo máximo de permanência na
mesma vaga constará nas placas de sinalização de regulamentação, sendo
obrigatória a retirada do veículo expirado o tempo máximo de permanência na
vaga, ficando o usuário sujeito aplicação das penalidades previstas no Código
de Trânsito Brasileiro inclusive a remoção do veículo, pelos agentes da
autoridade de trânsito do Município.

Artigo

10º

-

Fica

a

Prefeitura

Municipal,

autorizada a outorgar a terceiros, mediante licitação, concessão

para a

administração e gestão das áreas de estacionamento rotativo de veículos, em
vias e logradouros públicos, na forma da presente lei.

Artigo 11º - A exploração do estacionamento em
vias e logradouros públicos deverá ser feita por meio de sistema que permita
total controle da arrecadação, aferição imediata de receitas e auditorias
permanente por parte do poder concedente.

Artigo 12º - A concessão de que trata esta lei
deverá ser precedida de licitação, na modalidade de concorrência.
Artigo 13º - O prazo de concessão de que trata
esta lei será de 10 (dez) anos, podendo ser renovável por igual período,
havendo interesse das partes.

Artigo 14º - A empresa concessionária deverá se
incumbir, sem ônus para o Município, de fornecer, instalar e conservar os
equipamentos empregados no sistema, bem como de realizar todas as obras
inclusive sinalização viária, que se fizerem necessárias à operação da
concessão.

Artigo 15º - A fixação do preço a ser cobrado, o
tempo máximo de uso das vagas nos estacionamentos rotativos, bem como a
necessidade de expansão e/ou redução dos locais e horários destinados
ao estacionamento regulamentado, Zona Azul, estes serão fixados por
Decreto do Executivo.

Parágrafo Único: A periodicidade, o índice e o
critério de reajuste deverão ser fixados no termo de outorga da concessão e
serão autorizados sempre na forma prevista no “caput” deste artigo.

Artigo 16º - O termo de outorga da concessão
deverá conter, entre outras disposições, as seguintes cláusulas obrigatórias:

I – o objeto, a área e o prazo da concessão, conforme
estabelecido nesta lei;
II – as condições de exploração dos estacionamentos
inclusive com previsão de regras e parâmetros de aferição de receitas,
auditorias e acompanhamento da arrecadação;
III – as condições econômicas e financeiras da exploração,
prevendo, inclusive os mecanismos para preservação do equilíbrio inicialmente
estabelecido;
IV – a forma e periodicidade do pagamento devido ao
Poder Público Municipal
V – a obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação
de contas da concessionária;

VI – os direitos, garantias e obrigações da concessionária e
do Poder Público Municipal concedente, inclusive os relacionados às
necessidades de futura alteração ou ampliação da exploração concedida, bem
como os relativos ao aperfeiçoamento e modernização dos equipamentos e
instalações empregados;
VII – os direitos e deveres dos usuários das vagas de
estacionamento, bem como o dever da concessionária de manter os usuários
permanente e suficientemente informados acerca do funcionamento do
sistema;
VIII – a forma de relacionamento da concessionária com os
agentes do Poder Público encarregados da fiscalização de trânsito e da
atividade administrativa de polícia;
IX – eventuais penalidades que possam ser aplicadas à
concessionária pelo descumprimento das normas legais e contratuais para
exploração do concessão;
X – as hipóteses e procedimentos para extinção antecipada
da concessão;
XI – o prazo para fornecimento e instalação dos
equipamentos e para realização das obras necessárias, bem como o prazo
máximo para início da exploração das vagas de estacionamento;
XII – o foro e o modo de resolução amigável de eventuais
divergências que surjam ao longo do prazo de vigência da concessão;
XIII – que a concessionária ficará obrigada tomar as
providências e adotar as medidas para garantir a regular, adequada e
satisfatória operação do sistema, tais como gerenciamento, treinamento de
pessoal, fornecimento de uniformes, equipamentos, matérias de consumo,
combustível, impressos, confecção de placas de sinalização, aquisição de
veículos para a operação, além de outros gastos decorrentes de atividades
correlatas a serem desenvolvidas;

Artigo 17º - Ao Poder Público Municipal e à
concessionária não caberá qualquer responsabilidade por acidentes, danos,
furtos ou prejuízos de qualquer natureza que os veículos dos usuários venham
a sofrer nos locais de estacionamento, não sendo exigível da concessionária a
manutenção de qualquer tipo de seguro contra esses eventos.
Artigo

18º

-

Compete

a

Superintendência

Municipal de Trânsito de Catalão - SMTC, a organização, gerenciamento e
fiscalização da concessão objeto desta Lei.
Artigo 19º - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 20º - Ficam revogadas as disposições em
contrário, especialmente a Lei 2.333 de 05 de dezembro 2005, e suas
alterações.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 13.09.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.857 , de 19 de setembro de 2011.

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

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado, em conformidade com o disposto no Art. 43 da Lei
Federal nº 4.320/64, a abrir crédito especial no valor total de até R$
180.000,00 (cento e oitenta mil reais) no Orçamento fiscal do Município
de Catalão, Estado de Goiás, no exercício de 2011, com a seguinte
classificação orçamentária:
10.301.1029.3.072 – Construção da Sede do SAMU
44.90.51 – Obras e Instalações......................................................R$
180.000,00
Total................................................................................................R$
180.000,00
Art. 2º - Para atender ao disposto no artigo
anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da
dotação orçamentária abaixo:
10.301.1029.4.037 – Manutenção da F.M.S.
31.90.04 – Contratação por tempo Determinado........................R$
180.000,00

Total..................................................................................R$ 180.000,00
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 19.09.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.858 , de 19 de setembro de 2011.

“Altera a Lei nº 2.174, de 22 de dezembro de
2003 – Código Tributário do Município de
Catalão”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - O artigo 133, da Lei nº 2.174, de 22 de
dezembro de 2003, fica acrescido do § 5º com a seguinte redação:
“Art. 133 - ...
§ 4º - ...
§ 5º - Quando os serviços previstos nos subitens
4.22 e 4.23 da lista de serviços do Artigo 120 forem prestados por pessoas
jurídicas constituídas sob a forma de cooperativa, poderão ser deduzidos da
base de cálculo, os valores pagos a outras cooperativas a título de reembolso,
a terceiros contratados, credenciados ou cooperados que prestarem os
serviços capitulados no item 4 da lista de serviços do Artigo 120 no
cumprimento da assistência assegurada aos usuários de planos desta
cooperativa ou de outras cooperativas, desde que:
I – se o prestador de serviço for profissional
autônomo regularmente inscrito no CCM (Cadastro de Contribuinte Municipal)
ou, se o prestador de serviço for empresa ou profissional autônomo
regularmente inscrito em outro município e o serviço tenha sido fora de
Catalão;
II – o serviço for prestado por sociedade
uniprofissional, devidamente comprovado o recolhimento do imposto devido

ou que esteja regularmente inscrito em outro município e o serviço tenha sido
prestado fora de Catalão;
III – o prestador de serviço não contemplado nos
incisos I e II deste parágrafo, tenha o imposto correspondente aos serviços
objeto da dedução, retido na fonte pelo tomador e recolhido ao Município de
Catalão nos casos em que o serviço tenha sido prestado em Catalão.

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

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 19.09.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.859 , de 19 de setembro de 2011.

“Autoriza desapropriação de lotes de terreno urbano
que menciona, e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Município de Catalão/ Superintendência
Municipal de Água e Esgoto – SAE, autorizado a desapropriar,
consensual ou judicialmente, dois lotes de terras com superfície de
200,00 m2 cada, declarados de utilidade pública por ato próprio,
localizados no Loteamento Vila Planalto, perímetro urbano deste
Município, designados pelos nºs 01 e 26, da Quadra 10, de
propriedade da Empresa DE PAULA ENGENHARIA E INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

LTDA,

inscrita

no

CNPJ

nº

01.735.141/0001-15,

registrados às fls. 227vº do Livro 2-BG sob o nº R.3 – 17.526, aos
16/07/1991, no Cartório de Registro de Imóveis local.
§ 1º - Os lotes a serem expropriados se acham localizados
em local adequado para se construir um Reservatório de água que
atenderá os bairros nas imediações, principalmente o bairro Pontal
Norte.
§ 2º - Competirá ao Poder Executivo os atos necessários à
melhor descrição, identificação e individualização dos lotes a serem
expropriados.
§ 3º - Os lotes a serem expropriados destinar-se-ão à
ampliação do sistema de água da cidade a cargo da SAE.
Art. 2º - O valor da indenização correspondente ao ato
expropriatório será determinado em laudo de avaliação elaborado e

firmado por comissão designada por ato do Poder Executivo,
composta de três (03) membros no mínimo.
Art. 3º - Para cobrir as despesas decorrentes desta Lei, fica
o chefe do Poder Executivo autorizado, nos termos do artigo 43 da Lei
Federal nº 4.320, de 17/03/1964, abrir crédito especial no valor total
de até R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) no orçamento fiscal do
Município, no exercício de 2011, com a seguinte classificação
orçamentária:
17.512.1089.3.073 – Aquisição de Imóveis para a SAE
44.90.61 – Aquisição de Imóveis .......................R$ 50.000,00
Art. 4º - Para atender o disposto no artigo anterior serão
utilizados recursos provenientes da anulação parcial da dotação
orçamentária abaixo:
17.512.1089.4.063 – Administração da SAE
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.......R$
50.000,00
Art. 5 º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 19.09.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.860 , de 27 de setembro de 2011.

“Autoriza o Município de Catalão a firmar
convênio de parceria com a ASSOCIAÇÃO DA
CONGADA DE CATALÃO e a conceder subvenção
financeira da forma que especifica e dá outras
providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar
convênio com a ASSOCIAÇÃO DA CONGADA DE CATALÃO,
sociedade civil sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, com sede
nesta cidade, visando dar melhores condições aos ternos da
congada desta cidade durante as comemorações da Festa de
Nossa Senhora do Rosário de 2011.
Art. 2º - O Município fica autorizado a
conceder subvenção financeira na ordem de R$ 77.000,00 (Setenta
e sete mil reais), à ASSOCIAÇÃO DA CONGADA DE CATALÃO,
em moeda corrente do país, a título de cooperação para serem
aplicados na preparação dos ternos (aquisição e doação de
vestimentas, calçados e instrumentos) que se apresentarão durante
as festividades deste ano.

Parágrafo único – O repasse ocorrerá em
uma única parcela, tudo conforme ao que será estabelecido em
convênio e de acordo com o plano de aplicação aprovado.
Art. 3º - Para fazer face aos recursos
desta lei a ASSOCIAÇÃO deverá apresentar o plano de aplicação,
e, posteriormente, a devida prestação de contas referente à
subvenção recebida, na forma exigida pela contabilidade municipal.
Art. 4º - As despesas decorrentes da
aplicação desta Lei serão suportadas por dotações orçamentárias
próprias vigentes a seguir especificadas, suplementadas se
necessário:
13.392.1083.4052

–

Manutenção

e

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

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 27.09.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.861 , de 03 de outubro de 2011.

“Denomina Dr. Dimas Rosa de Resende a
sede da Universidade Aberta do Brasil
(UAB), pólo Catalão.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominado de Dr. Dimas Rosa Resende a
sede da Universidade Aberta do Brasil Pólo Catalão do Ministério da
Educação e Cultura.
Art. 2º - O referido pólo atualmente localiza-se na rua das
violetas nº100, no Bairro Jardim Primavera.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 03.10.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.862 , de 03 de outubro de 2011.
“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio com a
ASSOCIAÇÃO SOCIOAMBIENTAL PIRAPITINGA VIVO e a conceder
subvenção financeira da forma que especifica e dá outras
providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar
convênio com a ASSOCIAÇÃO SOCIOAMBIENTAL PIRAPITINGA
VIVO, com sede nesta cidade, entidade social sem fins lucrativos, com
estatuto próprio e de caráter ambiental.

Parágrafo Único – Fica ainda o Município de
Catalão autorizado a conceder subvenção financeira a ASSOCIAÇÃO
SOCIOAMBIENTAL PIRAPITINGA VIVO para uso e manutenção de
seus objetivos estatutários, através do convênio referenciado no caput,
até a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no total, cujo
repasse ocorrerá de forma única e em data a ser definida no convênio.

Art. 2º - As despesas para consecução do
convênio a ser firmado correrão a conta da seguinte dotação
orçamentária:
18.122.1050.4.064 – Administração da Secretaria do
Meio Ambiente.
33.50.41 – Contribuições..........................R$ 50.000,00
Total Geral..................................................R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).

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

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 03.10.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.863 , de 03 de outubro de 2011.
“Denomina logradouro público municipal
que especifica.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominada “ONOFRA DE SOUZA” a rua sem
denominação localizada no loteamento Elias Farid Safatle, paralela a
rua Jairo Neto Junior e que faz frente com a portaria do Cemitério
Municipal São Pedro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 03.10.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.864 , de 03 de outubro de 2011.

“Faz alteração do Parágrafo Único do Artigo 1º, e do Artigo 3º da
Lei Municipal nº 2.798, de 30 dezembro de 2010”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - O Parágrafo Único do Artigo e o
Art. 3º da Lei Municipal de nº 2.798, de 30 de dezembro de 2010,
passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte redação:
“Lei Municipal nº 2.798, de 30 de dezembro
de 2010.
Art. 1º - idem...
Parágrafo Único – Fica ainda o Município
de Catalão autorizado a conceder subvenção financeira aos LIONS
CLUBE DE CATALÃO LEÃO DO SUL para manutenção e
funcionamento do Cursinho Pré-Vestibular “Israel Macedo”, desta
cidade, através do convênio referenciado no caput, até a importância
de até R$ 338.000,00 (trezentos e trinta e oito mil reais) no total, cujos
repasses ocorrerão na forma de parcelas mensais e datas a ser
definidas no convênio.
Art. 2º - Idem...”
Art. 3º - As despesas para consecução do
convênio a ser firmado correrão a conta da seguinte dotação
orçamentária:

12.364.1037.2047

–

Manutenção

do

Ensino

Pré-

Vestibular e Universitário.
33.50.43

–

Subvenções

Sociais........................R$

338.000,00
Total

Geral........................................................R$

338.000,00 (trezentos e trinta e oito mil reais).
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 03.10.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.865 , de 06 de outubro de 2011.
“Autoriza o Município de Catalão afirmar convênio de parceria
com a ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DO SUDESTE GOIANO
e a conceder subvenção financeira da forma que especifica e
dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar
convênio de parceria com a ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DO
SUDESTE GOIANO, associação civil de direito privado, sem fins
econômicos, com sede nesta cidade, para um período de 05 (cinco)
anos, iniciando-se em 1º (primeiro) de outubro de 2.011 e com
término em 30 (trinta) de setembro de 2.016, visando à colaboração
financeira do Município à Associação para ajudar na manutenção e
funcionamento regular da entidade.

Art. 2º - O Município fica autorizado a
conceder subvenção financeira no valor de até R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), a ser repassada em parcelas

mensais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a partir do mês de outubro
de 2011 e a perdurar até dezembro do ano de 2.012, a
ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DO SUDESTE GOIANO, com
sede neste Município, para ser utilizada na cobertura de despesas
mensais da Associação, tais como: pagamento tarifas de energia,
água, esgoto, salários e despesas trabalhistas e sociais com
funcionários e/ou credenciados da Associação e outras a serem
definidas por ocasião do convênio.
§ 1º - O repasse ocorrerá mensalmente,
tudo conforme ao que será estabelecido em convênio e de acordo
com o plano de aplicação apresentado pela Associação e aprovado
pelo Município.
§ 2º - O convênio será realizado até o dia
31 (trinta e um) de dezembro do ano de 2.012, e será reajustado a
cada 12 (doze) meses, com base no índice do INPC ou outro que o
substitua.
Art. 3º - Para fazer face aos recursos
desta lei, a ASSOCIAÇÃO deverá apresentar o plano de aplicação,
e, posteriormente, da devida prestação de conta referente às
subvenções recebidas.
Art. 4º - As despesas decorrentes da
aplicação desta Lei serão suportadas pela seguinte dotação
orçamentária:
10.301.1029.4.037

–

Manutenção

Fundo Municipal de Saúde.
33.50.43 – Subvenções Sociais.

do

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

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 06.10.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.866 , de 06 de outubro de 2011.
“Cria
a
‘Semana
da
Alimentação
Saudável’ nas escolas municipais e dá
outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituída a “Semana da Alimentação Saudável” nas escolas
municipais, que se realizará, obrigatoriamente, uma vez por mês.

Art. 2º - Durante a “Semana”, cada escola municipal deverá elaborar um
cardápio de alimentação saudável para servir a seus alunos na merenda
escolar.

Parágrafo

Único

–

o

cardápio

em

questão

deverá

oferecer

preferencialmente frutas, legumes e verduras e restringir a oferta de
alimentos com alto teor de gordura, gordura saturada, gordura trans,
açúcar livre e sal, em obediência ao disposto na Portaria Interministerial
1.010/2005.

Art. 3º - O Poder Executivo Municipal e o Setor Municipal de Alimentação
Escolar – SEMAE – deverão implementar, durante a “Semana da
Alimentação Saudável”, ações de promoção de hábitos alimentares

saudáveis, em obediência ao que dispõe a Portaria Interministerial
1.010/2005.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 06.10.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.867 , de 06 de outubro de 2011.
“Autoriza concessão de Gratificação Especial aos
Servidores

Municipais

que

prestaram

serviços

extraordinários e imprescindíveis durante a Exposição
Agropecuária/2011 e nas comemorações do aniversário
de Catalão/2011, como especifica.”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
conceder

Gratificação

Especial

(conforme

o

número

de

horas

trabalhadas) aos servidores deste Município que prestaram serviços
suplementares

imprescindíveis

Agropecuária/2011,

e

nas

no

decorrer

comemorações

do

da

Exposição

aniversário

de

Catalão/2011, como especifica:

VR. A
Matr. Nome/servidor(a)

RECEBER

5.342 ADRIANO CAMARGO

600,00

4.137 ALEXANDRE GOMES FERREIRA

508,62

3.117 ALEXANDRE RODRIGUES DA COSTA

342,54

4.564 ANDERSON MESQUITA ROSA

197,22

611 ANTONIO CANDIDO LEONEL

751,44

2.994 ANTONIO CARLOS DA SILVA

456,72

5.333 ARI MACHADO GOMES

600,00

5.338 ARNALDO TOME BARBOSA

600,00

4.565 BENTO LUIZ DIAS

581,28

6.126 CARLOS ALBERTO DE REZENDE

600,00

5.050 CARLOS HENRIQUE GUIMARAES

269,88

5.255 CLARO PEREIRA PINTO

160,00

613 CLAYTON CANDIDO

751,44

2.996 CLEIBER MONTEIRO DOS SANTOS

290,64

4.567 CLEITON CRISPIM PEREIRA

342,54

5.297 DAIANE FERNANDES LEITE

600,00

5.775 DANIEL ALMEIDA DA SILVA

508,62

4.805 DEBORA MENDES DA FONSECA

72,66

5.243 DEUSDETE FERREIRA DA SILVA

320,00

5.776 DIEGO LUIZ RIBEIRO TRONCHA

425,58

5.058 DIEGO PINTO DA FONSECA

600,00

4.568 DIEGO TOMAS LUCIANO

301,02

5.244 DIVINO LIMIRIO

160,00

230 DOMINGOS BATISTA DA SILVA

320,00

5.900 EDIANE BRAZ FERREIRA

600,00

2.015 EDY BUENO MARTINS

600,00

5.245 ELIAS LUIZ

320,00

5.246 EMIDIO AMBROSIO

320,00

5.256 EVANDRO PEREIRA DA SILVA

320,00

5.248 FABIO ROSARIO DO NASCIMENTO

320,00

5.777 FLAVIA SILVA MASTRELLA

134,94

5.336 FLAVIO ANDRIELE SOBRINHO

600,00

5.257 GILSON MAGALHAES DE LIMA

160,00

76

HELENO DE PAULA PONTES

600,00

527 JAIR PIMENTA FALEIROS

600,00

93

600,00

JANIRO BORGES

4.570 JOAO ALBERTO CAIADO DE CASTRO FILHO

311,40

5.344 JOAO BATISTA GONZAGA

600,00

623 JOAQUIM BISPO MOREIRA

320,00

269 JOAQUIM FERREIRA DA FONSECA

600,00

5.339 JOSE CANDIDO ROSA

600,00

5.345 JOSE GONCALVES NETO

600,00

95

JOSE LOURENCO DE MORAIS

600,00

5.340 JOSE MIGUEL BORGES

600,00

1.438 JOSE SEBASTIAO POLICENA ROSA

160,00

5.251 JOSINO SANTOS DE ASSUNCAO

320,00

5.850 JULIANA CASSIANO SILVA

600,00

5.346 JULIANO BALBINO ROSA

600,00

3.373 LEANDRO MARTINS SILVERIO

332,16

5.252 LEONI RODRIGUES DE BARROS

320,00

5.235 LOURIVAL COSTA DOS SANTOS

320,00

4.572 LUCAS AGUIAR

311,40

4.573 MARCIO JOSE DAS NEVES

321,78

121 MARCOS DORVALINO DA COSTA

600,00

2.180 MARIO FELIPE DA SILVEIRA

320,00

5.169 NILDO BENTO FLORENTINO

320,00

1.433 NILSON ANTONIO DE PAULO

600,00

5.349 NILSON JOSE LUIZ DA SILVA

600,00

314 NILTON CANDIDO

751,44

5.341 PAULO CAMARGO

600,00

5.355 PAULO HENRIQUE FERREIRA

600,00

5.354 PAULO HENRIQUE INACIO SILVA

600,00

5.895 RAFAELA APARECIDA DE CASTRO MORAIS

600,00

5.350 ROBERTO CAMARGO

600,00

5.351 RONALDO ARCANJO DA SILVA

600,00

5.352 RONALDO LOURENCO DA SILVA

600,00

5.253 SALVADOR TOMAS DE AQUINO

320,00

2.026 SEBASTIAO DIVINO BORGES

600,00

2.030 SERGIO LUIZ DOS SANTOS

600,00

5.778 SERGIO ROBERTO BORGES

207,60

207 SIVALDO AIRES DE SOUZA

600,00

677 VALDEMES ROSA DA SILVA

600,00

5.259 VALDIRON PEREIRA DA SILVA

160,00

5.260 VALDO PIRES

160,00

5.552 VALMIR CANDIDO PIMENTA

600,00

5.353 VANILDO BORGES

600,00

5.896 VILMA ESTEVES NETO

600,00

5.897 VINICIUS ANTONIO DA SILVA

600,00

5.779 WELDA DE LOURDES BORGES SILVA

487,86

5.925 WELINGTON RODRIGUES BARBOSA

320,00

1.129 WILIAN CLEMENTINO MOREIRA

160,00

1.605 WILLIAM GONCALVES

600,00

4.575 WILMAR GONCALVES DE SOUSA JUNIOR

342,54

83 servidores municipais
GERAL..........: R$

TOTAL
38.001,32

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

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 06.10.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.868 , de 06 de outubro de 2011.
“Altera o número de vagas de cargos efetivos da
estrutura administrativa do Município da forma que
especifica e dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Altera-se, de 01 (uma) para 03 (três), o número
de vagas do cargo efetivo de TELEFONISTA, NÍVEL III, constante do
GRUPO “B”, do ANEXO II, da Lei Municipal de nº 1.818, de 05 de abril
de 2000.

Art. 2º - Altera-se, ainda, de 03 (três) para 05 (cinco),
o número de vagas do cargo efetivo TÉCNICO AGRÍCOLA, NÍVEL III,
constante do “GRUPO B”, ANEXO II, da Lei Municipal de nº 1.818, de
05 de abril de 2000.

Art. 3º - Permanecem inalteradas a remuneração e a
carga horária dos cargos referenciados, bem como todos os direitos e
deveres previstos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Catalão, inclusive os requisitos básicos para o provimento.
Parágrafo único – Em razão das alterações do número
de vagas, fica a Diretoria de Recursos Humanos do Município

autorizada a readequar o Organograma de acordo com os termos
desta Lei.

Art. 4º - Com a possibilidade de aplicação gradual da
presente lei e baseada em estudos feitos pela Secretaria Municipal de
Administração e ainda pela Secretaria Municipal da Fazenda não
haverá impacto significante no orçamentário-financeiro neste exercício
nem nos dois subseqüentes.

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

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 06.10.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.869 , de 06 de outubro de 2011.

“Altera número de vagas de cargos
efetivos da estrutura administrativa do
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CATALÃO da forma que especifica e dá
outras providências.”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Altera-se, de 20 (vinte) para 25 (vinte e cinco),
o número de vagas do cargo efetivo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM,
NÍVEL II, constante do GRUPO “A”, do Anexo II, da Lei Municipal de nº
2.567, de 12 de março de 2008.
Art. 2º - Altera-se, ainda, o número de vagas dos
cargos relacionados abaixo, todos constantes do GRUPO “B”, do anexo
II, da Lei Municipal de nº 2.567, de 12 de março de 2008:
a) de 16 (dezesseis) para 27 (vinte e sete), do cargo
efetivo de ENFERMEIRO;
b) de 05 (cinco) para 08 (oito), do cargo efetivo de
MÉDICO PSF; e,
c) de 04 (quatro) para 06 (seis), do cargo efetivo de
ODONTÓLOGO PERIODONTISTA.
Art. 3º - Permanecem inalteradas a remuneração e a
carga horária dos cargos referenciados, bem como todos os direitos e
deveres previstos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Catalão, inclusive os requisitos básicos para o provimento.

Parágrafo Único – Em razão das alterações do número
de vagas, fica a Diretoria de Recursos Humanos do Município autorizada
a readequar o Organograma de acordo com os termos desta Lei.
Art. 4° - Com a possibilidade de aplicação gradual da
presente lei e baseada em estudos feitos pela Secretaria Municipal de
Administração e ainda pela Secretaria Municipal da Fazenda não haverá
impacto significante no orçamentário-financeiro neste exercício nem nos
dois subseqüentes.
Parágrafo Único – Toda a despesa com esta lei tem
adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias.
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 06.10.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.870 , de 20 DE OUTUBRO DE 2011.
“Altera o artigo 1º da Lei Municipal
1.962, de 12 de dezembro de 2001”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O artigo 1º da Lei Municipal 1.962, de 12 de
dezembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica pela presente Lei declarada de
utilidade pública as ‘Obras Sociais Casa do
Caminho Família Lima’, entidade social sem fim
lucrativo, com sede nesta cidade de Catalão,
Estado de Goiás”.

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

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 20.10.2011.
(a) DORIVAL MIRANDA DUARTE
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.871 , de 20 DE OUTUBRO DE 2011.
“Autoriza o Município de Catalão a contratar
professores por tempo determinado para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse
público, especificamente no território do Distrito
de Santo Antônio do Rio Verde e região, tudo nos
termos do inciso IX, do artigo 37 da Constituição
Federal, e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, caracterizada via do Decreto Municipal nº 2.514, de 21 de
setembro de 2011, fica o Município de Catalão autorizado a efetuar a
contratação de 10 (dez) professores por tempo determinado para atender ao
Distrito de Santo Antônio do Rio Verde e região, nas condições e prazos
previstos nesta Lei:
I–

a duração dos contratos poderá ser de 15 (quinze) de
janeiro até 31 (trinta e um) de dezembro de 2012;

II –

o recrutamento do pessoal será feito em processo seletivo
simplificado, devendo ser amplamente divulgado;

III –

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

IV –

o valor da remuneração será de R$ 1.005,57 (um mil, cinco
reais e cinquenta e sete centavos) mensais;

V–

a carga horária diária será de 06 (seis) horas/aulas e 30
(trinta) semanais;

VI –

a extinção do contrato poderá ocorrer pelo exaurimento da
sua vigência; pela rescisão administrativa, no caso de
infração disciplinar; pela conveniência da administração;
pela assunção do contratado de cargo público ou emprego
compatível, 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 de serviços de educação, especificamente o ensino infantil e
fundamental no Distrito de Santo Antônio do Rio Verde e região, neste
Município, situação criada principalmente em decorrência do aumento da
demanda de alunos por vagas na rede municipal, pela não aprovação na
quantidade de vagas ofertadas no recente concurso realizado pelo Município.
Art. 3º - As despesas com a execução da presente lei serão
contabilizadas e pagas a custas de verbas do orçamento vigente.
Art. 4º - Os contratos de que trata esta Lei serão de natureza
jurídica administrativa, não gerando qualquer vínculo permanente, estabilidade
ou efetividade.
Art. 5º - Os contratados nos termos desta lei estarão sujeitos aos
mesmos direitos, deveres e proibições, inclusive o atinente à acumulação de
cargos e funções públicas e ao regime de disciplina e responsabilidade
vigentes para os demais servidores públicos municipais, no que couber.
Art. 6º - Somente poderão ser contratados os interessados que
comprovarem os seguintes requisitos:
I – ter 18 (dezoito) anos de idade;
II – ser brasileiro (a) nato ou naturalizado;
III – estar quite com as obrigações militares e eleitorais;

IV – gozar de boa saúde física e mental, e não ser portador de
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, surtindo seus efeitos a partir de 1º
(primeiro) de janeiro de 2012.

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 20.10.2011.
(a) DORIVAL MIRANDA DUARTE
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.872 , de 18 DE NOVEMBRO DE 2011.
ESTATUTO, PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CATALÃO.
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LEI Nº 2.872 , de 18 DE NOVEMBRO DE 2011.
“Dispõe

sobre
o
Estatuto
do
Magistério Público do Município de
Catalão.”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei institui o Estatuto e o Plano de Cargos, Carreira
e Vencimentos dos profissionais do magistério público, da rede
municipal de ensino de Catalão, compreendendo a Educação
Básica de Ensino regular em geral.
Parágrafo único - O regime jurídico dos servidores do Magistério é
o estabelecido neste Estatuto e, subsidiariamente, o do Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Catalão.
Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, entende-se:
I - rede municipal de ensino, o conjunto de instituições e órgãos
que realiza atividades de educação sob a coordenação da
Secretaria Municipal de Educação de Catalão e Cultura.
II - magistério público municipal, o conjunto de profissionais da
área da educação, da rede municipal de ensino;
III - professor, o titular de cargo efetivo e/ou estável do Quadro do
Magistério Público Municipal, com funções de magistério;

IV - funções de magistério, as de docência, as de direção de
unidade escolar, as de secretário de unidade escolar e as de
coordenação e assessoramento pedagógico;
V - a experiência docente mínima, pré-requisito para o exercício
profissional de quaisquer funções de magistério, que não a de
docência, será de 03 (três) anos e adquirida em qualquer nível ou
sistema de ensino público.
Art. 3º - O Município de Catalão, através da Secretaria Municipal
de Educação e Cultura, assegura aos profissionais da área da
educação:
I - o cargo de professor será provido mediante nomeação precedida
de concurso público de provas e títulos, exigindo-se habilitação
em nível superior em curso de licenciatura na área da educação
de graduação plena, ressalvando-se apenas o disposto no artigo
26 desta lei;
II - o cargo de Professor Docente nível 1 (PD-1), constitui o início
da carreira do Magistério, cuja formação deverá corresponder ao
que determina a legislação vigente;
III - o número de cargos será constantemente atualizado, para que
assim se atendam a demanda da rede municipal de ensino e às
necessidades de expansão do processo educacional;
IV - garantia de vagas para a progressão funcional baseada na
titulação ou habilitação;
V - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com
licenciamento periódico remunerado para esse fim nos termos da
lei;
VI - remuneração condigna com o cargo ocupado;
VII - período reservado a estudo, planejamento, inclusive horas
atividades e avaliação, incluído na carga horária de trabalho, aos
profissionais da área da educação que exercerem a docência;

VIII - Liberdade de organização da categoria, como forma de
valorização do magistério participativo;
IX - ambiente de trabalho com instalações e material pedagógico
que propiciem o exercício eficiente e eficaz de suas atribuições;
X - liberdade de escolha e utilização de procedimentos didáticos
para o desempenho de suas atividades, respeitadas as diretrizes
legais vigentes;
XI - liberdade para se reunir na unidade de ensino, sem prejuízo
das atividades escolares, para tratar de interesse da categoria e da
educação em geral;
XII - condições adequadas de trabalho.
Art. 4º - É vedado atribuir ao professor atividades ou funções
diversas das inerentes a seu cargo, ressalvando-se apenas a
participação em comissões ou em grupos de trabalho incumbidos
de elaborar programas ou projetos de interesse do ensino.

TÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Art. 5º - A Secretaria Municipal de Educação é o órgão
responsável pelo estabelecimento das políticas e diretrizes
educacionais, tendo por competência orientar e supervisionar as
atividades educacionais do Sistema de Ensino Municipal.
Art. 6º - A administração das políticas e diretrizes para o Sistema
de Ensino Municipal ocorre em nível municipal, distrital e nas
unidades escolares.
Art. 7º - A gestão da escola será estabelecida e exercida de forma
democrática, com a finalidade de proporcionar-lhe autonomia e
responsabilidade coletiva na prestação dos serviços educacionais,
assegurada mediante a:

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do
Projeto Político Pedagógico;
II - participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar,
direção, professores, pais, aluno e servidores nos processos
consultivos e decisórios, através dos órgãos colegiados e
instituições escolares;
III - Valorização da escola enquanto espaço privilegiado de
execução do processo educacional.
Art. 8º - Em cada unidade de ensino haverá um Conselho Escolar
- CE, como órgão máximo da gestão da escola, composto conforme
determina a legislação vigente.
Art. 9º - O professor designado para a função de diretor de
unidade escolar deverá possuir habilitação na área da Educação e,
no mínimo, três anos de experiência na área da educação.

TÍTULO III
DO QUADRO DO MAGISTÉRIO
CAPÍTULO I
DO QUADRO EFETIVO
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 10 - O quadro do magistério municipal é constituído pelos
cargos de provimento efetivo:
I - Professor Docente (PD);
II – Professor Docente (PD), com lotação no Distrito de Santo
Antônio do Rio Verde e região;
III - Professor de Educação Física (PD);
IV - Professor de Educação Artística;

V - Assistente de Ensino.
Art. 11 - O exercício profissional do titular do cargo de professor
será vinculado à área de atuação para a qual tenha prestado
concurso público, ressalvado o exercício, a título precário, quando
indispensável para o atendimento de necessidade do serviço, em
outra área de habilitação.
§ 1º - Cargo é o lugar na organização do serviço público,
correspondente a um conjunto de atribuições com estipêndio
específico, denominação própria, número certo e remuneração
pelo poder público.
§ 2º - Nível é a posição do cargo no Plano, de acordo com a
habilitação e formação do profissional da área da educação,
identificados por numerais.
Art. 12 - Os cargos de Assistente Ensino e Professor de Educação
Artística de caráter transitório e suplementar do magistério
municipal, para os quais não exigiram habilitação regular para o
exercício das funções de magistério, serão considerados extintos
com sua vacância, vedado o provimento de qualquer deles,
ressalvados apenas os casos de reintegração.
Parágrafo único - Aos Assistentes de Ensino e Professor de
Educação Artística, será assegurada a participação em cursos de
capacitação e formação continuada, que lhes permitam adquirir
habilitação mínima para o exercício do magistério, e ostentar
resultados mais expressivos na avaliação ensino-aprendizagem.
Art. 13 - São responsabilidades comuns a todos os professores e
aos Assistentes de Ensino:
I - participar de todo o processo ensino-aprendizagem, em ação
integrada escola-comunidade;
II - elaborar planos curriculares e de ensino;
III - ministrar aulas na educação básica e complementar;

IV - elaborar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos
de que necessite a unidade escolar ou sistema de ensino
municipal;
V - inteirar-se da proposta político-pedagógica do sistema de
ensino e interagir com as suas políticas educacionais.
Parágrafo Único - As tarefas típicas dos profissionais da
educação diversificar-se-ão segundo os níveis que devam ser
atingidos e que serão estabelecidos pelo Secretário Municipal de
Educação e Cultura, com revisões e atualizações constantes.

SEÇÃO II
PROFESSOR DOCENTE (PD)

Art. 14 - O cargo de Professor Docente (PD) se estruturará,
segundo suas habilitações, nos níveis a seguir:
I - Professor PD-1, formação em nível médio, na modalidade
normal;
II – Professor PD-1 com lotação no Distrito de Santo Antônio do
Rio Verde e região, formação em nível superior em curso de
licenciatura de graduação plena;
III – Professor PD-2, formação em curso de Magistério de quatro
anos, ou Magistério mais estudos adicionais;
IV – Professor PD-3, formação em nível superior - Licenciatura de
curta duração;
V – Professor PD-4, formação em nível superior de graduação com
Licenciatura Plena, ou outra graduação correspondente às áreas
de conhecimento específicas do currículo, com formação
pedagógica nos termos da legislação vigente;
VI – Professor PD-5, formação em nível superior de graduação com
licenciatura plena, ou outra graduação correspondente às áreas

de conhecimento específicas do currículo, com formação
pedagógica, mais especialização lato-sensu com o mínimo de 360
horas na área educacional;
VII - Professor PD-6, formação em Mestrado na área da educação;
VIII – Professor PD-7, formação em Doutorado na área da
educação.

SEÇÃO III
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Art. 15 - O cargo de Professor de Educação Física se estruturará,
segundo suas habilitações, em quatro níveis, indicados pelos
numerais 4 a 7:
I - Professor de Educação Física PD-4, com formação em nível
superior de graduação, com Licenciatura Plena em Educação
Física, com formação pedagógica nos termos da legislação vigente;
II - Professor de Educação Física PD-5, com formação em nível
superior de graduação, com Licenciatura Plena em Educação
Física, com formação pedagógica nos termos da legislação vigente;
mais especialização lato-sensu com o mínimo de 360 horas na
área educacional;
III - Professor de Educação Física PD-6, com formação em
Mestrado na área da educação;
IV - Professor de Educação Física PD-7, com formação em
Doutorado na área da educação.

SEÇÃO IV
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

Art. 16 - Os Professores de Educação Artística distribuem-se,
segundo suas habilitações, por cargos em seis níveis, indicados
pelos numerais I a VI:
I - Professor de Educação Artística I, com formação no Ensino
Fundamental;
II - Professor de Educação Artística II, com formação no Ensino
Médio;
III - Professor de Educação Artística III, com formação no curso de
Graduação na área da educação;
IV - Professor de Educação Artística IV, com formação no curso de
Pós-graduação na área da educação;
V - Professor de Educação Artística V, com formação em Mestrado
na área da educação;
VI - Professor de Educação Artística VI, com formação em
Doutorado na área da educação.

SEÇÃO V
ASSISTENTE DE ENSINO
Art. 17 - Os Assistentes de Ensino distribuem-se, segundo suas
habilitações, por cargos em sete níveis, indicados pelos numerais
de I a VII:
I – Assistente de Ensino I, formação no Ensino Fundamental;
II - Assistente de Ensino II, formação no Ensino Médio;
III - Assistente de Ensino III, formação no Ensino Médio Técnico
em Magistério;
IV - Assistente de Ensino IV, formação em curso de Graduação na
área da Educação;

V - Assistente de Ensino V, formação em curso de Pós-graduação
na área da educação;
VI - Assistente de Ensino VI, formação em Mestrado na área da
educação;
VII - Assistente de Ensino VII, formação em Doutorado na área da
educação.

CAPÍTULO II
DO QUADRO TEMPORÁRIO

Art. 18 - O Quadro Temporário do Magistério (QTM) será integrado
por professores contratados nos termos e nos casos definidos em
Lei específica.

CAPÍTULO III
DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 19 - Quando estritamente indispensáveis, em caso de licença
ou ausência, as substituições dos professores poderão ser feitas:
I - mediante convocação de outro, ou outros professores da
mesma unidade escolar ou de unidade mais próxima;
II - mediante contrato temporário, na forma da legislação
municipal que discipline a matéria.
CAPÍTULO IV
DAS FORMAS DE PROVIMENTO

Art. 20 - O cargo de professor será provido por:
I - nomeação;
II - aproveitamento;

III - reversão;
IV - reintegração.
Parágrafo único - A decretação de provimento do cargo compete
ao Prefeito, admitida delegação de competência, nos termos do
Art. 44, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Catalão.

SEÇÃO I
DA NOMEAÇÃO

Art. 21 - Como forma originária de provimento de cargo público, a
nomeação será em caráter efetivo para os cargos suscetíveis de
ensejar aquisição de estabilidade, providos através de habilitação
em concurso público.
Parágrafo Único. As nomeações de que trata o caput do artigo
serão feitas na ordem rigorosa de classificação dos candidatos.

SEÇÃO II
DO APROVEITAMENTO

Art. 22 - Para o aproveitamento, assim entendido o retorno do
profissional da área da educação em disponibilidade ao serviço
ativo, aplicam-se as seguintes regras:
I - O cargo a ser provido deverá ter natureza e vencimento
compatíveis com o anteriormente ocupado, respeitada a
habilitação profissional;
II - Se o aproveitamento já houver ocorrido e se depois dele for
restabelecido o cargo de cuja extinção resultou a disponibilidade,
ainda que modificado em sua denominação, o profissional da área
da educação poderá optar por seu aproveitamento neste último
cargo, respeitada a habilitação profissional;

III - Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá
preferência o de mais tempo de disponibilidade e, em caso de
empate, o de maior tempo de serviço público municipal e por fim,
o professor mais idoso;
IV - Sempre dependente de prova de capacidade física e mental,
constatada em inspeção a cargo de junta médica oficial, o
aproveitamento terá preferência sobre as demais formas de
provimento e será feito a pedido ou de ofício no interesse da
Administração.

SEÇÃO III
DA REVERSÃO

Art. 23 - Reversão é o retorno à atividade do professor efetivo por
concurso e aposentado por invalidez, por junta médica oficial do
Município, quando forem declarados insubsistentes os motivos
determinantes da aposentadoria, aplicando-se à mesma as
seguintes normas:
I - O retorno do professor à atividade dependerá sempre da
existência de vaga. Ocorrendo a não existência de vaga, o mesmo
ficará à disposição da autoridade competente;
II - A reversão far-se-á de preferência no mesmo cargo ou no
resultante da sua transformação;
III - A reversão dará direito, em caso de nova aposentadoria, à
contagem do tempo de serviço computado para a concessão da
anterior.

SEÇÃO IV
DA REINTEGRAÇÃO
Art. 24 - Reintegração é o reingresso do profissional da área da
educação estável, ilegalmente demitido, ao cargo de que era

titular, com ressarcimento de vencimentos e vantagens a ele
inerentes.
Art. 25 - A reintegração far-se-á por decisão administrativa ou
judicial.
Parágrafo Único - A decisão administrativa será proferida à vista
de pedido de reconsideração, através de recurso ou revisão de
processo.
Art. 26 - A reintegração dar-se-á no cargo anteriormente ocupado,
no que resultou de sua transformação ou, se extinto, em cargo
equivalente, para cujo provimento seja exigido a mesma
habilitação profissional, com idêntico vencimento.
Parágrafo Único - Se inviáveis as soluções indicadas neste artigo,
será restabelecido, por Lei, o cargo anterior, para que nele se faça
a reintegração.
Art. 27 - Invalidada por sentença a demissão, o profissional da
área da educação será reintegrado e o eventual ocupante da vaga,
se estável, retomará ao cargo de origem, sem direito a indenização.
Parágrafo Único - Se extinto ou transformado o cargo, o retorno
se dará no cargo resultante da transformação, ou em outro de
mesmo vencimento ou remuneração e de atribuições equivalentes,
observada a habilitação legal.

CAPÍTULO V
DA VACÂNCIA

Art. 28 - A vacância é a abertura de vaga no Quadro do
Magistério, decorrente de:
I - Exoneração;
II - Aposentadoria;

III - Demissão;
IV – Falecimento.
Art. 29 - Exoneração é o rompimento da relação jurídica que une o
profissional da área da educação ao Município, operando seus
efeitos a partir da publicação.
§ 1º - A exoneração será feita:
I - a pedido, por escrito, do profissional da área da educação;
II - mediante processo administrativo, assegurada ampla defesa,
nos seguintes casos:
a) desatendimento dos requisitos do estágio probatório;
b) Abandono do cargo, conforme definido nesta Lei.
§ 2º - O profissional da área da educação não poderá ser
exonerado a pedido:
I - se estiver respondendo a processo administrativo ou cumprindo
pena disciplinar;
II - quando estiver no prazo de compensação do período de licença
para aprimoramento profissional, salvo se houver a compensação
financeira ao Município.
Art. 30 - A vaga estará aberta no dia:
I - da publicação do ato da aposentadoria, exoneração ou
demissão do profissional da área da educação, permitida
retroatividade que não prejudique legítimo interesse;
II - da posse em outro cargo de acumulação proibida;
III - da vigência da Lei criadora de cargo novo;
IV - do falecimento do profissional da área da educação.

Art. 31 - A vacância em cargo comissionado se dará mediante ato
de dispensa da autoridade designante:
I - a pedido do profissional da área da educação;
II - de ofício:
a) quando o designado não tiver entrado em exercício no prazo
legal;
b) segundo a conveniência e a oportunidade do serviço.

CAPÍTULO VI
DA POSSE, DO EXERCÍCIO E DA FREQUÊNCIA
SEÇÃO I
DA POSSE

Art. 32 - Posse é a aceitação formal das atribuições, deveres e
responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso
de bem servir e dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no
qual deverão constar as atribuições, os deveres, as
responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que
não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das
partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei.
§ 1º - A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção
médica oficial.
§ 2º - Somente poderá ser empossado aquele que for julgado apto
física e mentalmente para o exercício do cargo.
§ 3º - No ato da posse o servidor apresentará declaração de bens e
valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao
exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.
§ 4º - Independem de posse os casos de reintegração.
Art. 33 - A posse poderá dar-se mediante procuração específica.

Art. 34 - A posse deverá ser tomada em 30 (trinta dias), contados
da data da publicação do ato, admitindo-se a prorrogação por
mais 30 (trinta dias), a requerimento do interessado.

SEÇÃO II
DO EXERCÍCIO

Art. 35 - Como ato personalíssimo, o exercício é o desempenho,
pelo profissional da área da educação, das atividades legalmente
consideradas como de sua responsabilidade direta.
Art. 36 - Nomeado, o profissional da área da educação terá
exercício na rede municipal de ensino em que houver vaga na
lotação.
§ 1º - O chefe do setor ou serviço em que for lotado o profissional
da área da educação é autoridade competente para dar-lhe
exercício.
§ 2º - Ao entrar em exercício, deverá o profissional da área da
educação apresentar à autoridade competente do setor de sua
lotação, a documentação necessária à abertura de seu
assentamento individual.
Art. 37 - O exercício deverá ser iniciado dentro de 30 (trinta dias),
contados:
I - da data da posse;
II - da publicação do ato, quando inexigível a posse;
III - da cessação do impedimento que originou a posse por
procuração de que trata o art. 33 desta Lei.
Parágrafo Único - Se, comprovadamente, o professor não tiver
condições de iniciar o exercício no prazo legal, o Secretário da
Educação e Cultura poderá conceder-lhe prorrogação, por mais 30

(trinta dias), contado daquele em que o impedimento houver
cessado.
Art. 38 - A progressão vertical e a readaptação não interrompem o
exercício.
Art. 39 - Nomeado, o professor deverá provar, no curso do estágio
probatório, conforme art. 41 da Constituição Federal e
regulamentação municipal, o cumprimento dos seguintes
requisitos, indispensáveis à sua confirmação:
I - idoneidade moral;
II - assiduidade e pontualidade;
III - disciplina;
IV - eficiência;
V - aptidão;
VI - compromisso.
§ 1º - A verificação dos requisitos mencionados neste artigo será
efetuada por comissão para este fim;
§ 2º - O não-cumprimento de qualquer dos requisitos, se
constatado, importará instauração de processo administrativo,
que somente poderá ser concluído após a defesa.
§ 3º - O procedimento referido no parágrafo anterior deverá ser
feito antes do término do estágio probatório.
§ 4º - A prática de atos que infrinjam os incisos I, II e III do caput
deste artigo importará suspensão automática do período do
estágio probatório e, uma vez concluído pela sua improcedência, o
prazo da suspensão será considerado de nenhum efeito.
§ 5º - O professor não aprovado na avaliação do estágio probatório
será automaticamente exonerado pela autoridade competente.

§ 6º - O processo de avaliação de desempenho do professor em
estágio probatório será disciplinado conforme a legislação vigente.
Art. 40 - Mediante proposta do Secretário Municipal de Educação
e Cultura e prévia permissão do Prefeito, o professor poderá
ausentar-se do Município, para cumprir missão especial
relacionada com os misteres de seu cargo, com ônus para os
cofres públicos.
Parágrafo Único - No caso de condenação, se esta não for de
natureza que determine a demissão do professor, este continuará
afastado do exercício, enquanto cumprir a pena, com perda de um
terço do respectivo vencimento ou remuneração.
Art. 41 - Salvo os casos expressamente previstos neste Estatuto, o
professor que interromper o exercício por mais de 30 (trinta dias)
consecutivos ou 45 (quarenta e cinco) dias intercalados, sem justa
causa, dentro do mesmo ano civil, será exonerado por abandono
do cargo.
§ 1º - A aplicação da pena de exoneração será precedida de
processo administrativo, em que ao professor seja assegurada
ampla defesa.
§ 2º - A autoridade que irregularmente der exercício ao professor,
responderá civil e criminalmente por seu ato, ficando
pessoalmente responsável por quaisquer pagamentos que se
fizerem em decorrência dessa situação.

SEÇÃO III
DA FREQUÊNCIA

Art. 42 - Frequência é o comparecimento obrigatório do
profissional da área da educação ao trabalho, no horário em que
lhe cabe desempenhar os deveres inerentes a seu cargo ou função.
§ 1º - Excetuados os diretores de unidades escolares e aqueles que
estejam sujeitos a realizar trabalho externo, todos os profissionais

da área da educação estão sujeitos à prova de pontualidade e
frequência devidamente registrada.
§ 2º - Ressalvadas as exceções previstas neste Estatuto, a falta de
registro de frequência acarreta a perda de vencimento referente ao
dia e, se estendida a mais de trinta dias consecutivos ou a mais de
quarenta e cinco intercalados, importa perda do cargo ou função
por abandono.
§ 3º - As autoridades e os servidores que contribuírem para o
descumprimento do que dispõe o parágrafo anterior serão
obrigados a repor aos cofres públicos as importâncias
indevidamente pagas.
§ 4º - As fraudes nos registros de frequência importarão, se não
couber a cominação de outra maior, a imposição de pena de:
I - advertência, na primeira ocorrência;
II - suspensão até 30 (trinta) dias, na segunda;
III - abertura de processo disciplinar na terceira.
Art. 43 - Os períodos de trabalho do magistério
estabelecidos conforme legislação federal vigente.

serão

Art. 44 - Os profissionais da área da educação poderão ser
liberados da frequência, por ato da autoridade competente, para
participar de congressos, simpósios, encontros ou promoções
similares, desde que tratem de temas ou assuntos referentes à
educação ou à categoria.

TÍTULO IV
DA REMOÇÃO E DA READAPTAÇÃO
CAPÍTULO I
DA REMOÇÃO

Art. 45 - O profissional da área da educação poderá ser removido,
de um para outro local de trabalho:
I - a seu pedido, por escrito, para permuta aceita com outro e
anuência do Secretário Municipal de Educação;
II - de ofício, para atender ao real e superior interesse do ensino,
devidamente comprovado em proposta de setor, ou do diretor da
unidade escolar, a juízo do Secretário Municipal de Educação e
Cultura.
§ 1º - A remoção somente será permitida se o profissional da área
da educação possuir habilitação mínima, exigida por Lei, para a
função de magistério a ser exercida.
§ 2º - A remoção de profissional da área da educação far-se-á,
preferencialmente, nos meses de janeiro e julho, salvo interesse
público comprovado.

CAPÍTULO II
DA READAPTAÇÃO

Art. 46 - O profissional da área da educação será investido, para
sua readaptação, em outra função, de magistério ou não, mais
compatível com a sua capacidade física ou intelectual, quando
comprovadamente se revelar, sem dar causa à demissão ou
exoneração, inapto para o exercício das atribuições, deveres e
responsabilidades da docência.
§ 1º - A readaptação será efetivada de ofício ou a pedido, para
função de igual vencimento, com todos os direitos e vantagens e,
preferencialmente, no mesmo local de exercício ou lotação do
profissional da área da educação, resguardando sua jornada de
trabalho anterior à readaptação.
§ 2º - O processo de readaptação funcionará com o parecer da
junta médica oficial do Município.

§ 3º - O profissional da área da educação readaptado que não se
ajustar às condições de trabalho, resultantes da readaptação, terá
sua capacidade física e mental reavaliada pela junta médica oficial
do Município e, se for por esta julgado inapto, será aposentado.
§ 4º - Declarados insubsistentes os motivos determinantes da
readaptação do profissional da área da educação, por junta
médica oficial do Município, este deverá retornar à função de
origem.

TÍTULO V
DOS DIREITOS E VANTAGENS
CAPÍTULO I
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO

Art. 47 - Vencimento é a retribuição paga aos profissionais pelo
efetivo exercício do cargo, variando de acordo com o nível
alcançado.
Art. 48 - Remuneração é o vencimento acrescido das vantagens de
caráter permanente a ele legalmente incorporáveis.
§ 1º - A remuneração dos ocupantes de cargos da área da
educação será fixada em função de maior qualificação alcançada,
em cursos ou estágios de formação, aperfeiçoamento, atualização,
independente do nível de ensino em que atuem, nos termos desta
Lei.
§ 2º - O vencimento dos profissionais da educação, investido em
funções de magistério, deverá ter, para base de cálculo, o valor
correspondente ao total de sua efetiva jornada de trabalho.
Art. 49 - O profissional da área da educação somente perceberá o
vencimento ou a remuneração quando estiver em efetivo exercício
do cargo ou nos casos de afastamento previstos em Lei, sendo
assegurado o direito adquirido, bem como as gratificações e ou
adicionais já incorporadas na "remuneração" quando da
"mudança de função".

Art. 50 - Ao profissional da área da educação investido em cargo
de provimento em comissão, é dado o direito de optar pelo
vencimento ou remuneração de seu cargo efetivo, sem prejuízo da
gratificação da representação respectiva.
Art. 51 - Fica assegurado o mês de abril de cada ano, como data
base, para promover a revisão geral nos vencimentos conforme
previsto no inciso X, do art. 37 da Constituição Federal de 1988.

CAPÍTULO II
DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 52 - Além do vencimento atribuído por Lei ao seu cargo, os
profissionais da área da educação da rede municipal de ensino
perceberão as seguintes vantagens pecuniárias:
I - gratificação:
a) de direção e secretário de escolas;
b) de titularidade;
c) regência de
correspondentes
Fundamental;

classe - pela atuação em salas de aula
ao primeiro e segundo ano do Ensino

d) pelo eventual desempenho do magistério fora do perímetro
urbano, desde que haja necessidade de deslocamento desse
profissional;
e) de transporte pelo desempenho do magistério no perímetro
urbano e distritos;
Parágrafo Único - Os profissionais da rede municipal de ensino,
pertencentes ao quadro efetivo, designados para as funções de
direção, secretário de unidade escolar e as de coordenação e

assessoramento pedagógico, terão os mesmos direitos dos demais
professores em regência de classe.
SEÇÃO II
DA GRATIFICAÇÃO DE DIRETOR E SECRETÁRIO DE ESCOLA
Art. 53 - Enquanto perdurar a razão determinante, será concedido
uma gratificação a diretores de unidades escolares, designados
pelo executivo, com opção pelos proventos do cargo efetivo de
professor, de acordo com o número de alunos matriculados:
I - com até 300 (trezentos) alunos matriculados na escola,
gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o salário base do cargo
efetivo;
II – acima de 300 (trezentos) alunos matriculados na escola,
gratificação de 30% (trinta por cento) sobre o salário base do cargo
efetivo.
Art. 54 - Enquanto perdurar a razão determinante, será concedido
uma gratificação a secretários de unidades escolares, designados
pelo executivo, com opção pelos proventos do cargo efetivo de
professor, de acordo com o número de alunos matriculados:
I - com até 300 (trezentos) alunos matriculados na escola,
gratificação de 10% (dez por cento) sobre o salário base do cargo
efetivo;
II - acima de 300 (trezentos) alunos matriculados na escola,
gratificação de 15% (quinze por cento) sobre o salário base do
cargo efetivo.

SEÇÃO III
DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE

Art. 55 - Será concedida ao profissional efetivo da área da
educação, em funções do magistério, com formação na área da
educação, nos termos da legislação vigente, uma gratificação de
titularidade, mediante a apresentação de certificado ou
certificados de cursos de aprimoramento, aperfeiçoamento

profissional, ou pós-graduação na área educacional, ou na sua
área de formação.
Art. 56 - Só serão considerados para efeito de gratificação de que
trata este artigo, os cursos com duração mínima de 180 (cento e
oitenta) horas, nos quais o servidor haja obtido:
I - frequência de pelo menos 90% (noventa por cento) de sua
duração;
II - a avaliação de aprendizagem deverá ser igual ou superior a
70% do conteúdo ministrado;
III - os cursos poderão ser oferecidos na modalidade presencial ou
à distância.

Art. 57 – A gratificação de titularidade será calculada sobre o
vencimento básico do cargo do servidor, a razão de:
I – 5% (cinco por cento), para o curso com duração de 180 (cento e
oitenta) horas;
II – 7% (sete por cento), para um total igual ou superior a 360
(trezentos e sessenta) horas;
III – 10% (dez por cento), para curso ou cursos com um total igual
ou superior a 720 (setecentos e vinte) horas;
IV – 13% (treze por cento), para curso ou cursos com duração total
igual a 1080 (mil e oitenta) horas;
V – 20% (vinte por cento), para curso ou cursos com duração
superior a 1080 (mil e oitenta) horas.
§ 1º - Os cursos a que se referem os artigos 55 e 56 deverão ser
autorizados pelo conselho competente, pela Secretaria Municipal
de Educação e Cultura ou por ela promovidos, ou ministrados por
instituições de ensino oficial ou devidamente credenciadas por
órgão oficial.

§ 2º - Para pleitear a gratificação de titularidade, não pode o
professor utilizar o título de que lhe tenha resultado concessão de
enquadramento ou progressão vertical ou que constitui requisito
exigido para a nomeação.
§ 3º - Os totais de horas de que tratam os incisos I, II, III, IV e V
deste artigo poderão ser alcançados em um só curso ou pela soma
da duração de mais de um curso, desde que observado o limite
mínimo previsto no art. 56.
§ 4º - As horas expressas nos incisos de I a V deste artigo poderão
ser cumulativas, alcançando um percentual máximo de até 20%
(vinte por cento).
§ 5º - A gratificação de titularidade incorporar-se-á ao vencimento
ou remuneração do profissional da educação por ocasião da
aposentadoria.
§ 6º - O benefício garantido pelo Art. 57, que dependerá de
expresso requerimento do interessado, será devido a partir do mês
subsequente ao requerimento, acompanhado da documentação
correlata.

SEÇÃO IV
DA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE

Art. 58 - Pelo efetivo exercício da docência em salas de aula
correspondentes ao primeiro e segundo ano do Ensino
Fundamental, nas unidades escolares da rede municipal de
ensino, os profissionais da educação, com habilitação na área da
educação, perceberão uma gratificação de 20% (vinte por cento)
sobre seus vencimentos ou remuneração.

SEÇÃO V
DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO
AO TRABALHO NA ZONA RURAL

Art. 59 - Enquanto perdurar a razão determinante, aos
profissionais habilitados da área da educação, nos termos da
legislação vigente: Professor Docente (PD), Professor de Educação
Física, Professor de Educação Artística nos níveis III, IV, V e VI e o
Assistente de Ensino nos níveis III, IV, V, VI e VII, em funções de
magistério na zona rural, será concedido uma gratificação de 40%
(quarenta por cento) sobre o salário base.

Parágrafo Único - Aos profissionais da educação sem habilitação
na área: Professor de Educação Artística nos níveis I e II e o
Assistente de Ensino nos níveis I e II, em funções de magistério,
na zona rural, será concedido uma gratificação de 20% (vinte por
cento) sobre seu salário, como incentivo ao trabalho rural e para
transporte.

SEÇÃO VI
DA GRATIFICAÇÃO DE TRANSPORTE PELO
DESEMPENHO DO MAGISTÉRIO
NO PERÍMETRO URBANO E DISTRITOS

Art. 60 - Enquanto perdurar a razão determinante, ao Professor
Docente (PD), Professor de Educação Física, Professor de
Educação Artística e o Assistente de Ensino nos níveis III, IV, V, VI
e VII, em funções de magistério, que residem e trabalham nos
distritos do município de Catalão, e ainda, os que residem e
atuam na zona urbana, será concedida uma gratificação de 10%
(dez por cento) sobre seu salário, como ajuda para transportes.

CAPÍTULO III
DA PROGRESSÃO

Art. 61 - Progressão é a passagem do profissional da área da
educação de um nível para o outro superior, mediante
comprovação de habilitação, desde que lotado em atividades
exclusivamente do magistério municipal.
§ 1º - A progressão será automática, desde que comprovada à
lotação, documentação exigida e a existência de vaga.
§ 2º - Não se concederá progressão quando o título tiver sido
usado para gratificação de titularidade.
§ 3º - Não será concedida a progressão ao profissional da área da
educação que estiver:
I - em licença para mandato eletivo federal, estadual ou municipal;
II - em licença para tratar de interesse particular ou afastado, a
qualquer título, com ou sem ônus para cofres públicos;
III - cumprindo pena disciplinar;
IV - em exercício fora do âmbito da Secretaria Municipal de
Educação;
V - sujeito a estágio probatório.
CAPÍTULO IV
OUTROS BENEFÍCIOS
SEÇÃO I
DA LICENÇA PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL

Art. 62 - A licença para aprimoramento e qualificação profissional
consiste no afastamento do profissional da área da educação, sem
prejuízo de seu vencimento ou remuneração, para frequentar, em
caráter regular, cursos de pós-gradação, em nível de mestrado e
Doutorado, pelo período de no máximo 03 (três) anos e Doutorado
pelo período de 03 (três) anos, prorrogável por até mais 01 (um)
ano, a critério do Executivo, mediante a apresentação de
freqüência ao curso e comprovação dos resultados julgados

satisfatório pelo orientador, com o compromisso de, após a
conclusão do curso, prestar serviços junto a este município, em
funções de magistério, sob pena de restituir aos cofres públicos
municipais reajustados pelos índices oficiais, o valor recebido
durante o período da licença.
§ 1º - O curso a ser frequentado deve ser reconhecido e oferecido
por instituição oficial ou credenciada.
§ 2º - Para a obtenção da licença:
I - deve ter o profissional da área da educação, no mínimo, 03
(três) anos de atividade no magistério municipal;
II - é necessário que o pedido esteja instruído com o título de
habilitação em cursos de graduação na área da educação e com o
comprovante de inscrição ou habilidade no respectivo processo de
seleção;
III – Só será permitida a licença simultânea de no máximo 02
(dois) professores da rede municipal de ensino, a serem escolhidos
pela Secretaria Municipal de Educação, priorizando as
modulações e as necessidades didáticas de cada professor e da
unidade escolar.
IV - no caso da concorrência de interessados em número superior
ao definido no inciso anterior, será deferido o pedido do
profissional da área da educação que tenha maior tempo de
magistério no serviço público municipal e, caso ainda persista o
empate, terá preferência o professor mais idoso;
V - a licença só poderá ser deferida pelo Secretário Municipal de
Educação e Cultura, quando o profissional da área da educação
comprovar sua habilitação no respectivo processo seletivo.

SEÇÃO II
DA LICENÇA PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA

Art. 63 - É assegurado ao profissional da área da educação, o
direito à licença para o desempenho de mandato classista em
Central Sindical, Confederação, Federação, Sindicato ou
Associação de Professores, sendo garantida a liberação para cada
entidade, no âmbito municipal, estadual e nacional, sem prejuízo
de sua situação funcional ou remuneração, com todos os direitos
e vantagens do cargo atual, excetuando a gratificação urbana e
rural.
Parágrafo Único – Somente terá direito à licença o professor
eleito para o cargo de Presidente.

CAPÍTULO V
DAS FÉRIAS

Art. 64 - O profissional da área da educação fará jus, anualmente,
a trinta dias consecutivos de férias.
§ 1º - Para o primeiro período aquisitivo são necessários doze
meses de exercício.
§ 2º - Desde que em regência de classe, os profissionais da área da
educação deverão gozar férias no mês de julho.
§ 3º - Caso o período regular de férias coincida com o período da
licença à gestante, as férias deverão ser reprogramadas com a
direção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

CAPÍTULO VI
DA JORNADA DE TRABALHO DO
PROFISSIONAL DA ÁREA DA EDUCAÇÃO

Art. 65 - A jornada de trabalho dos profissionais habilitados da
área da educação é fixada em 20 (vinte), 30 (trinta) ou 40
(quarenta) horas aulas semanais nas unidades escolares, de

acordo com o Quadro de Pessoal, com vencimento correspondente
a respectiva jornada de trabalho.
§ 1º - A jornada de trabalho do profissional da área da educação,
modulado na Educação Infantil, nas séries iniciais do ensino
fundamental, na alfabetização, do primeiro ao quinto ano do
ensino fundamental e no ensino especial, é fixada em 30 (trinta)
horas aulas semanais, sendo permitida a prorrogação até o
máximo de 40 (quarenta) horas aulas semanais, com reserva de
tempo de 30% (trinta por cento) da jornada de trabalho para
planejamento das tarefas docentes e assistência/atendimento
individuais dos alunos, pais ou responsáveis.
§ 2º - A jornada de trabalho do profissional da área da educação,
modulado nas séries finais do ensino fundamental, ou seja, do
sexto ao nono ano, é fixada em 20 (vinte), 30 (trinta) ou 40
(quarenta) horas aulas semanais, com reserva de tempo de 30%
(trinta por cento) da jornada de trabalho para planejamento das
tarefas docentes e assistência/atendimento individuais dos
alunos, pais ou responsáveis.
§ 3º - A jornada de trabalho do profissional da área da educação
investido nas funções de Diretor e Secretário de escola, lotados e
em exercício nas unidades escolares do município, com opção
pelos proventos de cargo efetivo, será de 40 (quarenta) horas aulas
semanais, sem reserva de tempo de 30% (trinta por cento) da
jornada de trabalho.
§ 4º - A jornada de trabalho do profissional da área da educação
investido nas funções de Coordenador Pedagógico, lotados e em
exercício nas unidades escolares do município, será de 20 (vinte),
30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas aulas semanais, de acordo com
a necessidade da escola, sem reserva de tempo de 30% (trinta por
cento) da jornada de trabalho.
§ 5º - A jornada de trabalho do profissional da área da educação
investido
nas
funções
de
Coordenador
Pedagógico
e
assessoramento pedagógico, em exercício na Secretaria Municipal
de Educação e Cultura, será de 20 (vinte), 30 (trinta) ou 40
(quarenta) horas aulas semanais, de acordo com a necessidade da

Secretaria, sem reserva de tempo de 30% (trinta por cento) da
jornada de trabalho.
§ 6º - Ao professor em regime de acumulação é vedado atribuir
jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas aulas semanais.
Art. 66 - Todos os profissionais da área da educação terão, em
efetiva regência de classe, em qualquer nível e modalidade de
ensino, o percentual de 30% (trinta por cento) de sua jornada de
trabalho, a título de horas-atividade, benefício consistente em
uma reserva de tempo destinada a trabalhos de planejamento das
tarefas docentes, assistência, atendimento individual aos alunos,
pais ou responsáveis, e formação continuada.
Parágrafo Único - Um terço destinado às horas-atividade será
cumprido obrigatoriamente na unidade escolar, com o fim de
participar de atividades de planejamento coletivo, formação
continuada e outras atividades pedagógicas.
Art. 67 - A jornada de trabalho do profissional da área da
educação, em regência de classe, não poderá ser reduzida, salvo a
seu pedido, por escrito, ou por motivos resultantes de extinção de
turmas, turnos ou fechamento de escola, quando não houver a
possibilidade de remanejamento desse profissional para outra
unidade educacional da rede municipal de ensino, ou ainda, pela
não adaptação do profissional com a sua jornada.
§ 1º – Poderá ser substituído, em caráter de urgência, o professor
ou assistente de ensino que se afastar de suas atividades em
virtude de doença ou por qualquer motivo de ordem legal, através
de profissionais da área da educação pertencentes ao Quadro de
servidores com disponibilidade de carga horária, recebendo as
aulas em substituição a título de horas extras.
§ 2º - O Professor Docente, Assistente de Ensino e Professor de
Educação Artística, terão seu horário de trabalho sujeito ao
regime de salário hora/aula, com carga horária mínima de 20
(vinte) horas e máxima de 40 (quarenta) horas semanais, que
dependerá em cada ano da necessidade da Unidade Escolar em
que estiver lotado o profissional.

Art. 68 - Para efeito de aposentadoria, prevalecerá a carga horária
dos últimos dois anos de trabalho do profissional da área da
educação.

CAPÍTULO VII
DA ACUMULAÇÃO DE CARGOS
Art. 69 - Ao profissional da área da educação é permitida a
acumulação remunerada:
I - de dois cargos de professor;
II - de um cargo de professor com outro técnico ou científico.
§ 1º - Em qualquer dos casos, o profissional da área da educação
deverá comprovar a compatibilidade de horários.
§ 2º - Considera-se cargo técnico ou científico aquele cujo
provimento dependa de habilitação específica em curso de nível
superior, e que atenda a legislação em vigor.
§ 3º - A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e
abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de
economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas,
direta ou indiretamente, pelo poder público.
§ 4º - Verificada em processo administrativo a acumulação
proibida, se de boa-fé, o servidor optará por um dos cargos;
provada a má-fé, o servidor perderá ambos os cargos e restituirá o
que tiver percebido indevidamente.

CAPÍTULO VIII
DA DISPONIBILIDADE

Art. 70 - Disponibilidade é o afastamento temporário do
profissional efetivo e estável, na área da educação, em virtude da
extinção ou da declaração de desnecessidade de sua função.

Parágrafo Único - A disponibilidade será com vencimento ou
remuneração proporcional ao tempo de serviço prestado, tendo
como base de cálculo a carga horária do profissional da área da
educação, por ocasião da ocorrência do fato.
Art. 71 - O período relativo à disponibilidade será considerado de
efetivo exercício para efeito de aposentadoria, gratificação,
adicional e melhoria do vencimento em progressão horizontal.

CAPÍTULO IX
DA APOSENTADORIA
Art. 72 – O servidor do magistério público do município de Catalão
será aposentado nos termos da Legislação Federal e Municipal que
disciplina a matéria.
CAPÍTULO X
DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA

Art. 73 - Aos profissionais da área da educação serão concedidos
todos os serviços de previdência e assistência que o IPASC
(Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município
de Catalão) esteja obrigado, por Lei, a prestar aos servidores em
geral.

CAPÍTULO XI
DO DIREITO DE PETIÇÃO

Art. 74 - Ao profissional da área da educação é assegurado o
direito de petição e de representação.
§ 1º - Mediante petição, pode o profissional da área da educação
defender direito ou interesse legítimo seu, perante a autoridade a
quem couber assegurar-lhe a proteção.

§ 2º - No exercício do direito de representação, poderá o
profissional da área da educação denunciar qualquer abuso de
autoridade ou desvio de poder.
Art. 75 - Ao profissional da área da educação é assegurada:
I - a celeridade no andamento dos atos e processos de seu
interesse, nos serviços públicos municipais;
II - a ciência das informações, dos pareceres e despachos
proferidos em matéria de seu interesse;
III - a obtenção de certidões para defesa de direitos e
esclarecimentos de situações, dentro do prazo máximo de sete
dias úteis, a contar do requerimento, sob pena de
responsabilidade.
Parágrafo Único - O profissional da área da educação não é
obrigado a instruir petição ou representação com os documentos
que constarem de seu assentamento pessoal ou dos registros e
documentos oficiais do Município.
Art. 76 - Em pedido de reconsideração, poderá o profissional da
área da educação provocar o reexame, pela autoridade que houver
proferido decisão em seu desfavor, de matéria administrativa já
decidida, contanto que o faça em quinze dias, contados da ciência
do ato ou da publicação deste.
Art. 77 - Ressalvada as disposições em contrário previstas neste
Estatuto, caberá recurso:
I - do indeferimento de pedido de reconsideração;
II - das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos.
§ 1º - O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior
à que tiver praticado o ato ou proferido a decisão e,
sucessivamente, em escala ascendente, às demais autoridades.

§ 2º - O recurso será interposto por intermédio da autoridade
recorrida, que poderá reconsiderar sua decisão em quarenta e oito
horas, encaminhando o caso à consideração superior no mesmo
prazo, se a seu juízo a reconsideração não puder ocorrer.
§ 3º - Será de trinta dias o prazo de qualquer recurso, contado da
publicação ou ciência da decisão recorrida.
Art. 78 - O pedido de reconsideração e o recurso não têm efeito
suspensivo. Provido, um ou outro, seus efeitos retroagirão à data
do ato impugnado.
Art. 79 - O direito de petição prescreve na esfera administrativa:
I - em cinco anos, quanto aos atos de demissão, cassação da
aposentadoria ou disponibilidade e quanto aos referentes à
matéria patrimonial;
II - em cento e vinte dias, nos demais casos, salvo se outro prazo
não estiver estabelecido em Lei.
Parágrafo Único - O prazo de prescrição contar-se-á da
publicação oficial do ato ou da efetiva ciência do interessado.
Art. 80 - O pedido de reconsideração e o recurso, quando
cabíveis, interrompem a prescrição.
Parágrafo Único - A prescrição é de ordem pública, não podendo
ser relevada pela administração.
Art. 81 - O direito assegurado ao profissional da área da educação,
de pleitear em juízo, sobre qualquer lesão de direito individual de
que seja titular, é impostergável, sempre podendo ser exercido de
imediato e sem o apelo inicial à instância administrativa.
Art. 82 - O direito de petição poderá ser exercido pessoalmente
pelo profissional da área da educação, por seu cônjuge,
companheiro, parente até o segundo grau ou por procurador com
curso de direito ou não, desde que regularmente constituído.

Parágrafo Único – Ao profissional da área da educação e demais
pessoas mencionadas neste artigo, são asseguradas vistas dos
documentos ou do processo, em todas as suas fases.

TÍTULO VI
DOS DEVERES E DAS RESPONSABILIDADES
CAPÍTULO I
DOS DEVERES

Art. 83 - Dado o excepcional caráter de suas atribuições, ao
profissional da área da educação impõe-se conduta ilibada e
irrepreensível.
Art. 84 - O profissional da área da educação deverá:
I - participar da elaboração
estabelecimento de ensino;

da

proposta

pedagógica

do

II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta
pedagógica do estabelecimento de ensino;
III - zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de
menor rendimento;
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento,
à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as
famílias e a comunidade;
VII - cumprir as determinações
manifestamente ilegais;

superiores,

salvo

se

VIII - portar-se, em relação aos companheiros de trabalho, com
espírito de cooperação, respeito e solidariedade;

IX - frequentar os cursos legalmente instituídos para o seu
aprimoramento, aplicar, em constante atualização, os processos
de educação e aprendizagem que lhe forem transmitidos;
X - estimular nos alunos a cidadania e a solidariedade humana;
XI - levar ao conhecimento da autoridade superior competente, as
irregularidades de que tiver conhecimento, em razão do cargo ou
da função docente;
XII - atender prontamente às requisições de documentos,
informações ou providências que lhe forem formuladas pelas
autoridades e pelo público;
XIII - sugerir as providências que lhe pareçam capazes de
melhorar e aperfeiçoar os processos de ensino e educação.

CAPÍTULO II
DAS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES

Art. 85 - Constitui transgressão disciplinar:
I - referir-se de modo depreciativo e desrespeitoso, verbalmente
ou, em informação, requerimento, parecer ou despacho, às
autoridades públicas, a funcionários e usuários, bem como a atos
da administração pública, somente podendo fazê-lo em trabalho
assinado no propósito de criticá-lo do ponto de vista doutrinário,
ou da organização e eficiência do trabalho e do ensino;
II - retirar, sem prévia autorização superior, documento ou objeto
do local de trabalho;
III - promover manifestação de apreço ou desapreço no local de
trabalho;
IV - falsificar para si ou para outrem, no todo ou em parte,
qualquer documento escolar, ou alterar documento verdadeiro;

V - fazer uso de qualquer documento falsificado ou alterado para
obter vantagens ou ingresso no serviço público;
VI - valer-se do cargo para proveito ilícito ou indevido, pessoal ou
de terceiro;
VII - coagir ou aliciar subordinado, funcionário ou aluno, com
objetivo de natureza político-partidária;
VIII - participar de gerência ou administração de empresa
econômica, em favor da qual lhe seja possível extrair vantagens no
campo do ensino;
IX - praticar a usura em qualquer de suas formas;
X – pleitear, junto às repartições públicas, como procurador ou
intermediário, salvo quando se tratar da percepção de vencimento
ou vantagens de parentes até o segundo grau;
XI - receber propinas, comissões, presentes, vantagens ou favores
de qualquer espécie, em razões da função;
XII - cometer a estranho, fora dos casos previstos em lei, o
desempenho de encargo que lhe competir ou a seu subordinado;
XIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo
indevidamente;
XIV - dar às verbas públicas, destinação diversa daquela prevista
em lei ou regulamento;
XV - deixar de prestar contas quando estiver obrigado a fazê-lo;
XVI - frustrar a licitude de concurso público;
XVII - faltar à verdade, no exercício de suas funções;
XVIII - omitir, por malícia:
a) a decisão dos assuntos que lhe forem encaminhados;

b) a representação ao superior hierárquico, em vinte e quatro
horas, das queixas, denúncias, representações, petições ou
recursos que lhe chegarem, se a solução dos casos não estiver ao
seu próprio alcance;
c) o cumprimento de ordem legítima.
XIX - fazer acusação de que saiba ser infundada, através de
queixa, denúncia verbal ou escrita e representação;
XX - lançar em livros oficiais, anotações, reclamações,
reivindicações, ou quaisquer outros registros, quando não sejam
do interesse do ensino;
XXI - adquirir para revender, na escola ou aos alunos, livros e
materiais de ensino ou quaisquer mercadorias;
XXII - entreter-se, durante as horas de trabalho, em palestras ou
outros afazeres estranhos ao ensino;
XXIII - esquivar-se a:
a) quando comunicado em tempo hábil, providenciar a inspeção
médica de subordinado que haja faltado ao serviço por motivo de
saúde;
b) prestar informações sobre funcionários em estágio probatório;
c) comunicar, em tempo hábil, ocorrência de que tenha notícia,
capaz de afetar a normalidade do serviço;
XXIV - representar contra superior sem observar as prescrições
legais;
XXV - propor transação ou negócio a subordinado, servidor ou a
aluno, com fito de lucro;
XXVI - fazer circular ou subscrever lista de donativos no local
onde desempenha a função;

XXVII - praticar anonimato para qualquer fim;
XXVIII - concorrer para que não seja cumprida ordem superior ou
empenhar-se no retardamento de sua execução;
XXIX - faltar ou chegar com atraso ao serviço, ou deixar de
participar ao superior a impossibilidade de comparecimento, salvo
motivo justo;
XXX - simular doença para esquivar-se do cumprimento da
obrigação;
XXXI - trabalhar mal, intencionalmente ou por negligência;
XXXII - não se apresentar ao serviço, sem motivo justo, ao fim de
licença, para tratar de interesse particular, férias, cursos ou
dispensa para participação em congresso, bem como depois de
comunicação expressa de que qualquer delas foi interrompida por
ordem superior;
XXXIII - permutar tarefa, trabalho ou obrigação, sem expressa
permissão da autoridade competente;
XXXIV - desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de ordem ou
decisão judicial;
XXXV - ingerir bebida alcoólica no local e horário do trabalho;
XXXVI - recusar-se, sem justa causa, a submeter-se a inspeção
médica, ou exame de capacidade intelectual ou vocacional,
quando necessário;
XXXVII - negligenciar no uso e na guarda de objetos pertencentes
à Secretaria Municipal de Educação, os quais lhe tenham sido
confiados, possibilitando a sua danificação ou extravio;
XXXVIII - demonstrar parcialidade nas informações de sua
responsabilidade, para benefício de funcionários, alunos ou
terceiros;

XXXIX - exercer qualquer tipo de influência para auferição de
proveitos ilícitos ou indevidos;
XL - influir para que terceiro intervenha em sua progressão e
remoção;
XLI - retardar o andamento de processo do interesse de terceiros;
XLII - receber gratificação por serviço extraordinário que não
tenha efetivamente prestado;
XLIII – abrir, ou tentar abrir, qualquer dependência da repartição,
fora do horário do expediente, se não estiver, para tanto,
autorizado pela autoridade competente;
XLIV - fazer uso indevido de viaturas e materiais do serviço
público;
XLV - extraviar ou danificar artigos de uso escolar;
XLVI - deixar de aplicar penalidades merecidas, quando forem de
sua competência, a servidor ou, em caso contrário, deixar de
comunicar o fato à autoridade competente;
XLVII - atender em serviço, com desatenção ou indelicadeza,
qualquer pessoa do público;
XLVIII - indispor o funcionário contra seus superiores
hierárquicos e colegas de trabalho, ou provocar animosidade entre
as partes;
XLIX - acumular cargos, empregos e funções públicas, ressalvadas
as exceções previstas na Constituição;
L - distribuir, no recinto de trabalho, escritos que atentam contra
a moral e a disciplina;
LI - lesar os cofres públicos;
LII - dilapidar o patrimônio municipal;

LIII - cometer, em serviço, ofensas físicas ou verbais contra
qualquer pessoa, salvo se em legítima defesa, devidamente
comprovada;
LIV - revelar grave insubordinação em serviço;
LV - abandonar, sem justa causa, o exercício do magistério;
LVI - desacreditar pessoa, sabendo-a inocente;
LVII - entregar-se à embriaguez pelo álcool ou à dependência de
substância entorpecente;
LVIII - praticar ato que importe em comprar, vender, usar,
remeter, ceder, transferir, preparar, produzir, fabricar, oferecer,
depositar, trazer consigo, guardar, ministrar ou entregar por
qualquer forma a consumo, substância entorpecente ou que
determine dependência física ou psíquica, sem prescrição e o
controle de autoridade médica;
LIX - revelar segredo que conheça em razão do seu cargo ou
função;
LX - transgredir os preceitos contra os costumes, através da
prática de atos infames, que o incompatibilizem com a função de
educar;
LXI - assumir qualquer tipo de comportamento que envolva recusa
dolosa do cumprimento das leis, e revele incapacidade de bem
educar, com dedicação e probidade;
LXII - praticar qualquer crime contra a administração pública;
LXIII - praticar ato de enriquecimento ilícito e de improbidade
administrativa, previsto em Lei.

CAPÍTULO III
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 86 - Pelo exercício ilegal ou irregular de suas atribuições, o
profissional da área da educação responde civil, penal e
administrativamente.
§ 1º - Resulta a responsabilidade civil de procedimento comissivo,
ou por omissão, doloso ou culposo, de que advenha prejuízo aos
cofres públicos ou a terceiros.
§ 2º - Nos casos de dano aos cofres públicos, a indenização será
feita mediante descontos em folha de vencimento.
§ 3º - Nas hipóteses de prejuízo a terceiros, o município pagará
aos prejudicados e, em regresso, executará o profissional da área
da educação responsável, para que este venha a repor, de uma só
vez ou em parcelas, a quantia aplicada na indenização,
devidamente atualizada.
§ 4º - A responsabilidade penal decorre de crime ou de
contravenção imputados ao profissional da área da educação.
§ 5º - A responsabilidade administrativa resulta da prática de
qualquer das transgressões ou proibições definidas no capítulo
anterior.
Art. 87 - As sanções civis, penais e disciplinares poderão cumularse, sendo umas e outras independentes entre si, bem assim as
respectivas instâncias.
Art. 88 - A absolvição criminal só exclui a responsabilidade civil
ou administrativa se negar a existência do fato, ou se entender
que ao profissional da área da educação não era imputável à
autoria.

CAPÍTULO IV
DAS PENALIDADES

Art. 89 - São penalidades disciplinares:

I - advertência;
II - repreensão;
III - suspensão;
IV - destituição de função;
V - demissão;
VI - cassação da aposentadoria ou de disponibilidade.
Art. 90 - A imposição de penas disciplinares compete:
I - ao Prefeito, em qualquer dos casos enumerados no art.89;
II - ao Secretário Municipal de Educação e Cultura, ou por
delegação deste, aos chefes das unidades administrativas e
escolares que ele designar, nos casos enumerados nos itens I a III
do art. 89.
Parágrafo Único - A pena de destituição de função de chefia
somente poderá ser aplicada pela autoridade que houver
designado o profissional da área da educação.
Art. 91 - Qualquer das penas previstas no art. 89 poderá ser
aplicada em primeiro julgamento, ainda que se trate de infrator
primário.
Art. 92 - Na aplicação das penas disciplinares, considerar-se-ão:
I - a natureza da infração, sua gravidade e as circunstâncias em
que ela ocorreu;
II - os danos causados ao patrimônio público;
III - a repercussão do fato;
IV - os antecedentes do profissional da área da educação;
V - a reincidência.

Parágrafo Único - É circunstância agravante haver sido a
transgressão disciplinar cometida com o concurso de outro, ou de
outros profissionais da área da educação.
Art. 93 - A autoridade que tiver conhecimento de falta praticada
pelo profissional da área da educação sob sua direta
subordinação, sendo a transgressão punível com pena de
advertência ou repreensão, deverá, desde logo, julgar o infrator. Se
a aplicação da pena escapar à sua alçada, representará, de
imediato, fundamentadamente e por via hierárquica, à autoridade
a quem competir o julgamento.
§ 1º - A advertência será verbal e aplicável em caso de negligência.
§ 2º - A repreensão será feita por escrito, destinada a punir faltas
que, a critério do julgador, sejam consideradas como de natureza
leve.
Art. 94 - A pena de suspensão, por até noventa dias, será aplicada
no caso de falta apurada em processo administrativo, assegurada
ao profissional da área da educação, ampla defesa.
§ 1º - Havendo conveniência para o serviço, a suspensão poderá
ser convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento)
por dia de vencimento ou remuneração, obrigado neste caso, o
profissional da área da educação a continuar trabalhando.
§ 2º - No curso da suspensão o profissional da área da educação
ficará privado dos direitos e vantagens do seu cargo.
Art. 95 - A pena de destituição de função será aplicada por motivo
de falta de exação no cumprimento de dever.
Art. 96 - Caberá a aplicação da pena de demissão nos casos de:
I - abandono do cargo;
II - crime contra a administração pública;

III - incontinência pública escandalosa, dedicação a jogo proibido,
vício de embriaguez ou dependência de drogas entorpecentes;
IV - insubordinação grave;
V - lesão aos cofres públicos ou dilapidação do patrimônio público;
VI - ofensa física cometida em serviço, contra qualquer pessoa,
salvo se em legítima defesa;
VII - transgressão de qualquer das proibições consignadas nos
incisos L, LI, LII, LIII e LX do art. 85.
Art. 97 - As penas impostas deverão constar do assentamento
individual do profissional da área da educação, salvo as de
advertência e repreensão.
Art. 98 - Decorridos 02 (dois) anos, as penas de repreensão serão
canceladas, cancelando-se depois de 03 (três) anos as de
suspensão, desde que, no período, o profissional da área da
educação não tenha cometido nenhuma outra infração disciplinar.
O cancelamento não produzirá efeitos retroativos, ressalvada a
contagem dos dias da suspensão cancelada, para aposentadoria e
disponibilidade.
Art. 99 - Será cassada a disponibilidade ou a aposentadoria, se
ficar provado, em processo administrativo com ampla defesa do
acusado, que o profissional da área da educação praticou, quando
ainda na atividade, ato que motivasse a sua demissão.
Art. 100 - A demissão e a cassação de aposentadoria ou
disponibilidade implicam incompatibilidade para nova investidura
em cargo ou emprego público, pelo período de 08 (oito) anos.
Art. 101 - Os atos de aplicação de penas disciplinares deverão ser
fundamentados.
Art. 102 - A aplicação das penalidades decorrentes de
transgressões disciplinares não eximirá o professor da obrigação
de restituição aos cofres públicos ou a terceiros.

Art. 103 - Cessará a incompatibilidade de que trata o art.100, se
declarada a reabilitação do punido em revisão de processo
disciplinar ou judicialmente.
Art. 104 - Prescreve-se a ação disciplinar:
I - em quatro anos, quanto às infrações puníveis com demissão ou
cassação de aposentadoria ou disponibilidade;
II - em um ano, quanto às infrações puníveis com suspensão por
mais de trinta dias ou com destituição de função por encargo de
chefia;
III - em cento e vinte dias, quanto às transgressões puníveis com a
pena de suspensão por até trinta dias ou com a de repreensão.
§ 1º - O prazo de prescrição começa a correr da data em que o
ilícito for praticado, exceto para a hipótese de cassação de
aposentadoria ou disponibilidade, caso em que o marco inicial é a
data da ciência, pela autoridade competente, do ato ou fato sujeito
à punição.
§ 2º - Os prazos de prescrição fixados na lei penal aplicam-se às
infrações disciplinares previstas como crime, ressalvado o
abandono de cargo.
§ 3º - O curso da prescrição interrompe-se com o ato de abertura
de sindicância ou instauração de processo disciplinar.
Interrompida a prescrição, todo o prazo começará a correr
novamente do dia da interrupção.

CAPÍTULO V
DA SUSPENSÃO PREVENTIVA

Art. 105 - Em qualquer fase do processo disciplinar a que esteja
respondendo, o profissional da área da educação poderá vir a ser
suspenso, preventivamente, por até 30 (trinta dias), pela

autoridade processante, desde que a continuação do exercício
possa prejudicar a apuração dos fatos.
§ 1º - A suspensão preventiva poderá ser prorrogada por até
noventa dias.
§ 2º - A suspensão cessará automaticamente:
I - findo o prazo inicial ou de prorrogação, mesmo que o processo
não esteja concluído, caso em que o profissional da área da
educação reassumirá suas funções, salvo o disposto no inciso II;
II - com a decisão final do processo disciplinar, quando a acusação
envolver alcance ou malversação de dinheiro público.
Art. 106 - O profissional da área da educação contará o tempo de
contribuição relativo ao período em que tenha estado suspenso,
quando:
I - do processo não houver resultado pena disciplinar ou apenas a
pena de repreensão;
II - exceder o máximo legalmente estabelecido para a suspensão;
III - reconhecida no julgamento do processo a sua inocência,
hipótese em que contará o tempo em que esteve preventivamente
suspenso, recebendo o vencimento ou a remuneração e todas as
vantagens que adviriam do exercício que a suspensão houver
interrompido.

CAPÍTULO VI
DO PROCESSO DISCIPLINAR E SUA REVISÃO
SEÇÃO I
DO PROCESSO DISCIPLINAR

Art. 107 - A autoridade que, com base em fato ou denúncia, tiver
ciência de irregularidade em setor do ensino público, é obrigada a

comunicá-la de imediato, ao Secretário Municipal de Educação e
Cultura, para que seja instaurado processo disciplinar.
§ 1º - Somente mediante processo disciplinar, poderão ser
aplicadas as penas de suspensão por mais de trinta
dias, destituição de função, demissão, cassação de aposentadoria
ou disponibilidade, ressalvada a hipótese de penalidade estipulada
em sentença judicial.
§ 2º - Como medida preparatória, poderá ser realizada sindicância
destinada a evidenciar, dentre outros, elementos necessários:
I - a exposição da infração;
II - a qualificação do indiciado ou dos indiciados;
III - o rol de testemunhas;
IV - a indicação das provas que possam vir a ser produzidas.
Art. 108 - O processo disciplinar será promovido por uma
comissão de três profissionais da área da educação,
preferencialmente graduados em direito, designados pelo
Secretário Municipal de Educação e Cultura, que escolherá dentre
os membros, o presidente e, a este último, cabendo designar o
secretário.
Parágrafo Único - A comissão poderá, caso necessário, dedicar
todo o seu tempo ao processo, dispensados seus membros dos
serviços normais de sua competência, durante o curso das
diligências e da elaboração do relatório.
Art. 109 - O processo deverá ser iniciado em cinco dias contados
da designação da comissão e concluído no prazo de noventa dias,
prorrogável por mais sessenta, nos casos de força maior.
Art. 110 - As partes serão intimadas para todos os atos
processuais, com o direito de participarem na produção de provas,
exercido mediante o requerimento de perguntas às testemunhas, e
a formulação de quesitos aos peritos.

Art. 111 - A comissão procederá a todas as diligências
necessárias, recorrendo, sempre que a natureza do fato o exigir, a
peritos ou técnicos especializados, e requisitando o pessoal, o
material e a documentação necessários ao cumprimento de sua
missão.
Art. 112 - Após o interrogatório, abrir-se-á prazo de três dias, para
que os indiciados se defendam nesta oportunidade, podendo eles
requerer a produção das provas que considerem do seu interesse.
§ 1º - Achando-se o indiciado em lugar não sabido ou,
assegurando-se certo de que ele se oculta para dificultar a citação,
esta será feita por edital, publicado em jornal oficial do município,
por três vezes, estabelecendo-se quinze dias de prazo, contados da
última publicação, para a produção da defesa.
§ 2º - Havendo mais de um indiciado, o prazo a que se refere o §1º
será de vinte dias, comum a todos.
Art. 113 - Nas primeiras quarenta e oito horas do prazo destinado
à defesa, poderá o indiciado requerer quaisquer diligências.
Parágrafo Único - Nesse caso, o prazo de defesa será de oito dias,
se apenas um indiciado, e de dezoito dias, se mais de um,
começando a correr do dia de conclusão das diligências.
Art. 114 - Não apresentando defesa no prazo legal, o indiciado
será considerado revel, caso em que a comissão processante
designará um servidor, se possível do mesmo nível do professor,
para defendê-lo, ficando o defensor autorizado a afastar-se de seu
trabalho normal, para a produção da defesa, pelo tempo
necessário ao cumprimento de sua missão.
§ 1º - Igual providência adotará a comissão, quando o acusado
não comparecer para defender-se pessoalmente, ou não tiver
constituído defensor.
§ 2º - Apresentada defesa prévia, a comissão marcará dia para
audiência das testemunhas arroladas pela acusação e defesa,

determinando, em seguida,
requeridas pelas partes.
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§ 3º - Será, a todo tempo, permitida a presença de defensor
graduado em direito, ou não, indicado ou constituído pelo
acusado.
§ 4º - No caso de não comparecimento do acusado ou de seu
defensor, serão suspensos os trabalhos, com marcação de nova
data; se adiados por duas vezes pelo mesmo motivo, a comissão
nomeará defensor dativo para o acusado e realizará a audiência.
Art. 115 - Concluída a instrução do processo, as partes terão vista
dos autos pelo prazo de três dias, na própria sede dos trabalhos
da comissão. Escoado o prazo para as vistas, abrir-se-á um
segundo, de dez dias, para as alegações finais da acusação e da
defesa.
Art. 116 - Recebida as alegações finais da defesa, serão elas
anexadas aos autos mediante termo, após o que a comissão
elaborará relatório em que fará o histórico dos trabalhos
realizados e apreciará, isoladamente, em relação a cada indiciado,
as irregularidades de que teve sido acusado e as provas colhidas
no processo, propondo, então, justificadamente, a isenção de
responsabilidade ou as penalidades adequadas.
§ 1º - Deverá ainda a comissão sugerir outras providências que lhe
afigurem de interesse, inclusive a apuração de responsabilidade
criminal, quando couber.
§ 2º - Sempre que, no curso do processo disciplinar, for
constatada a participação de outros profissionais da área da
educação, a responsabilidade deles também será apurada,
independentemente de nova intervenção que mandou instaurálos.
Art. 117 - Elaborado o relatório, a comissão se dissolverá,
obrigados, contudo, os seus membros a prestar a todo tempo, à
autoridade competente, os esclarecimentos que lhes forem
requisitados a respeito do caso.

Art. 118 - O julgamento do processo será feito no prazo de trinta
dias, contados de seu recebimento pelo Secretário Municipal de
Educação e Cultura.
§ 1º - Poderá o Secretário solicitar parecer ou laudo técnico de que
careça para julgar.
§ 2º - O julgamento será obrigatoriamente fundamentado,
concluindo pela aplicação de determinada penalidade ou pela
absolvição do indiciado.
Art. 119 - Enquanto estiver respondendo a processo disciplinar, o
profissional da área da educação não poderá ser exonerado,
dispensado ou aposentado, ou mesmo obter licença-prêmio, nem
afastar-se para tratar de interesse particular.
Art. 120 - Quando a infração disciplinar constituir ilícito penal
será também providenciada a instauração do inquérito policial ou
da ação criminal.
Art. 121 - No caso de abandono de cargo, o Secretário Municipal
de Educação e Cultura incumbirá, ao órgão encarregado do
controle de pessoal, a instauração de processo sumaríssimo, a ser
iniciado com a publicação do edital de chamamento, no órgão
oficial, por três vezes. O profissional da área da educação terá o
prazo de vinte dias para se apresentar, contados a partir da 3ª
publicação.
§ 1º - Findo este prazo e não comparecendo o acusado, ser-lhe-á
nomeado defensor para, em 10 dias, a contar da ciência da
nomeação, apresentar defesa.
§ 2º - Apresentada a defesa e realizadas as diligências necessárias
à colheita de provas, o processo será concluso ao Secretário
Municipal de Educação e Cultura para julgamento.
Art. 122 - Os processos administrativos serão regulamentados por
esta lei e subsidiariamente pelo Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Catalão.

SEÇÃO II
DA REVISÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR

Art. 123 - A qualquer tempo poderá ser requerida a revisão
processo de que resultou a aplicação de pena disciplinar
profissional da área da educação, quando se aduzam fatos
circunstâncias susceptíveis de justificar a modificação
julgamento, pela inocência do punido.

do
ao
ou
do

Parágrafo Único - Não constitui fundamento para a revisão a
simples alegação de injustiça na aplicação da pena.
Art. 124 - A revisão correrá em apenso ao processo disciplinar.
Art. 125 - Só poderão requerer a revisão, o profissional da área da
educação ou, se este falecido ou desaparecido, o cônjuge de quem
não esteja legalmente separado, o companheiro e, sucessivamente,
os ascendentes, descendentes, colaterais, consanguíneos ou afins,
até o segundo grau civil.
Art. 126 - O requerimento será dirigido à mesma autoridade que
houver imposto a pena disciplinar.
Art. 127 - No pedido de revisão, fará o requerente uma exposição
dos fatos e circunstâncias que, no seu entender, sejam capazes de
modificar o julgamento, e sendo aceito pela autoridade, pedirá a
designação de dia e hora para a inquirição das testemunhas que
pretende arrolar.
§ 1º - Será considerada informante, a testemunha que, residindo
fora da sede dos trabalhos da comissão, prestar depoimento por
escrito, com firma reconhecida.
§ 2º - Até a véspera da conclusão do relatório, poderá o requerente
apresentar documentos que lhe pareçam úteis ao deferimento de
seu pedido.

Art. 128 - Recebido o pedido de revisão, o Secretário Municipal de
Educação e Cultura designará uma comissão processante de três
profissionais da área da educação, para promover a nova fase do
processo, dela não podendo participar quem houver tomado parte
do processo disciplinar a ser revisto, nem professor de nível
hierárquico inferior ao do requerente.
Art. 129 - A comissão concluirá os seus trabalhos em prazo não
excedente a sessenta dias, prorrogáveis por mais trinta, havendo
motivo justo, e remeterá o processo com seu relatório à autoridade
que tiver praticado o ato, cuja revisão se pleiteou.
Art. 130 - A autoridade competente para julgar a revisão é a
mesma que tiver praticado o ato de que resultou a aplicação da
penalidade.
§ 1º - A decisão poderá simplesmente desclassificar a infração,
para aplicar pena mais branda.
§ 2º - Julgada procedente a revisão, tornar-se-á sem efeito a
penalidade imposta, restabelecendo-se de consequência, todos os
direitos por ela atingidos.

TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 131 - Não haverá trabalho escolar em feriado.
Art. 132 - O Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro, é de
ponto facultativo nas unidades escolares.
Art. 133 - A decretação de luto não determinará a paralisação dos
trabalhos escolares, exceto quando do falecimento de membros da
respectiva unidade escolar.
Art. 134 - Por motivo de convicção religiosa, filosófica ou política,
nenhum professor poderá ser privado de qualquer de seus
direitos, salvo se os invocar para eximir-se de obrigação legal a

todos imposta, e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada
em lei.
Art. 135 - As entidades que legalmente representem ou defendam
os interesses do profissional da área da educação poderão receber,
mediante consignação em folha, as contribuições mensais de seus
associados, desde que por estes autorizadas de modo expresso.
Art. 136 - Por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, é proibida
a diferença de remuneração no magistério, ou diversidade de
tratamento ou de critérios para a admissão.
Art. 137 - Aos inativos serão sempre estendidos quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos
profissionais da área da educação em atividade, inclusive quando
decorrentes de transformação ou reclassificação de cargos ou
funções.
Art. 138 - Ficam assegurados todos os direitos e vantagens
adquiridos dos profissionais da área da educação.
Art. 139 - Aos profissionais da área da educação do município de
Catalão, ficam assegurados todos os direitos e vantagens
estabelecidos pelo Estatuto do Funcionário Público do Município
de Catalão e leis de previdência e assistência dos demais
Servidores do Município de Catalão, inclusive os anexos que
definem vagas e salários do magistério municipal são os
constantes da Lei 1.818/2000.
Art. 140 - O Poder Executivo, se necessário, poderá regulamentar
esta Lei por meio de decreto, de forma a tornar mais simplificada a
aplicação da mesma, com vistas ao pleno funcionamento do
sistema educacional do Município.
Art. 141 - Revogam-se todas as disposições em contrário, em
especial as leis municipais 561, de 07 de junho de 1988, 630, de
07 de dezembro de 1988, 803, de 11 de setembro de 1989, 1.021,
de 27 de maio de 1991, 1.626, de 17 de julho de 1997, 1.664, de
29 de dezembro de 1997, 1.764, de 15 de junho de 1999, 1.778,
de 18 de agosto de 1999, 1.784, de 13 de setembro de 1999.

Art. 142 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
surtindo seus efeitos a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2012.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 18.11.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.873 , de 24 DE NOVEMBRO DE 2011.
“Autoriza a firmar convênio com as OBRAS SOCIAIS CASA DO
CAMINHO “FAMÍLIA LIMA” e a conceder subvenção social na
forma que especifica e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em nome do Município de Catalão a firmar convênio com
as OBRAS SOCIAIS CASA DO CAMINHO “FAMÍLIA LIMA” associação
civil, filantrópica, assistencial e cultural, com sede e foro nesta cidade,
objetivando a ampliação e adequação da sede da ASSOCIAÇÃO para o
funcionamento de uma creche.

Parágrafo Único – O Município de Catalão fica
autorizado a conceder subvenção social na ordem de R$ 62.000,00
(Sessenta e dois mil reais), às OBRAS SOCIAIS CASA DO CAMINHO
“FAMÍLIA LIMA”, para serem utilizadas na consecução dos objetivos
referenciados no caput deste artigo e que serão repassadas em duas
parcelas iguais.

Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei às
OBRAS SOCIAIS CASA DO CAMINHO “FAMÍLIA LIMA”, deverá
apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a devida prestação
de conta referente às contribuições recebidas nos moldes indicados
pela Diretoria de Contabilidade.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta da dotação orçamentária a seguir:

08.244.10264.027

–

Manutenção

das

Atividades

Assistenciais
33.50.43 – Subvenções Sociais

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

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 24.11.2011.
(a) (a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.874 , de 07 DE DEZEMBRO DE 2011.
“CRIA A COMISSÃO DE ANÁLISE DE
DEFESA PRÉVIA – CADEP E SEU
REGIMENTO INTERNO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas

prerrogativas constitucionais,

aprova,

e eu,

Prefeito Municipal,

sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica por esta lei e atendendo resolução do
CONTRAN, criada a Comissão de Análise de Defesa Prévia – CADEP do
município de Catalão/GO e seu Regimento Interno (anexo único).

Artigo 2º - A Comissão de Análise de Defesa Prévia –
CADEP, funcionará junto Superintendência Municipal de Trânsito de Catalão
– SMTC, órgão executivo de trânsito do município de Catalão, e terá como
objetivo assegurar aos litigantes em processo administrativo, o direito ao
contraditório e à ampla defesa, proporcionando ao infrator o direito ao
exercício da defesa prévia.
Artigo 3º – Poderão ser criadas outras CADEP’s ou ser
reduzido o seu número pelo Chefe do executivo municipal, quando solicitado
pelo Superintendente Municipal de Trânsito, tendo em vista as
disponibilidades orçamentárias.
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE ANÁLISE DE DEFESA PRÉVIA DA
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CATALÃO/GO.

CAPÍTULO I

Categoria e Finalidade.

Art. 1º - A Comissão de Análise de Defesa Prévia – CADEP,
órgão de deliberação coletiva, criada no âmbito da Superintendência
Municipal de Trânsito de Catalão – SMTC, têm por finalidade assegurar aos
litigantes em processo administrativo, o direito ao contraditório e à ampla
defesa, estampado no artigo 5º, inciso LV da Carta Magna proporcionando
ao infrator o direito ao exercício da defesa prévia conforme estabelecido
pelas Resolução 149/03 do CONTRAN e especificamente:

I – Analisar a defesa prévia interposta em razão de auto de
infração ou notificação aplicadas por infrações à legislação de trânsito;
II – Diligenciar junto à Superintendência Municipal de
Trânsito de Catalão – SMTC, visando reunir informações necessárias ao
julgamento das defesas interpostas;
III – Indicar problemas que porventura, se apresentem nas
autuações e procedimentos administrativos;
IV – Requisitar laudos, perícias, exames e provas para a
instrução e análise da defesa prévia.

CAPÍTULO II

Organização.
Art. 2º - A CADEP compõem-se dos seguintes membros:

I – um integrante com formação no curso de Direito e
conhecimento específico em Legislação de Trânsito;
II – um representante servidor do órgão ou entidade
responsável pela autuação;
III – um representante de entidade representativa da
sociedade ligada à área de trânsito;

Parágrafo 1º - Cada membro terá um suplente para
substituí-lo no caso de impedimentos, cuja nomeação obedecerá aos
membros pressupostos exigidos para os titulares.
Art. 3º - Junto à Superintendência Municipal de Trânsito de
Catalão – SMTC, funcionará, no mínimo, uma CADEP, instalada na sede,
tendo a mesma área de abrangência daquela, podendo ser criadas tantas
CADEP’s, quanto necessárias celeridade no julgamento de todas as defesas
prévias. A criação de outras CADEP’s deverá ser solicitada pelo presidente
da primeira, em expediente ao Superintendente Municipal que, por sua vez,
encaminhará o pleito ao Chefe do Executivo municipal.

Art. 4º - No caso de haver necessidade de criação de outras
CADEP’s poderá, a critério do Superintendente Municipal, ser eleito um
Coordenador entre os membros Presidentes.

Art. 5º - São impedidos de compor as CADEP’s o titular ou
suplente que:

I – Não residir na circunscrição onde funciona o órgão;
II – Ter cometido infração grave ou gravíssima, ou ser
reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses;

CAPÍTULO III

Da Nomeação e Posse.

Art. 6º - O Superintendente Municipal encaminhará ao Chefe
do Executivo Municipal, as indicações para membros da CADEP, na forma do
Art. 2º.
Art. 7º - O Superintendente Municipal dará posse aos
membros nomeados, ato que deverá constar em Livro de Atas, próprio da
CADEP e assinado por todos os membros.

CAPÍTULO IV
Das Faltas ou impedimentos.

Art. 8º - O titular será substituído, nas suas faltas ou
impedimentos, pelo respectivo suplente.

Art. 9º - Será destituído o titular ou suplente que:
I – Deixar de comunicar suas faltas ou impedimentos;
II – Retiver processos, além do prazo regimental, sem
justificativa ou com justificativa não aceita pelo Presidente;
III – Empregar meios irregulares para adiar o exame ou
julgamento de processos;
IV – praticar, no exercício da função, ato de favorecimento
ilícito;
V – Repassar a terceiro, processo que estiver sob sua
responsabilidade.

Art. 10º - Os casos previstos nos incisos III, IV e V do Art.
9º não excluem a aplicação de medidas administrativas, cíveis e criminais.

Art. 11º - Na hipótese de perda de mandato de membro
titular, assumirá o suplente, o Presidente da CADEP comunicará o fato ao
Superintendente Municipal para indicação de novo titular.

Art. 12º - No caso de perda de mandato do suplente, o
Presidente comunicará o fato ao Superintendente Municipal para indicação
de novo suplente.
Art. 13º - Quando a perda do mandato for do Presidente, o
Superintendente Municipal indicará novo titular e respectivo suplente.

§ 1º - No caso de perda de mandato do suplente do
Presidente, este indicará novo suplente;
§ 2º - No caso de perda de mandato do PresidenteCoordenador, deverá ser aberto novo processo de escolha entre os
Presidentes.

Art. 14º - Os membros da CADEP poderão declarar-se
impedidos de relatar, analisar, opinar ou discutir processos de seu interesse
ou de interesse de pessoa física ou jurídica com a qual possua vinculo, e
especialmente, de atuar em processo:

I – Que tenham relatado anteriormente;
II – De que forem parte ou tenham interesse particular na
decisão;
III – Que envolva interesse de cônjuge, parente
consangüíneo ou afim, na linha reta ou colateral, até o terceiro grau;

§ 1º - Na circunscrição onde houver somente uma CADEP, o
impedimento de um dos membros ensejará a convocação do respectivo
suplente, para autuar especificamente no processo em que ocorreu o fato.

CAPÍTULO V

Do Mandato dos Membros e do Coordenador.

Art. 15º - O mandato dos membros, titulares e suplentes, e
do Coordenador das CADEP terá a duração de 02 (dois) anos, a contar da
posse, podendo ser reconduzidos uma vez por igual período.

Art. 16º Superintendente Municipal.

A

recondução

se

dará

a

critério

do

Art. 17º - Os membros da CADEP exercerão seus mandatos
até a posse dos sucessores, que serão nomeados de acordo com o disposto
no Capítulo III.

CAPÍTULO VI

Do Apoio Administrativo.

Art. 18º - A CADEP terá apoio administrativo, com pessoal e
estrutura disponibilizados pela Superintendência Municipal de Trânsito de
Catalão, que também garantirá o apoio técnico, jurídico, físico, logístico e
financeiro necessários ao bom andamento dos trabalhos.
Parágrafo único: A Superintendência Municipal de Trânsito
apoiará administrativamente a CADEP através da disponibilidade de servidor
que exercerá a função de Secretário de Apoio Administrativo, no caso de ser
requisitado pela CADEP.

Art. 19º - Ao Secretário de Apoio Administrativo compete:

I – Efetuar a distribuição dos processos;

registrando
tramitação;

II – Organizar e manter os serviços de protocolo e arquivo,
e distribuindo os processos, documentos e papéis em

III – Manter os processos sob sua guarda e
responsabilidade, permitindo a retirada deles da CADEP somente quando:
a) Entregues aos membros para análise;

b) Encaminhamentos à autoridade que impôs a penalidade,
para esclarecimentos;
IV – Preparar e distribuir a agenda das reuniões aos
membros da CADEP;
V – Manter atualizados os registros dos trabalhos da CADEP;
VI – Providenciar os expedientes decorrentes de julgamentos
realizados pela CADEP;
VII – Registrar, no prazo estabelecido, a distribuição dos
processos aos membros da CADEP;
VIII – Fornecer independentemente de despacho, certidão
de qualquer ato ou termo de processo;
IX – Organizar e manter fichário de legislação de interesse
da CADEP;
X – Providenciar a publicação e notificação e notificação das
decisões da CADEP devidamente homologadas pela Superintendência
Municipal de Trânsito de Catalão;

CAPÍTULO VII

Das Atribuições dos Presidentes, dos Membros e dos Secretários.

Art. 20º - Ao Presidente da CADEP incumbe:
I – Aprovar a pauta de reuniões;
II – Convocar e presidir as reuniões, decidindo sobre as
questões de ordem, solicitando os votos, apurando os resultados e
verificando as anotações da planilha e da ata da reunião;
III – Assinar o parecer do resultado da votação, o qual
embasará a notificação ao recorrente das decisões da CADEP, que será
encaminhada pela Superintendência Municipal de Trânsito;
IV – Solicitar as diligências necessárias à instrução dos
processos a serem relatados;

V – Acompanhar a distribuição dos processos e despachar o
expediente;
VI – Representar a CADEP perante entidades de direito
público ou privado ou, em caso de impedimento, designar outro membro
para fazê-lo;
VII – Convocar suplentes nas ausências e impedimentos dos
respectivos membros titulares;
VIII – Solicitar documentos e informações necessários aos
exames e deliberações da CADEP;
IX – Despachar o expediente e relatar processos que lhes
forem distribuídos pelo Secretário de Apoio Administrativo;
X – Comunicar ao Superintendente Municipal, com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, férias ou ausências
previstas;
XI – Cumprir e fazer cumprir as decisões e o Regimento da
CADEP.
Art. 21º - Aos membros das CADEP incumbe:
I – Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias;
II – Relatar, dentro do prazo fixado pelo Presidente, os
processos que lhes forem distribuídos, proferindo o seu voto fundamentado
em relatório dos autos;
III – Discutir e votar a matéria constante da ordem do dia;
IV – Pedir vista de qualquer processo em julgamento,
devolvendo-o ao respectivo relator, até a reunião seguinte;
V – Representar a CADEP, por indicação de seu Presidente
ou por deliberação da Comissão, nos atos públicos de caráter cultural e
social;
VI – Assinar as planilhas de votação e as atas das reuniões;
VII – Comunicar ao Presidente, com antecedência mínima de
quarenta e oito horas, férias ou ausências previstas, a fim de possibilitar a
convocação de seu suplente;
VII – Requerer diligências;
IX – Levantar questões de ordem;
X – Justificar seu voto, sempre que julgar conveniente;

XI – Solicitar a convocação do suplente para substituí-lo em
suas faltas ou impedimentos;
XII – Cumprir e fazer cumprir as decisões e o Regimento da
CADEP;
XIII – exercer outros encargos no âmbito de suas atribuições
específicas.
Art. 22º - Ao secretário da CADEP incumbe:
I – Coordenar a execução das atividades atribuídas à
Secretaria de Apoio Administrativo;
II – Participar das reuniões, secretariando os trabalhos da
CADEP;
III – Acompanhar a freqüência dos membros, informando ao
Presidente e ao Superintendente Municipal de Trânsito a ocorrência da
hipótese prevista no § 2º do art. 25 ou de outras irregularidades praticadas
por qualquer membro;
IV – Elaborar relatório, contendo informações
problemas observados nas autuações e apontados em recursos;

sobre

V – Elaborar mensalmente relatórios de freqüência e
justificativas apresentadas pelos membros;
VI – Elaborar mensalmente relatórios com dados estatísticos
dos processos que tramitam no setor;
VII – Instruir e sanear processo de defesa prévia de acordo
com os artigos 37, 38 e 39 deste Regimento;
VIII – Zelar pelo cumprimento das normas estabelecidos
neste Regimento.

CAPÍTULO VIII

Das Normas de Funcionamento.

Seção I
Da Ordem dos Procedimentos.

Art. 23º - Os processos ou expedientes remetidos às CADEP
para exame ou deliberação serão distribuídos alternativamente aos seus
membros, que atuarão como relatores, em ordem cronológica de sua
interposição.
Parágrafo único: Os processos que discutam cassação de
documento de habilitação ou suspensão do direito de dirigir terão prioridade
em sua análise.
Art. 24º - O relator designado apresentará seu parecer na
reunião subseqüente em que se deu a distribuição dos processos.
§ 1º - A decisão será fundamentada e por escrito.
§ 2º - Se entender necessário ou essencial ao julgamento da
defesa prévia, poderá o relator ou o plenário solicitar diligência, cabendo ao
Secretário de Apoio Administrativo tomar providências, para sua rápida
realização.
§ 3º - Realizada a diligência, o processo retornará a quem a
solicitou, que procederá na forma do caput deste artigo.
Art. 25º - O presidente poderá substituir o relator do
processo, a pedido deste, ou por deliberação da CADEP.

Art. 26º - O relator que necessitar, por qualquer motivo, se
ausentar por duas ou mais reuniões consecutivas devolverá os processos
em seu poder para serem redistribuídos.

Art. 27º - A CADEP deliberará por meio de decisões
aprovadas por maioria simples, cabendo ao Presidente divulgá-las após a
anotação na pauta de julgamento.

§ 1º - O presidente colherá os votos e, no caso de empate,
pronunciará voto de desempate.
§ 2º - As decisões serão transcritas no respectivo processo e
na ata da reunião, com clareza e precisão.
§ 3º - Dar-se-á conhecimento das decisões:
a) Por meio de notificação
recebimento, ao recorrente.

postal

com

aviso

de

§ 4º - O recorrente, seu representante legal ou procurador
legalmente constituído, poderá tomar conhecimento da decisão nos autos
do processo, dispensando-se, neste caso, a providência referida no § 3º.

Seção II
Das Reuniões.

Art. 28º - A CADEP reunir-se-á conforme a necessidade de
serviço até 05 (cinco) vezes por mês ordinariamente. As reuniões serão
efetuadas em dia útil.
§ 1º - As reuniões ordinárias serão marcadas com
antecedência de forma permanente em dias predeterminados, sem
necessidade de edital de convocação.

§ 2º - As reuniões serão realizadas nas dependências das
CADEP com a presença de todos os membros titulares ou de seus
respectivos suplentes.

§ 3º - As reuniões serão de caráter reservado, fechadas ao
público, e contarão com a participação do Secretário, para assessorar os
trabalhos da CADEP.
Art. 29º - O Presidente, os demais Membros e o Secretário
da CADEP farão jus a uma remuneração de presença por sessão a que
comparecerem até o máximo de cinco reuniões por mês.
Art. 30º - O Presidente, os demais Membros e o Secretário
da CADEP farão jus a uma remuneração, a ser definida, por sessão a que
comparecerem, respeitado o limite estabelecido pelo artigo 28.

Art. 31° - Os trabalhos da CADEP obedecerão à seguinte
ordem:
I)
II)
III)
IV)

– Abertura da reunião pelo Presidente;
– Pedidos de inclusão de assuntos na pauta;
– Leitura, discussão e votação da ata da reunião
anterior;
– Leitura do expediente e da pauta;

V)
VI)

– Discussão e votação de assuntos constantes da
pauta; e
– Assuntos gerais.

§ 1º - O membro poderá pedir vista do processo, durante
discussão de uma matéria e antes de sua votação, até a reunião seguinte.
§ 2º - O pedido de vista de processos cadastrados como
urgentes será atendido somente para análise na reunião em andamento.
§ 3º - Encerradas a discussão e votação sobre qualquer
matéria, não poderá ser reaberto debate sobre o assunto, salvo na
superveniência de fato novo, aceito como tal pela Comissão.
§ 4º - As questões de ordem terão preferência sobre
qualquer outra.
Art. 32º - A ordem dos assuntos constantes da pauta poderá
ser alterada pelo Presidente, por iniciativa própria ou a requerimento de um
dos membros da CADEP, com a aprovação do Plenário.

§ 1º - Por motivo relevante e observadas as condições
estabelecidas no caput, qualquer processo ou assunto da pauta poderá ser
transferido para a reunião seguinte, na qual terá preferência.
§ 2º - O disposto no parágrafo 1º não se aplica aos
processos e assuntos cadastrados como urgentes.

33º - O julgamento dos processos ou a apreciação de
qualquer assunto obedecerá à seguinte ordem:

I) Leitura do relatório;
II) Discussão;
III) Votação e apuração;
IV) Anotação dos votos e do resultado na planilha de
votação;
V) Proclamação da decisão pelo Presidente.
Parágrafo Único – Todos os membros assinarão a planilha de
votação no final da reunião.

Art. 34º - Durante a votação, o membro poderá justificar
seu voto.

Parágrafo único: Os votos em separado e suas justificativas
serão transcritos em ata, desde que encaminhados por escrito ao Secretário
de Apoio Administrativo da CADEP, até vinte e quatro horas, após o
encerramento da reunião.

Art. 35º - De cada reunião será lavrada ata, cujo texto
resumirá com clareza e objetividade os atos e fatos nela ocorridos.

§ 1º - A ata será assinada pelo Presidente e demais
membros da CADEP.
§ 2º - A ata será numerada e arquivada em ordem
cronológica, junto à Planilha de Resultados, que será assinada pelo
Presidente da CADEP.
§ 3º - Se houver retificação será esta consignada na ata da
reunião seguinte.

CAPÍTULO IX
Da Defesa Prévia.

Art. 36º - Considera-se defesa prévia, para os efeitos deste
regimento interno, a petição, formulada pelo autuado, proprietário do
veículo, representante ou procurador legal, tendo por finalidade impugnar
autuação de infração lavrada pelos Agentes de Trânsito da SMTC, Policia
Militar ou expedidas por equipamentos eletrônicos de fiscalização, cuja
competência originaria, definida pela na Portaria 59/07 do DENATRAN, para
lavrar o Auto de Infração for o Município de Catalão.
Parágrafo único: Para cada Auto de Infração ou Notificação
de Infração de Trânsito, será autuado um único processo.

Seção I
Da Petição Inicial da Defesa Prévia.

Art. 37º - A defesa Prévia será interposta mediante petição
dirigida ao Superintendente Municipal de Trânsito, pelo autuado,
proprietário do veículo, representante ou procurador legalmente constituído.

Art. 38º - A petição inicial indicará:
I - nome do órgão ou entidade de trânsito responsável pela
autuação;
II - nome, endereço completo, número de telefone;
III - placa do veículo e número do auto de infração de
trânsito;
IV - exposição dos fatos,
documentos que comprovem a alegação;

fundamentos

legais

e/ou

V - data e assinatura do requerente ou de seu representante
legal.

Parágrafo único: Não será admitida sustentação oral das
partes na análise da Defesa Prévia.

Art. 39º - A petição inicial far-se-á acompanhar dos
seguintes documentos:

I - requerimento de defesa;
II - cópia da notificação de autuação ou auto de infração ou
documento que conste placa e o número do auto de infração de trânsito;
III - cópia da CNH ou outro documento de identificação que
comprove a assinatura do requerente e, quando pessoa jurídica, documento
comprovando a representação;
IV - cópia do CRLV;
V - procuração, quando for o caso.

Seção II
Dos Prazos.

Art. 40º - A autoridade que receber a defesa prévia
encaminhará o expediente à CADEP responsável pela sua análise no prazo
máximo de dez dias úteis subseqüentes à sua apresentação e sendo
intempestivo, assinalará o fato no despacho de encaminhamento.

Art. 41º - A CADEP julgara os recursos no prazo de trinta
dias de seu recebimento, salvo motivo de força maior.

Art. 42º - Das decisões da CADEP caberá recurso à JARI, em
2ª instância:

I – No prazo de trinta dias, contados da notificação de
aplicação da penalidade, na forma do art. 282 e seguintes do Código de
Trânsito Brasileiro.

Seção III
Da Vista do Processo.

Art. 43º - Em qualquer fase, as partes interessadas terão
vista dos autos do processo, na Secretaria de Apoio Administrativo, de onde
não poderão ser retirados.

Parágrafo único: Ao recorrente será fornecida cópia dos
autos, desde que expressamente solicitada, sendo o pedido juntado aos
mesmos.
Seção IV
Da Decisão.

Art. 44º - São requisitos essenciais para validar a decisão da
CADEP:

I – O relatório do membro, contendo:
a) O resumo do processo,
fundamentos, as questões de fato e de direito;

o

pedido

do

autor,

os

b) O voto fundamentado do relator, deferindo ou não o
pedido do autor;
c) A assinatura do relator e dos demais membros.

II – A ata da reunião em que se deu o julgamento do
processo, com assinaturas do Presidente, dos membros e demais presente.
CAPÍTULO X

Das Disposições Gerais.

Art. 45º - Os recursos humanos, materiais e financeiros
necessários
ao
funcionamento
da CADEP
será
garantido pela
Superintendência Municipal de Trânsito de Catalão.

LEI Nº 2.875 , de 07 DE DEZEMBRO DE 2011.
“Regulamenta a gratificação aos órgãos
deliberação
coletiva,
existentes
Superintendência Municipal de Trânsito
Catalão – SMTC: Junta Administrativa
Recursos de Infrações – JARI e a Comissão
Análise de Defesa Prévia - CADEP”.

de
na
de
de
de

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Para que o membro integrante do órgão
colegiado seja remunerado com a gratificação pela participação em
órgão de deliberação coletiva é essencial:
I – ser designado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal;
II – não se afastar e/ ou prejudicar o desempenho de suas funções;
III – não desempenhar somente a atividade como membro de órgão
colegiado.
Art. 2º - Durante gozo de qualquer tipo de licença,
automaticamente, o membro deixará de fazer parte do órgão de
deliberação coletiva, não fazendo jus à gratificação de participação
em órgão de deliberação coletiva no período.
Art. 3º - O valor da gratificação pela participação será
estabelecido pelo chefe do Poder Executivo Municipal, com vigência
de um ano, se outro prazo não for estabelecido.
Art. 4º - Para os 12 (doze) meses subsequentes a
aprovação e sanção da presente lei fica estabelecido o seguinte
valor, a cada membro, por dia de presença nas sessões do órgão
colegiado:
- Fica instituído o valor de R$ 100,00 (cem reais);

§ 1º - fica estabelecido em 05 (cinco) o número
máximo de reuniões por mês, remuneradas, para os órgãos de
deliberação coletiva – JARI e CADEP.
Art. 5º - A gratificação pela participação em órgão de
deliberação coletiva é acumulável com quaisquer outras vantagens
pecuniárias atribuíveis ao servidor.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 07.12.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.876 , de 07 DE DEZEMBRO DE 2011.

“Declara de Utilidade Pública a Associação
Catalana de Ciclismo-ACACI”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica pela presente Lei declarada de utilidade
pública a “Associação Catalana de Ciclismo-ACACI”, entidade
sem fins lucrativos, com sede 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)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 07.12.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.877 , de 07 DE DEZEMBRO DE 2011.
“Autoriza a concessão de Gratificação Especial aos
Servidores Municipais que prestaram serviços
extraordinários e imprescindíveis durante as
comemorações da Festa em Louvor a Nossa
Senhora do Rosário/2011, como especifica.”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
conceder Gratificação Especial (conforme o número de horas
trabalhadas) aos servidores deste Município que prestaram serviços
suplementares imprescindíveis durante as comemorações da Festa
em Louvor a Nossa Senhora do Rosário/2011, como especifica:

Matr

Nome_servidor(a)

Cargo

VR. BRUTO

5.342

ADRIANO CAMARGO

CH EQUIPE TRABALHO – NIVEL I

693

ADRIANO PATRICIO R DE SOUZA

CH DPTO TRIB IMOB E COLET

4.137

ALEXANDRE GOMES FERREIRA

AGENTE FISCALIZAÇÃO-SMTC

750,00

3.117

ALEXANDRE RODRIGUES DA COSTA

AGENTE FISCALIZAÇÃO-SMTC

750,00

940,00

2.240,00

4.564

ANDERSON MESQUITA ROSA

AGENTE FISCALIZAÇÃO-SMTC

750,00

1.033

ANIVALDO JOAQUIM DE OLIVEIRA

CH DPTO PRAÇAS, JARDINS E
CEMITERIOS

2.240,00

1.920

ANTONIA DE FATIMA NASCIMENTO

AUX SERVIÇO, NIVEL 2

940,00

2.994

ANTONIO CARLOS DA SILVA

AGENTE FISCALIZAÇÃO-SMTC

750,00

5.333

ARI MACHADO GOMES

CH EQUIPE TRABALHO – NIVEL II

940,00

5.338

ARNALDO TOME BARBOSA

CH EQUIPE TRABALHO – NIVEL I

940,00

4.565

BENTO LUIZ DIAS

AGENTE FISCALIZAÇÃO-SMTC

750,00

1.378

BRAZ HENRIQUE SUCENA

AUX SERVIÇO, NIVEL 2

5.050

CARLOS HENRIQUE GUIMARAES

AGENTE FISCALIZAÇÃO-SMTC

722

CARLOS
FERREIRA

ESCRITURARIO, NIVEL 2

3.118

CLEIBER ANTONIO DA COSTA

AGENTE FISCALIZAÇÃO-SMTC

750,00

2.996

CLEIBER MONTEIRO DOS SANTOS

AGENTE FISCALIZAÇÃO-SMTC

750,00

4.567

CLEITON CRISPIM PEREIRA

AGENTE FISCALIZAÇÃO-SMTC

750,00

ROBERTO

FRANCA

1.260,00

750,00

1.260,00

CH DIVISAO DIR CONTR MAN UN
SAUDE
5.297

DAIANE FERNANDES LEITE

1.260,00

5.775

DANIEL ALMEIDA DA SILVA

AGENTE FISCALIZAÇÃO-SMTC

1.448

DANIEL ALVES RIBEIRO

AUX SERVIÇO, NIVEL 2

4.805

DEBORA MENDES DA FONSECA

AGENTE FISCALIZAÇÃO-SMTC

750,00

5.776

DIEGO LUIZ RIBEIRO TRONCHA

AGENTE FISCALIZAÇÃO-SMTC

750,00

4.568

DIEGO TOMAS LUCIANO

AGENTE FISCALIZAÇÃO-SMTC

750,00

230

DOMINGOS BATISTA DA SILVA

PEDREIRO, NIVEL 1

300,00

719

DONIZETE DE FREITAS MARTINS

ESCRITURARIO, NIVEL 2

2.240,00

5.900

EDIANE BRAZ FERREIRA

FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 FMS

1.260,00

CH DIVISAO PLANEJ URBANO

1.260,00

2.240,00

EDISON
JUNIOR

EVANGELISTA

750,00

1.260,00

CORDEIRO

5.281

5.197

EDSON PACELLI JUNIOR

CH DPTO PATRIM GERAL

2.015

EDY BUENO MARTINS

AUX SERVIÇO, NIVEL 1

940,00

5.245

ELIAS LUIZ

CH EQUIPE TRABALHO – NIVEL II

300,00

4.259

ENIVALDA DE FATIMA FERREIRA

AGENTE FISCALIZAÇÃO-SMTC

750,00

4.569

FERNANDA SOUZA PACHECO

AGENTE FISCALIZAÇÃO-SMTC

750,00

5.777

FLAVIA SILVA MASTRELLA

AGENTE FISCALIZAÇÃO-SMTC

750,00

5.336

FLAVIO ANDRIELE SOBRINHO

CH EQUIPE TRABALHO – NIVEL II

76

HELENO DE PAULA PONTES

ESCRITURARIO, NIVEL 3

2.240,00

5.985

IZAIAS APOLINARIO DANTAS

FISCAL DE OBRAS, NIVEL 2

1.260,00

527

JAIR PIMENTA FALEIROS

MOTORISTA, NIVEL 1

940,00

443

JAMIL ANTONIO DOS SANTOS

AUX SERVIÇO, NIVEL 1

940,00

93

JANIRO BORGES

AUX SERVIÇO, NIVEL 1

940,00

302

JESUS BERNARDO DE OLIVEIRA

AUX SERVIÇO, NIVEL 1

940,00

AGENTE FISCALIZAÇÃO-SMTC

750,00

940,00

940,00

JOAO ALBERTO CAIADO DE CASTRO
FILHO
4.570

5.344

JOAO BATISTA GONZAGA

CH EQUIPE TRABALHO – NIVEL I

1.636

JOAO FERNANDES DA SILVA

AUX SERVIÇO, NIVEL I

1.260,00

676

JOAO PEREIRA DE MELO

AUX SERVIÇO, NIVEL 1

940,00

5.339

JOSE CANDIDO ROSA

CH EQUIPE TRABALHO – NIVEL I

940,00

1.066

JOSE CARLOS RODOVALHO

AUX SERVIÇO, NIVEL 2

1.260,00

5.285

JOSE FERREIRA DA SILVA

CH EQUIPE TRABALHO – NIVEL I

1.260,00

5.345

JOSE GONÇALVES NETO

CH EQUIPE TRABALHO – NIVEL I

940,00

95

JOSE LOURENÇO DE MORAIS

AUX SERVIÇO, NIVEL 1

940,00

5.808

JOSE MARIO RIBEIRO

CH DIVISAO MAN ILUM PUBL

940,00

5.340

JOSE MIGUEL BORGES

SH EQUIPE TRABALHO – NIVEL I

940,00

1.117

JUAREZ RODOVALHO DA SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 1

5.346

JULIANO BALBINO ROSA

CH EQUIPE TRABALHO – NIVEL I

940,00

3.373

LEANDRO MARTINS SILVERIO

AGENTE FISCALIZAÇÃO-SMTC

750,00

CH DIVISAO
BUEIROS

CAPINA

1.260,00

E

LIMP

410

LIZANDRO DE OLIVEIRA SILVA

1.260,00

4.572

LUCAS AGUIAR

AGENTE FISCALIZAÇÃO-SMTC

750,00

4.573

MARCIO JOSE DAS NEVES

AGENTE FISCALIZAÇÃO-SMTC

750,00

121

MARCOS DORVALINO DA COSTA

AUX SERVIÇO, NIVEL 1

940,00

2.180

MARIO FELIPE DA SILVEIRA

AUX SERVIÇO, NIVEL 1

300,00

CH DPTO FISCALIZ LICENC E
HABITE-SE
5.149

MAURICIO RABELO DE MESQUITA

1.239

MAURO LUCIO PEREIRA

2.240,00

DESENHISTA, NIVEL 2

1.260,00

5.349

NILSON JOSE LUIZ DA SILVA

CH EQUIPE TRABALHO – NIVEL I

940,00

1.498

OBERDAN ARRUDA

AUX SERVIÇO, NIVEL 1

940,00

ASS ESP P/ASS COMUNITARIOS E
SOC

2.240,00

5.241

OIDE DE OLIVEIRA SOBRINHO

5.341

PAULO CAMARGO

SH EQUIPE TRABALHO – NIVEL I

940,00

5.341

PAULO CAMARGO

SH EQUIPE TRABALHO – NIVEL I

940,00

1.403

PAULO DOS ANJOS ROSA

AUX SERVICO, NIVEL 1

940,00

5.335

PAULO HENRIQUE FERREIRA

CH EQUIPE TRABALHO – NIVEL II

1.260,00

5.354

PAULO HENRIQUE INACIO SILVA

CH EQUIPE TRABALHO – NIVEL I

1.260,00

1.465

REGINALDO BATISTA BORGES

AUX SERVIÇO, NIVEL 1

940,00

1.406

RENATO JOAO MARTINS

AUX SERVIÇO, NIVEL 2

1.260,00

CH DPTO RC HUMANOS SEC INFRA
ESTR

5.204

RENATO MENDES

1.260,00

5.350

ROBERTO CAMRGO

CH EQUIPE TRABLAHO – NIVEL I

940,00

2.025

ROBERTO CARLOS FELIX

AUX SERVIÇO, NIVEL 1

940,00

CH DIVISAO PRAÇAS, PARQUES
JARD CEMIT

5.541

ROBERTO CARLOS MARQUES

5.351

RONALDO ARCANJO DA SILVA

CH EQUIPE TRABALHO – NIVEL I

1.260,00

940,00

5.352

RONALDO LOURENÇO DA SILVA

CH EQUIPE TRABALHO – NIVEL I

940,00

1.214

SEBASTIAO COELHO DA SILVA

GUARDA VIGILANTE, NIVEL 2

940,00

2.026

SEBASTIAO DIVINO BORGES

AUX SERVIÇO, NIVEL 1

940,00

5.989

SERGIO FERREIRA DA SILVA

FISCAL DE OBRAS, NIVEL 2

2.030

SERGIO LUIZ DOS SANTOS

AUX SERVIÇO, NIVEL 2

940,00

5.778

SERGIO ROBERTO BORGES

AGENTE FISCALIZAÇÃO-SMTC

750,00

2.010

SILAS JOSE TRISTAO

TECNICO AGRICOLA, NIVEL 3

2.179

SILVANO CARLOS NETO

AUX SERVIÇO, NIVEL 2

940,00

1.413

SIVALDO MENDES DE OLIVEIRA

AUX SERVIVO, NIVEL 2

1.260,00

1.518

SOLIMAR RODRIGUES COELHO

AUX SERVIÇO, NIVEL 2

1.260,00

677

VALDEMES ROSA DA SILVA

CH DPTO LIMPEZA PUBLICA

2.240,00

616

VALDIVINO PIRES DE MOURA

PEDREIRO, NIVEL 1

1.260,00

5.552

VALMIR CANDIDO PIMENTA

CH EQUIPE TRABALHO – NIVEL I

1.260,00

1.194

VANDERLEY DE OLIVEIRA DA SILVA

AUX SERVIÇO, NIVEL 2

1.260,00

2.240,00

1.260,00

5.353

VANILDO BORGES

CH EQUIPE TRABALHO – NIVEL I

5.896

VILMA ESTEVES NETO

FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 FMS

1.260,00

5.897

VINICIUS ANTONIO DA SILVA

FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 FMS

1.260,00

5.233

WANDERLEI FERREIRA

CH EQUIPE TRABALHO – NIVEL I

1.260,00

5.779

WELDA DE LOURDES BORGES SILVA

AGENTE FISCALIZAÇÃO-SMTC

750,00

1.605

WILLIAN GONÇALVES

AUX SERVIÇO, NIVEL 2

940,00

AGENTE FISCALIZAÇÃO-SMTC

750,00

WILMAR
JUNIOR

GONÇALVES

DE

4.575

96 SERVIDORES MUNICIPAIS

940,00

SOUSA

TOTAL GERAL......R$

104.290,00

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

a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 07.12.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.878 , de 07 DE DEZEMBRO DE 2011.
“Altera redação de artigo de lei municipal na
forma
com
especifica
e
dá
outras
providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e
eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
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, pela Lei nº 1.507, de 23 de janeiro de
1.996 e pela Lei nº 2.591, de 01 de julho de 2.008, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Lei Municipal nº 1.361, de 11 de maio de
1.994:
Art. 39 – Cada Conselheiro Titular terá uma
remuneração equivalente a 159 (cento e cinquenta e nove)
horas-aulas, por mês, tendo por base o cargo de “Professor PD4”, constante do Grupo “F”, Anexo V, do quadro de servidores
do magistério municipal, criado pela Lei Municipal nº
1.818/2000, sendo reajustada nos mesmos índices e datas dos
reajustes e reposições gerais concedidos aos Servidores Públicos
Municipais.

§ 1º - A remuneração fixada não gera relação
de emprego com o Município de Catalão.

§ 2º - O Conselheiro Tutelar terá assegurada a
percepção de todos os direitos assegurados na Constituição
Federal aos trabalhadores em geral, especialmente:

I – gratificação natalina – 13º salário, inclusive
proporcionais;
II – licença-gestante;
III – licença-paternidade;
IV – licença para tratamento de saúde;
V – inclusão no Regime Geral de Previdência
Social;
VI – Plano de Saúde Municipal, caso queiram a
associação.

Artigo 2º - As despesas com a execução desta
lei serão suportadas pela lei orçamentária vigente.

Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário,
especialmente a Lei Municipal nº 2.591, de 01 de julho de
2.008.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 07.12.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.879 , de .......dezembro de 2011.
Não houve. Cancelada.

LEI Nº 2.880 , de 22 DE DEZEMBRO DE 2011.
“Autoriza abertura de crédito especial, a firmar convênio com
o SINDICATALÃO e a conceder contribuição financeira na
forma que especifica e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o 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$ 105.576,66 (Cento e cinco mil quinhentos e setenta e seis reais e
sessenta e seis centavos) no Orçamento do Município de Catalão,
exercício de 2011, com a seguinte classificação orçamentária:

11.122.1076.4.039 – Administração da Secretaria do Trabalho e Renda
33.50.41 – Contribuições..............................................................R$ 105.576,66
Total....................................................................................................R$ 105.576,66

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

11.122.1076.4.039 – Administração da Secretaria do Trabalho e Renda

33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica........R$
105.576,66

Art. 3º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em nome do Município de Catalão a firmar convênio com o
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CATALÃO
– SINDICATALÃO, com sede nesta cidade, objetivando a realização de
obra de reforma e ampliação da sede administrativa da entidade
sindical.

Parágrafo único – O Município de Catalão fica
autorizado a conceder contribuição financeira ao SINDICATO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNCÍPIO DE CATALÃO, na ordem de R$
105.576,66 (Cento e cinco mil quinhentos e setenta e seis reais e
sessenta e seis centavos), para consecução dos objetivos no caput deste
artigo.

Art. 4º - Para fazer face aos recursos desta lei o
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CATALÃO
– SINDICATALÃO, deverá apresentar o plano de aplicação e,
posteriormente, a devida prestação de conta referente às contribuições
recebidas.

Art. 5º - As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta do crédito especial referenciado no Art. 1º desta
lei.

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

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 22.12.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.881 , de 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

“Denomina logradouro público municipal que especifica”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominada a Rua D-2, localizada no Bairro
Jardim Paraíso, nesta cidade, de Rua CLÁUDIO HENRIQUE CHINI.

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

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 22.12.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.882 , de 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

“Cria a CASA DE APOIO À SAÚDE – para as
pessoas da Zona Rural e Distritos de Catalão e
dá outras providências”.

A

Câmara Municipal de Catalão,
Estado de Goiás, no uso de suas prerrogativas
constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criada, na estrutura da
Secretaria Municipal de Saúde, diretamente subordinada ao
Secretário Municipal de Saúde, a CASA DE APOIO À SAÚDE
– para as pessoas da Zona Rural e Distritos de Catalão,
podendo ser chamada de “CASA DE APOIO DE CATALÃO”.

Art. 2º - A CASA DE APOIO À SAÚDE
– para as pessoas da Zona Rural e Distritos de Catalão,
tem como objetivo dar apoio aos munícipes residentes nos
distritos, povoados e na zona rural do município que se
dirigirem a Catalão para tratamento médico-hospitalar, que
consistirá em:

I – dar apoio logístico, ou seja, agendar
consultas, exames, cirurgias e/ ou encaminhamentos, tudo
de acordo com o sistema de saúde organizado;

II – efetuar o transporte dos pacientes
e acompanhantes até as unidades de saúde de acordo com os
agendamentos, bem como o retorno à CASA DE APOIO DE
CATALÃO.

III – disponibilizar hospedagem para os
pacientes e acompanhantes, prioritariamente para os maiores
de 60 (sessenta) anos, crianças, gestantes e pacientes com
doenças consideradas graves;

IV – fornecer alimentação (café-damanhã, almoço, lanche da tarde e jantar) a todos os
pacientes e acompanhantes;

Art. 3º - Fica o Fundo Municipal de
Saúde de Catalão autorizado a locar imóvel apropriado e
situado estrategicamente para servir como a CASA DE APOIO
DE CATALÃO, bem como a realizar despesas com o
pagamento da locação, tarifas de água, energia elétrica,
telefone, impostos e taxas.

Art. 4º - Fica, ainda, autorizado a
adquirir todo o mobiliário e demais utilitários para guarnição
da CASA DE APOIO DE CATALÃO, bem como a realizar
despesas com a manutenção da instituição, tais como: gastos
com alimentação, limpeza, vigias, transporte e designação de
servidores para o bom funcionamento da instituição.

Art. 5º - As despesas com a aplicação
desta lei correrão a conta de dotações orçamentárias do
Fundo Municipal de Saúde de Catalão.

Art. 6º - Fica a Secretaria Municipal
de Saúde autorizada a baixar os regulamentos para o
funcionamento da Casa, inclusive, baixar regimento interno
da instituição.

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 22.12.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.883 , de 22 DE DEZEMBRO DE 2011.
“Faz alteração do Artigo 2º da Lei
Municipal nº 2.840, de 06 de julho
de 2011”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e
eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O Artigo 2º da Lei Municipal
nº 2.840, de 06 de julho de 2.011, passa, a partir desta
data, a vigorar com a seguinte redação:

“Lei Municipal nº 2.840, de 06 de julho de
2011.
Art.1º - idem...

Art. 2º - O Município fica autorizado a conceder
subvenção financeira no valor de até R$ 60.653,30 (sessenta mil,
seiscentos e cinquenta e três reais e trinta centavos), a ser repassada em
uma única parcela, à ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIDA PADRE ANTÔNIO
PALLADINO, com sede neste Município, para ser utilizada na cobertura da

seguinte despesa: reforma e ampliação da sede administrativa da
entidade, conforme o plano de aplicação apresentado e aprovado.
Art 3º - Idem...”

Art 4º - Idem...”

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

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 22.12.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.884 , de 22 DE DEZEMBRO DE 2011.
“Altera o Art. 81, da lei municipal nº 2.538, de
18 de dezembro de 2007 e dá

outras

providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado
de Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O Art. 81, da lei municipal nº
2.538, de 18 de dezembro de 2007, passa, a partir desta data a vigorar
com a seguinte redação:

“Lei

Municipal nº 2.538, de 18 de

dezembro de 2007,

Art. 81 – Fica o Chefe do Poder
Executivo Municipal autorizado a estabelecer e rever, através
de Decreto, o plano de amortização e equacionamento do
déficit

atuarial

sugerido

anualmente

por

profissional

devidamente inscrito no Instituto Brasileiro de Atuária (IBA).
§ 1º - A autorização prevista no
caput se estende a eventuais alterações das alíquotas do Ente

e Custo Suplementar que se verificarem necessárias pelos
estudos atuariais a se realizarem anualmente.

§ 2º - É vedada qualquer alteração
das alíquotas da parte retida do servidor através de Decreto,
sendo obrigatória, se necessária, ser procedida através de lei
de iniciativa do Executivo”.

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

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 22.12.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.885 , de 22 DE DEZEMBRO DE 2011.
“Autoriza o MUNICÍPIO DE CATALÃO a firmar
convênio e a conceder contribuição financeira ao
CLUBE RECREATIVO E ATLÉTICO CATALANO –
CRAC - da forma que especifica e dá outras
providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica o chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado, em nome do Município de Catalão a firmar
convênio com o CLUBE RECREATIVO E ATLÉTICO CATALANO –
CRAC e a conceder contribuição financeira na importância de até R$
950.000,00 (Novecentos e cinquenta mil reais).

Parágrafo único – Da contribuição financeira
autorizada no caput deste artigo, o Clube deverá utilizar da seguinte
forma:

a)
– até 150.000,00 (Cento e cinquenta mil
reais), para cobrir despesas com as categorias de base do Clube;
b)
– até 800.000,00 (Oitocentos mil reais)
para cobrir partes das despesas do CLUBE com o futebol profissional
durante a preparação e participação no Campeonato Goiano de Futebol,
ano de 2012;

c)
– As datas dos repasses e os valores das
parcelas serão definidos por ocasião da instrumentalização do convênio
a ser firmado entre as partes.
Artigo 2º - Para fazer face aos recursos
financeiros autorizados por esta lei o CLUBE RECREATIVO E
ATLÉTICO CATALANO – CRAC, deverá apresentar o plano de aplicação
e, posteriormente, a devida prestação de contas referente à contribuição
recebida na forma e molde exigidos pela Diretoria de Contabilidade do
Município.

Artigo 3º - As despesas com a execução desta
lei correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

27.812.1092.4.080 – Manutenção do Esporte em
Geral.
33.50.41 – Contribuições.

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

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 22.12.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.886 , de 22 DE DEZEMBRO DE 2011.
“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio e a
conceder contribuição financeira a ACIC-CDL para
utilização na campanha comercial de final de ano da
entidade e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado, em nome do Município de Catalão a firmar
convênio

de

parceria

com

a

ASSOCIAÇÃO

COMERCIAL

E

INDUSTRIAL DE CATALÃO – ACIC – e CÂMARA DOS DIRIGENTES
LOJISTAS – CDL, desta cidade, visando à realização da campanha
comercial de final de ano da entidade.

§ 1º - Fica ainda o Município de Catalão
autorizado

a

conceder

contribuição

financeira

a

ASSOCIAÇÃO

COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CATALÃO ACIC – e CÂMARA DOS
DIRIGENTES LOJISTAS – CDL, até o limite de R$ 21.000,00 (vinte e
um mil reais), para ser utilizada no custeio das diversas despesas com a
realização da campanha.
§ 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a
ACIC-CDL, deverá apresentar o plano de aplicação, e, posteriormente, a
devida prestação de conta referente à contribuição recebida nos moldes
indicados pela Diretoria de Contabilidade do Município.

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei correrão a conta da seguinte dotação orçamentária vigente:

22.661.1092.4072

–

ADMINISTRAÇÃO

DA

SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
33.60.41 - CONTRIBUIÇÕES

Art.

3º

-

Revogadas

as

disposições

contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 22.12.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

em

LEI Nº 2.887 , de 22 DE DEZEMBRO DE 2011.
“Denomina de Rua ‘EDSON FERNANDES’ a
Rua ‘Travessa 1’ localizada no Bairro
Leblon”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominado de Rua ‘EDSON FERNANDES’
a Rua ‘Travessa 1’, localizada no Bairro Leblon.

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

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 22.12.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.888 , de 22 DE DEZEMBRO DE 2011.
“Cria e altera o número de vagas de
cargos do Magistério Municipal e faz
adequações

ao

novo

Estatuto

da

categoria da forma que especifica.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica alterado de 122 (cento e vinte e dois)
para 152 (cento e cinquenta e dois), o número de vagas do cargo
efetivo de Professor PD-4, Constante do Anexo V, Grupo “F” da Lei
Municipal nº 1.818, de 05 de abril de 2000, cargo este vinculado à
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

ANEXO V
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
ESTRUTURA DOS CARGOS EFETIVOS REGIDOS PELO REGIME ESTATUTÁRIO
QUADRO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL
REF.: JANEIRO/2012

GRUPO F
N.ºVAGA
S

N.º VAGAS
C/

VALOR R$

CARGO

NO
QUADRO ALTERAÇÃO

PROFESSOR PD-4 (Formação em nível
superior de graduação com licenciatura plena)

122

152

20 hs. aulas

1.203,96

30 hs. aulas

40 hs. aulas

1.805,97

2.407,98

Art. 2º - Fica alterado de 147 (cento e quarenta e
sete) para 197 (cento e noventa e sete), o número de vagas do cargo
efetivo de Professor PD-5, Constante do Anexo V, Grupo “G” da Lei
Municipal nº 1.818, de 05 de abril de 2000, cargo este vinculado à
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

GRUPO G
N.ºVAGA
S

N.º VAGAS C/

NO
QUADRO

ALTERAÇÃO

147

197

CARGO

VALOR R$

PROFESSOR PD-5 (Formação em nível

1.241,61

superior de graduação com licenciatura plena e

especialização lato sensu)

20 hs. aulas

30 hs. aulas

40 hs. aulas

1.862,43

2.483,25

Art. 3º - Ficam criados e incorporados ao ANEXO
“IV”, os Grupos “J” e “K”, da Lei Municipal de nº 1.818/2000, de
05/04/2000, os cargos efetivos abaixo relacionados, regidos pelo regime
Estatutário e farão parte integrante do Quadro Suplementar dos
Servidores do Magistério Municipal.

ANEXO IV
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
ESTRUTURA DOS CARGOS EFETIVOS REGIDOS PELO REGIME ESTATUTÁRIO
QUADRO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL
REF.: JANEIRO/2012

GRUPO J
N.ºVAGA
S
CARGO

002

VALOR R$

ASSISTENTE DE ENSINO VI
20 hs. aulas

1.303,69

30 hs. aulas

1.955,54

(Formação em mestrado na área da educação)
40 hs. aulas

2.607,38

001

PROFESSOR EDUC. ARTÍSTICA V
20 hs. aulas

1.303,69

30 hs. aulas

1.955,54

(Formação em mestrado na área da educação)
40 hs. aulas

2.607,38

GRUPO K
N.ºVAGA
S
CARGO

002

001

VALOR R$

ASSISTENTE DE ENSINO VII
20 hs. aulas

1.368,87

30 hs. aulas

2.053,31

(Formação em doutorado na área da educação)
40 hs. aulas

2.737,74

PROFESSOR EDUC. ARTÍSTICA VI
20 hs. aulas

1.368,87

30 hs. aulas

2.053,31

(Formação em doutorado na área da educação)
40 hs. aulas

2.737,74

Art. 4º - Faz adequação ao Estatuto do Magistério
Municipal da remuneração dos cargos efetivos constantes dos grupos a
seguir especificados, todos do Anexo “IV”, da lei municipal nº 1.818/2000,
da seguinte forma:

ANEXO IV
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
ESTRUTURA DOS CARGOS EFETIVOS REGIDOS PELO REGIME ESTATUTÁRIO
QUADRO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL

REF.: JANEIRO/2012

GRUPO A
N.ºVAGA
S
CARGO
032

ASSISTENTE DE ENSINO I

VALOR - R$
553,88

(Formação no ensino fundamental)

003

PROFESSOR EDUC. ARTÍSTICA I

553,88

(Formação no ensino fundamental)

GRUPO B
N.ºVAGA
S
CARGO
032

ASSISTENTE DE ENSINO II

VALOR - R$
627,52

(Formação no ensino médio)

GRUPO C
N.ºVAGA
S
CARGO

VALOR - R$

032

ASSISTENTE DE ENSINO III
20 hs. aulas

30 hs. aulas

670,38

1.005,57

(Formação no ensino médio técnico em magistério)

40 hs. aulas

006

PROFESSOR EDUC. ARTÍSTICA II

1.340,80

670,38

(Formação no ensino médio)

GRUPO D
N.ºVAGA
S
CARGO

VALOR - R$
791,07

Não há cargos suplementares neste grupo

GRUPO E
N.ºVAGA
S
CARGO

VALOR - R$
933,53

Não há cargos suplementares neste grupo

GRUPO F
N.ºVAGA
S
CARGO

032

VALOR - R$

ASSISTENTE DE ENSINO IV
20 hs. aulas

1.203,96

30 hs. aulas

1.805,97
2.407,98

(Formação em curso de graduação na área da educação)

40 hs. aulas

010

PROFESSOR EDUC. ARTÍSTICA III
20 hs. aulas

1.203,96

30 hs. aulas

1.805,97

(Formação em curso de graduação na área da educação)

40 hs. aulas

2.407,98

GRUPO G
N.ºVAGA
S
CARGO

032

VALOR - R$

ASSISTENTE DE ENSINO V
20 hs. aulas

1.241,61

30 hs. aulas

1.862,43

(Formação em curso de pós-graduação na área da educação)

004

40 hs. aulas

2.483,25

PROFESSOR EDUC. ARTÍSTICA IV
20 hs. aulas

1.241,61

30 hs. aulas

1.862,43

(Formação em curso de pós-graduação na área da educação)

40 hs. aulas

2.483,25

GRUPO H
N.ºVAGAS CARGO

VALOR - R$
2.526,60

Não há cargos suplementares neste grupo

GRUPO I
N.ºVAGAS CARGO

VALOR - R$
2.605,48

Não há cargos suplementares neste grupo

Art. 5º - Ficam criados e incorporados ao ANEXO “V”,
os Grupos “J” e “K”, da Lei Municipal de nº 1.818/2000, de 05/04/2000,
os cargos efetivos abaixo relacionados, regidos pelo regime Estatutário e
farão parte do Quadro dos Servidores do Magistério Municipal.

ANEXO V
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
ESTRUTURA DOS CARGOS EFETIVOS REGIDOS PELO REGIME
ESTATUTÁRIO
QUADRO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL
REF.: JANEIRO/2012

GRUPO J
N.ºVAGA
S
CARGO

01

VALOR - R$

PROFESSOR EDUC. FÍSICA PD-6
20 hs. aulas

1.303,69
30 hs. aulas

(Formação em mestrado na área da educação)
40 hs. aulas
04

PROFESSOR PD-6

1.955,54

2.607,38
1.303,69

20 hs. aulas

30 hs. aulas

1.955,54

(Formação em mestrado na área da educação)
40 hs. aulas

2.607,38

GRUPO K
N.ºVAGA
S
CARGO

01

VALOR - R$

PROFESSOR EDUC. FÍSICA PD-7
20 hs. aulas

1.368,87
30 hs. aulas

02

2.053,31

(Formação em doutorado na área da educação)
40 hs. aulas

2.737,74

PROFESSOR PD-7
20 hs. aulas

1.368,87
30 hs. aulas

(Formação em doutorado na área da educação)
40 hs. aulas

2.053,31

2.737,74

Art. 6º – Permanecem inalterados a remuneração do
cargo, jornada de trabalho e todos os direitos e deveres constantes do
Estatuto do Magistério e demais legislação municipal em vigor com
abrangência na relação servidor/município.

Art. 7º – Com a possibilidade de aplicação gradual da
presente lei e baseada ainda em estudos feitos pela Secretaria Municipal
de Administração e Fazenda do Município, não haverá impacto
significante no orçamentário-financeiro neste exercício e nem nos dois

subseqüentes, já que esta alteração na estrutura administrativa já estava
planejada quando da elaboração de respectivas leis.

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

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 22.12.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.889 , de 22 DE DEZEMBRO DE 2011.
“Dispensa o pagamento das taxas para
obtenção e renovação da licença de
localização e funcionamento para as
atividades desempenhadas por micro
empreendedor individual (MEI)”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art.

1º

-

Ficam

dispensadas

da

obrigatoriedade do pagamento de taxas para a obtenção da licença
para localização e funcionamento, prevista no art. 234 da Lei nº 2.174,
de 22 de dezembro de 2003, as atividades que sejam desempenhadas
por Microempreendedor Individual – MEI, registrado nos termos da Lei
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e lei
municipal nº 2.785, de 29 de novembro de 2010.
§ 1º - Para a dispensa do pagamento da
licença de localização e funcionamento, o documento comprobatório
de registro como Microempreendedor Individual - MEI e o Cadastro de
Contribuinte Mobiliário – CCM, deverão ser mantidos atualizados e à
disposição dos órgãos de fiscalização municipal.
§ 2º - O funcionamento das atividades
referidas

no

“caput”,

desempenhadas

por

Microempreendedor

Individual – MEI, é admitido em todas as regiões da cidade,
observadas sempre as exigências relativas à segurança, postura,
higiene e salubridade, etc.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 22.12.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.890 , de 22 DE DEZEMBRO DE 2011.
“Faz revisão do Plano Plurianual 2010 à 2013
na forma como especifica”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Na forma do Art. 8º e seus parágrafos da Lei
Municipal nº 2.719, de 30 de dezembro de 2.009, aplica-se a
presente revisão ao Plano Plurianual 2010 à 2013.
Art. 2º - Para consecução e aplicação da presente lei,
o Anexo I da Lei Municipal nº 2.719, de 30 de dezembro de 2.009,
por adequação dos programas de novas “Ações da Administração
Pública Municipal”, fica substituído por novo ANEXO ÚNICO, que a
partir desta data passa a fazer parte integrante da presente lei.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

(a)Deusmar Barbosa da Rocha
Presidente da Câmara Municipal de Catalão
“Sanciono a presente Lei .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 22.12.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.891 , de 31 DE DEZEMBRO DE 2011.
“Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Catalão Goiás, para o exercício
financeiro de 2012”.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei.

Art. 1° - Fica aprovado para o exercício financeiro de 2012, 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$253.343.200,00 (Duzentos e cinqüenta e três milhões, trezentos e
quarenta e três mil e duzentos reais).

Art. 2° - A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos,
suprimentos de fundos e demais rendas na forma da Legislação em vigor e das
demais especificações constantes das tabelas explicativas e de acordo com o
seguinte desdobramento:
I – RECEITAS
CORRENTES...............................................

R$

242.200.930,00

Receita
Tributária.....................................................................

R$

27.622.030,00

de R$

12.271.500,00

R$

1.450.000,00

de R$

14.970.000,00

Receita
Contribuições..........................................................
Receita
Patrimonial...................................................................
Receita

Serviços...................................................................
R$

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

182.232.000,00

R$
3.655.400,00

Outras Receitas
Correntes.........................................................
II–RECEITAS CORRENTES INFRA-ORÇAMENTÁRIA..

R$

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

R$

100.000,00

39.125.370,00

Alienação
Bens....................................................................

de R$

669.870,00

Transferências
Capital..........................................................

de R$

38.455.500,00

RECEITA R$

-28.083.100,00

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

253.343.200,00

IV
–
DEDUÇÕES
CORRENTE..................

DA

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

R$

11.263.900,00

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

R$

206.000,00

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

R$

241.873.300,00

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

253.343.200,00

III
DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS:

DISCRIMINADAS

POR

UNIDADES

01- Manutenção
Judiciário..............................................

do R$

206.000,00

02- Manutenção da Secret. de Planejamento e R$
Orçamento..

550.600,00

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

Gabinete

do R$

1.900.900,00

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

Secretaria

de R$

177.200,00

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

Secretaria

de R$

9.228.100,00

Departamento R$

960.700,00

de R$

454.400,00

Controle R$

534.100,00

09- Manutenção do Departamento de Recursos R$
Humanos...

353.100,00

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

da R$

880.000,00

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

da R$

538.200,00

e R$

1.165.000,00

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

217.200,00

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

Secretaria

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

12- Manutenção do
Arrecadação....

Setor

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

de

Fiscalização

de R$

3.263.000,00

Segurança R$

230.000,00

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

1.563.600,00

15- Serviços
Gerais
Publica........................

Secretaria

com

17- Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS

R$

464.000,00

de R$

173.600,00

3ª R$

335.200,00

Conselho R$

174.000,00

21- Manut.do Fundo Munic. da Criança e do R$
Adolescente

206.800,00

18- Manutenção
do
Idosos..................................
19- Manutenção
das
Idade........................

Abrigo

Atividades

da

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

22- Manutenção
das
Assistenciais......................

Atividades R$

1.979.600,00

Inclusão R$

471.800,00

Restaurante R$

2.125.800,00

25- Manutenção das Despesas de Custeio da R$
Previdência...

1.169.000,00

23- Manutenção
das
Digital................

Unidade

24- Manutenção
do
Popular..............................

26- Administração
da
Saúde...........................

de

Secretaria

de R$

244.500,00

27- Manutenção do
Saúde..............

Conselho

Municipal

de R$

57.000,00

28- Manutenção
do
Ambulatorial...........

Setor

Hospitalar

e R$

212.600,00

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

631.800,00

30- Departamento de Proteção e Benefício ao R$
Trabalhador.

1.965.500,00

31- Secretaria
Educação...................................................

de R$

1.450.400,00

32- Manutenção do
Educação........

Municipal

de R$

94.000,00

Básico

e R$

12.313.700,00

33- Departamento
de
Fundamental............

Conselho

Ensino

34- Departamento
de
Profissional............................

Ensino R$

118.000,00

35- Departamento
de
Universitária.......................

Extensão R$

2.463.500,00

36- Departamento
de
Infantil...............................

Educação R$

1.039.380,00

Ensino R$

258.400,00

Biblioteca R$

368.300,00

e R$

901.200,00

40- PROCON............................................................... R$
.........

368.900,00

37- Departamento
de
Especial..................................
38- Manutenção
da
Municipal............................
39- Departamento
Folclore........

de

Promoção

da

Cultura

41- Departamento
de
Urbanas......................................

Vias R$

5.330.000,00

R$

5.903.500,00

Limpeza R$

6.497.000,00

do R$

90.000,00

Iluminação R$

5.146.400,00

e R$

4.135.500,00

R$

870.000,00

Saneamento R$

39.871.800,00

49- Secretaria
do
Ambiente.........................................

Meio R$

1.062.400,00

50- Departamento

Meio R$

427.500,00

42- Edificações
Públicas.......................................................
43- Departamento
de
Pública................................
44- Manutenção
Cemitério..............................................
45- Manutenção
da
Pública...............................
46- Departamento
de
Jardins...................

Praças,

Parques

47- Departamento
Habitacional............................................
48- Departamento
de
Básico............................

de

Ambiente..................................
51- Fundo
Municipal
Ambiente.............................

Meio R$

144.800,00

de

Áreas R$

89.300,00

53- Secretaria
Agricultura................................................

de R$

820.800,00

54- Departamento
de
Vegetal..............................

Promoção R$

889.000,00

55- Departamento
de
Animal...............................

Produção R$

103.400,00

56- Departamento
de
Rural...................................

Extensão R$

266.000,00

57- Secretaria
de
Indústria
Comércio................................

e R$

1.304.400,00

58- Departamento
Industrial.................................................

R$

942.200,00

59- Departamento
Comunicações....................................

de R$

37.400,00

60- Secretaria
Transportes...............................................

de R$

1.942.600,00

Terminais R$

43.000,00

- R$

5.471.800,00

63- Secretaria
Esportes....................................................

de R$

932.600,00

64- Departamento
Esportes.............................................

de R$

6.677.928,00

Dívida R$

2.551.700,00

Serviços R$

1.680.000,00

52- Departamento
Degradadas....

de

do

Recuperação

61- Departamento
de
Rodoviários.......................
62- Departamento
DMER...........

de

Estradas

e

Rodagens

65- Controle
da
Interna.............................................
66- Secretaria
de
Obras
Urbanos........................

e

67- Departamento
Creches...............................................

de R$

4.364.677,50

68- Reserva
Contingência................................................

de R$

918.000,00

69- Administração
FLBES...............................................

da R$

3.485.500,00

70- Câmara
Municipal
Catalão........................................

de R$

11.263.900,00

– R$

12.500.000,00

Dores R$

822.600,00

do R$

1.882.400,00

74- SMTC..................................................................... R$
........

3.532.400,00

75- Fundo Especial M. do Corpo de Bombeiros – R$
FEMBOM.

470.000,00

71- Fundo
Gestor
FUNDEB..............................................
72- Fundação
Cultural
Campos.................

Maria

das

73- Manutenção
C.C.P.A.................................................

76- Fundo
Municipal
Saúde.............................................

de R$

43.234.014,50

77- Administração
IPASC...............................................

do R$

4.871.600,00

Pró- R$

6.338.000,00

79- SAE – Superintendência Municipal de Água e R$
Esgoto..

14.620.000,00

78- Fundo
Municipal
Saúde......................................

do

R
TOTAL........................................................................... $
.......
III
–
DESPESAS
GOVERNAMENTAIS:

DISCRIMINADAS

POR

253.343.200,00

FUNÇÕES

01 Legislativa............................................................. R$
.......

11.263.900,00

02- Judiciário.............................................................. R$
........

206.000,00

04- Administração
.............................................................

R$

20.222.500,00

06- Segurança
.......................................................

Pública R$

4.232.400,00

08- Assistência
.......................................................

Social R$

12.862.300,00

R$

12.378.600,00

10- Saúde................................................................... R$
........

43.748.114, 50

11- Trabalho............................................................... R$
........

2.597.300,00

09- Previdência
Social.......................................................

12- Educação
....................................................................

R$

34.602.057,50

13- Cultura.................................................................. R$
.......

2.092.100,00

14- Direitos
Cidadania....................................................

a R$

368.900,00

15- Urbanismo
...................................................................

R$

28.782.400,00

16- Habitação............................................................. R$
........

870.000,00

17- Saneamento......................................................... R$
.........

54.491.800,00

18- Gestão
Ambiental........................................................

R$

1.724.000,00

20- Agricultura............................................................ R$
.......

2.079.200,00

22- Indústria................................................................ R$
......

2.246.600,00

24- Comunicações...................................................... R$
........

37.400,00

26- Transportes
.................................................................

R$

7.457.400,00

e R$

7.610.528,00

28- Encargos
Especiais......................................................

R$

2.551.700,00

99 Reserva
Contingência..................................................

R$

918.000,00

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

253.343.200,00

27- Desporto
Lazer..........................................................

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 2012.

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

“Sanciono a presente Lei juntamente com as emendas de
números 01 a 29 .
Registre-se e publique-se.
Catalão, 31.12.2011.
(a) VELOMAR GONÇALVES RIOS
Prefeito Municipal

