República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.083, de 06 de janeiro de 2014.
“Autoriza a aquisição de bens imóveis (lotes de
terreno) para construção de Escola de Ensino
Fundamental no Setor Jardim Catalão, 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 Poder Executivo autorizado a adquirir por
compra e venda, desapropriar, consensual ou judicialmente, os lotes de terreno de nº
01 e 02 e 17 a 20, da Quadra 19, do Loteamento Jardim Catalão, nesta cidade, de
propriedade de Inácio Netto Leão, fazendeiro, CPF nº 015.381.011-49, objeto da
matrícula imobiliária nº R.1-5.734, do Livro 2-N, do Cartório de Registro de
Imóveis local.
Parágrafo único – Os lotes a serem adquiridos destinar-se-ão à
construção e implantação de uma Escola de Ensino Fundamental para atender aos
moradores do Jardim Catalão e adjacências.
Art. 2º - O valor da aquisição por compra e venda e/ou
desapropriação, será determinado em laudo de avaliação elaborado e firmado por
comissão designada por ato do Poder Executivo, composta de três (03) membros no
mínimo.
§ 1º - O valor da transação deverá ser correspondente ao valor de
mercado do imóvel, de acordo com o disposto no art. 24, X, da Lei 8.666/93,
limitados o valor dos seis lotes em R$ 280.000,00 (Duzentos e oitenta mil reais).
§ 2º - O pagamento da indenização, na hipótese de ser consensual
a expropriação, poderá ser em dinheiro, dação em pagamento, ou conjugação das
duas modalidades.

§ 3º - Para a formalização da aquisição, deverá o Poder Executivo
verificar previamente a regularidade do imóvel perante a Fazenda Pública e a
inexistência de ônus reais sobre o mesmo, junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
§ 4º - As despesas necessárias ao ato autorizado, tais como custas
e emolumentos cartorários, taxas de registros, e outras inerentes às transações
imobiliárias, se darão a expensas do município, dispensado o recolhimento do ITBI
respectivo.
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à
conta de verbas próprias do orçamento vigente, a seguir especificadas:
01.2031.12.361.1034.3023 449051 (1.01.000)
3023 - Construção e Ampliação de Prédios Escolares
449051 - Obras e Instalações

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 06 (seis) dias do mês de janeiro de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.084, de 04 de fevereiro de 2014.
“Dispõe sobre a adequação via de antecipação
salarial dos vencimentos do quadro do magistério
público municipal da educação básica ao piso
salarial profissional nacional instituído pela Lei
Federal nº 11.738, de 16/7/2008”.

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 - Esta Lei dispõe sobre a adequação, via de
antecipação salarial, na importância de 4,624% (quatro vírgula seiscentos e
vinte e quatro por cento) a remuneração do quadro do magistério público
municipal da educação básica, constante da Lei Municipal nº 1818/2000
(adequação apenas dos cargos abaixo constantes destes grupos), ao piso
salarial nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738, de 16/7/2008.

Art. 2º - A partir de 1º (primeiro) de janeiro do ano em
curso, fica definido da forma abaixo o vencimento base dos cargos do
magistério municipal para uma carga horária de 20 (vinte) e 40 (quarenta)
horas semanais:
ANEXO V
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
ESTRUTURA DOS CARGOS EFETIVOS REGIDOS PELO REGIME
ESTATUTÁRIO

QUADRO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL
REF.: JANEIRO/2014

GRUPO C
VALOR –

Nº.
VAGAS
300

CARGO

R$

PROFESSOR

PD-1

848,69

20 hs. aulas

1.273,04

(Nível superior em curso de licenciatura de

1.697,37

graduação plena) 30 hs. aulas
020

40
hs. aulas

848,69
1.273,04
1.697,37

PROFESSOR PD-1 (c/ lotação Distr. Sto. Ant. Rio
Verde e Região) 20 hs. aulas
(Nível superior em curso de licenciatura de
graduação plena)

30 hs. aulas

(c/ lotação Distrito Santo Antônio do Rio Verde e
região)

40 hs. aulas

ANEXO IV
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
ESTRUTURA DOS CARGOS EFETIVOS REGIDOS PELO REGIME
ESTATUTÁRIO
QUADRO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL
REF.: JANEIRO/2014
GRUPO C
VALOR –

Nº.
VAGAS
032

CARGO

R$

ASSISTENTE

DE

ENSINO

III

848,69

20 hs. aulas

1.273,04

30 hs. aulas

1.697,37

(Formação
magistério)

em

ensino

médio

40 hs. aulas

técnico

em

Art. 3º - As despesas decorrentes da presente Lei
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo/retroagindo
seus efeitos a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2014.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 04 (quatro) dias do mês de fevereiro de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.085, de 24 de fevereiro de 2014.
“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio com a
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA – mantenedora
da CRECHE RECANTO INFANTIL e a conceder subvenção
financeira objetivando a manutenção geral e o funcionamento
da referida Entidade Educacional (Creche, Jardim I e II e
Ensino Fundamental), da forma que especifica e dá outras
providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar convênio com a
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA – CRECHE RECANTO
INFANTIL, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede
nesta cidade, no exercício de 2014, objetivando a manutenção geral e o
funcionamento da referida Entidade de Ensino.
§ 1º – O Município fica autorizado a conceder
subvenção financeira à entidade ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
EVANGÉLICA – “CRECHE RECANTO INFANTIL”, para consecução dos
objetivos previstos no caput deste artigo, até a importância de R$
521.783,44 (quinhentos e vinte e um mil, setecentos e oitenta e três reais e
quarenta e quatro centavos), para manutenção geral e funcionamento da
Instituição, incluindo pagamentos dos professores, auxiliares e encargos
sociais e trabalhistas dos mesmos.
§ 2º - Os repasses ocorrerão mensalmente, sendo que
as datas e os valores das parcelas serão definidos no convênio a ser
firmado.

Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA – “CRECHE RECANTO
INFANTIL”, deverá apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a
devida prestação de contas referente às subvenções recebidas nos moldes
indicados pela Diretoria de Contabilidade.
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária vigente;
01.3006.12.365.4005.4049
335043(101)
4049 – Manutenção da Educação Infantil
R$ 312.124,23
01.3006.12.361.4005.4044
335043(101)
4044 – Manutenção da Rede de Ensino Básico e
Fundamental
R$ 209.659,21
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos a
partir de 1º (primeiro) de fevereiro de 2014.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de fevereiro de
2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.086, de 24 de fevereiro de 2014.
“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio com
OBRAS SOCIAIS CASA DO CAMINHO FAMÍLIA LIMA, e a
conceder subvenção social (para funcionamento de
Creche, Jardim I e II e Ensino Fundamental, na Vila
Cruzeiro I, nesta cidade), 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 OBRAS SOCIAIS CASA DO CAMINHO FAMÍLIA LIMA, mantenedora
do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MEIMEI, com sede nesta cidade,
na Vila Cruzeiro I, no exercício de 2014, objetivando a manutenção geral e o
funcionamento da Creche, Jardim I e II e Ensino Fundamental, mantida e
administrada pelas Obras Sociais Casa do Caminho Família Lima.
§ 1º – Fica o Município autorizado a conceder
subvenção social à entidade filantrópica OBRAS SOCIAIS CASA DO
CAMINHO FAMÍLIA LIMA, para manutenção e funcionamento do Centro de
Educação Infantil Meimei, através do convênio referenciado no caput, até a
importância de R$ 475.122,44 (quatrocentos e setenta e cinco mil cento e
vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos).
§ 2º - Os repasses ocorrerão mensalmente, sendo
que as datas e os valores das parcelas serão definidos no convênio a ser
firmado.

Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a
entidade filantrópica OBRAS SOCIAIS CASA DO CAMINHO FAMÍLIA
LIMA, deverá apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a devida
prestação de contas referente à subvenção recebida, nos moldes indicados
pela Diretoria de Contabilidade deste Município.
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
01.3066.12.365.4005.4049

335043 (101)

4049 – Manutenção da Educação Infantil
R$ 318.429,77

01.3006.12.361.4005.4044

335043 (101)

4044 – Manutenção da Rede de Ensino Básico e Fundamental
R$ 156.692,67

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário e surtindo seus efeitos a
partir de primeiro de fevereiro de 2013.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de fevereiro de
2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.087, de 24 de fevereiro de 2014.
“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio com a
Fundação OBRAS SOCIAIS “JORGE FAHIN FILHO”, e a
conceder

subvenção

financeira

para

manter

em

funcionamento a Escola Allan Kardec, sustentada e
administrada pela Fundação, 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 OBRAS SOCIAIS – JORGE FAHIN FILHO - mantenedora da
Escola ALLAN KARDEC, com sede nesta cidade, no exercício de 2014,
objetivando a manutenção geral e o funcionamento da entidade de ensino
referenciada, mantida e administrada pela Fundação retro mencionada.
§ 1º – Fica o Município autorizado a conceder
subvenção financeira à entidade filantrópica OBRAS SOCIAIS “JORGE
FAHIN FILHO”, para manutenção e funcionamento da Escola Allan Kardec,
através do convênio referenciado no caput, até a importância de R$
990.915,61 (Novecentos e noventa mil novecentos e quinze reais e
sessenta e um centavos).
§ 2º - Os repasses ocorrerão mensalmente, sendo que
as datas e os valores das parcelas serão definidos no convênio a ser
firmado.

Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a
entidade filantrópica OBRAS SOCIAIS “JORGE FAHIN FILHO” deverá
apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a devida prestação de
contas referente às subvenções recebidas nos moldes indicados pela
Diretoria de Contabilidade deste Município.
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
01.3006.12.361.4005.4044

335043 (101)

4044 – Manutenção da Rede de Ensino Básico e
Fundamental

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos a
partir de 1º (primeiro) de fevereiro de 2014.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de fevereiro de
2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.088, de 24 de fevereiro de 2014.
“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio
com ESCOLA CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS e
a conceder subvenção social (para funcionamento de
Creche, Jardim I e II e Ensino Fundamental no Setor
Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade), 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 CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, inscrita no CNPJ
sob o nº 03.887.815/0001-22, com sede na Rua Dona Josefina, nº 310,
Bairro Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade de Catalão, no exercício de
2014, objetivando a manutenção geral e o funcionamento da referida
Entidade de Ensino.
§ 1º – Fica o Município autorizado a conceder
subvenção social à entidade educacional ESCOLA CRECHE SÃO
FRANCISCO DE ASSIS, até a importância de R$ 423.101,73 (quatrocentos
e vinte e três mil cento e um reais e setenta e três centavos).
§ 2º - Os repasses ocorrerão mensalmente, sendo que
os valores e datas das parcelas serão definidos no convênio a ser firmado.
Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a
ESCOLA CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, deverá apresentar o
plano de aplicação, e, posteriormente, a devida prestação de contas

referente à subvenção recebida nos moldes indicados pela Diretoria de
Contabilidade deste Município.
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
01.3006.12.365.4005.4049

335043 (101)

4049 – Manutenção da Educação Infantil
R$ 365.721,32

01.3006.12.361.4005.4044

335043 (101)

4044 – Manutenção da Rede de Ensino Básico e
Fundamental
R$ 57.380,41

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário e surtindo seus efeitos a
partir de primeiro de fevereiro de 2014.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de fevereiro de
2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.089, de 24 de fevereiro de 2014.
“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio com
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CATALÃO, e a conceder
subvenção social (para ser utilizada na contratação de
serviços de transporte de alunos do CAEE – SANTA
CLARA, desta cidade), 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, inscrita no CNPJ sob o
nº 00.146.373/0001-75, com sede na Rua dos Boiadeiros, nº 218, Vila
Cruzeiro, nesta cidade, objetivando a concessão de subvenção social para
ser utilizada pela Associação Pestalozzi de Catalão na contratação de
serviços de transporte para os alunos do Centro de Atendimento
Educacional Especializado Santa Clara, desta cidade, mantido pela referida
Associação.
§ 1º – Fica o Município autorizado a conceder
subvenção social à ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CATALÃO, até a
importância de R$ 105.800,00 (cento e cinco mil e oitocentos reais).
§ 2º - Os repasses ocorrerão em parcelas mensais,
cujos valores e datas serão definidos em convênio, e deverão ser aplicados
na contratação de transporte para alunos do CAEE SANTA CLARA.
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 à
subvenção recebida nas datas e moldes indicados pela Controladoria
Municipal de Contas deste Município.
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias vigentes, a conta
da seguinte verba:
14.1401.08.244.4010.4027

–

Manutenção

das

Atividades Assistenciais.
335043 – Subvenções Sociais
(100) Fonte de Recurso
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos a
partir de 1º de fevereiro de 2014.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de fevereiro de
2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.090, de 24 de fevereiro de 2014.
“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CATALÃO, ESTADO
DE GOIÁS, A CELEBRAR CONVÊNIO COM A LIGA
DE FUTEBOL DE SALÃO DE CATALÃO, VISANDO
ESTIMULAR E INCENTIVAR O ESPORTE AMADOR
NESTE MUNICÍPIO 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,
Estado de Goiás, com interveniência da Secretaria Municipal de Esportes,
Lazer e Juventude, autorizado a celebrar com a LIGA DE FUTEBOL DE
SALÃO DE CATALÃO, observadas, no que couberem, as disposições da
Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, convênio objetivando
estimular e materializar o esporte amador no município, nos termos da
minuta que segue anexa e que fica fazendo parte integrante desta lei.
§ 1º – É objetivo do convênio ora autorizado, a
conjugação de esforços entre as partes para fomento das atividades e
programas desportivos amadores, abrangendo as modalidades desportivas
listadas na Cláusula Segunda da minuta do Convênio e/ou outras de
interesse das partes.

§ 2º - O Município de Catalão fica autorizado a
repassar a Liga de Futebol de Salão de Catalão, no ano de 2014, mediante
convênio ora autorizado, até a importância de R$ 383.595,00 (Trezentos e
oitenta e três mil, quinhentos e noventa e cinco reais).

Art. 2º - A obtenção e quantificação dos
recursos a serem repassados pelo Município de Catalão à Liga dependerão
de previsão orçamentária e aprovação dos projetos desportivos pela
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude.

§ 1º - As fases de execução e o cronograma
de aplicação dos recursos deverão constar de todos os projetos, sendo
obrigação das partes a prestação mensal de contas a Diretoria de Controle
Interno deste Município.

§ 2º - Em prol do sucesso da parceria e desde
que aprovado nos projetos dos eventos esportivos, a Liga poderá com os
recursos recebidos, oferecer prêmios ou valores em cheques aos melhores
colocados das modalidades desportivas, adquirir e distribuir aos atletas das
diversas modalidades desportivas os equipamentos e objetos necessários à
prática esportiva, bem como bolas, redes, troféus, medalhas, uniformes e
outros itens indispensáveis à realização dos torneios.

Art.

3º

-

As

despesas

decorrentes

da

aplicação desta Lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias
vigentes, a conta da seguinte verba:
01.3012.27.812.4018.4129

–

Departamento

das Atividades Esportivas Comunitárias.
335043 – Subvenções Sociais
(100) Fonte de Recurso

Art. 4º - Havendo interesse das partes o
convênio poderá ser renovado em períodos seguintes, cujas despesas nos

exercícios subsequentes deverão constar de dotações próprias destinadas
à Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de fevereiro de
2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.091, de 24 de fevereiro de 2014.
“Autoriza o desmembramento e doação de área de
terreno

ao

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 o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a DESMEBRAR e DOAR ao Estado de Goiás uma área de
terreno sem benfeitorias, com 76.925,00m2 (Setenta e seis mil, novecentos
e vinte e cinco metros quadrados) do imóvel urbano matriculado sob o nº
20.713, junto ao Cartório de Registro de Imóveis local, situada na Fazenda
Antônio do Ouvidor.

Art. 2º - O imóvel mencionado no artigo primeiro foi
avaliado em 408.000,000 (Quatrocentos e oito mil reais).

Art. 3º - Todas as despesas decorrentes da presente
doação correrão por conta exclusiva do Município de Catalão e serão
contabilizadas e pagas a custas de verbas do orçamento vigente.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.

Art. 5º - Fica revogada a Lei municipal nº 3.006, de 27
de junho de 2013.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de fevereiro de
2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.092, de 05 de março de 2014.
“DISPÕE E ASSEGURA MATRÍCULA PARA O
ALUNO COM DEFICIÊNCIA LOCOMOTORA NA
ESCOLA MUNICIPAL MAIS PRÓXIMA DE SUA
RESIDÊNCIA 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 assegurada matrícula para o aluno portador
de deficiência locomotora na escola municipal mais próxima de sua
residência.
Art. 2º - O aluno portador de deficiência locomotora
apresentará documento comprobatório de residência no município no
instante que fizer a solicitação da matrícula.
Art. 3º - A escola solicitará atestado médico para
comprovar a deficiência alegada, quando a aluno não estiver presente no
ato da matrícula.
Art. 4º - As escolas garantirão a permanência de alunos
com deficiência locomotora, ficando assegurado prontamente sua matrícula,
priorizando a adequação dos seus espações físicos para o devido
acolhimento.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 05 (cinco) dias do mês de março de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.093, de 05 de março de 2014.
“Altera a Lei Municipal nº 1.899, de 15 de abril de
2001, para suprimir o termo “UNIDADE”,
transformando-a em ÓRGÃO, para CONVALIDAR
as disposições contidas na LOA, nº 3.072, de 2013,
referentes ao PRÓ-SÁUDE 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 lei municipal nº 1.899, de 15 de abril de 2001,
passa, a partir desta data, a vigorar com a redação seguinte, inclusive, com
alteração da sua ementa.

“LEI Nº 1.899, DE 15 DE ABRIL DE 2001.
“Cria o “PRÓ-SAÚDE”, Órgão especializado na prestação e
manutenção dos serviços de saúde dos servidores públicos
municipais e seus dependentes diretos e dá outras
providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela
Constituição Federal, FAZ SABER, que a CAMARA MUNICIPAL, Aprova e Eu,
Prefeito Municipal, Sanciono a seguinte Lei:

Capítulo I
Da Criação, Denominação, Objetivos e Sede.
Art. 1º - Fica criado o - PRÓ-SAÚDE -, órgão especializado na prestação e
manutenção dos serviços de saúde dos servidores públicos municipais de
Catalão e seus dependentes diretos, denominado “PRO-SAÚDE” (Programa
de Saúde dos Servidores Municipais), com estruturas contábeis e
administrativas próprias.
§ 1º - A contabilidade dos recursos destinados a UNIDADE DE SAÚDE
obedecerá às mesmas normas e regras empregadas para a escrituração das
demais contas públicas.
§ 2º - Toda gestão administrativa do PRÓ-SAÚDE obedecerá às regras de
gestão pública, sujeitando o ÓRGÃO, dentre outras formas legais de controle,
ao Controle Interno, bem como da Câmara de Vereadores, na forma legal.
§ 3º - O PRÓ-SAÚDE funcionará em Prédio pertencente ao Município de
Catalão, em local de fácil acesso pelos servidores e seus dependentes.
Capítulo II
Das fontes de Custeio
Art. 2º - As fontes de custeio do PRÓ-SAÚDE, serão as proporcionadas pelas
contribuições dos segurados, do Município de Catalão e as demais previstas
nesta Lei ou que ainda venham a ser criadas.
Art. 3º - As receitas do PRÓ-SAÚDE, serão constituídas pelos seguintes
recursos:
I – contribuições mensais dos servidores públicos municipais de Catalão, na
forma prevista nesta lei;
II – repasse do Município de Catalão, na forma prevista nesta lei:
III – contribuições suplementares, complementares ou extraordinárias
autorizadas em lei:
IV – rendas resultantes de aplicações de recursos financeiros;
V – doações, legados subvenções e outras rendas eventuais;
VI – reversão de qualquer importância;

VII – prêmios e outras rendas provenientes de seguros efetuados e com
destinação ao PRÓ-SAÚDE;
VIII – juros, multas e atualizações monetárias de pagamentos de quantias
devidas ao PRÓ-SAÚDE;
IX – outras rendas a qualquer título destinadas ao PRÓ-SAÚDE.
Capítulo III
Da contribuição dos Servidores
Art. 4º - O percentual da contribuição mensal do segurado a favor do PRÓSAÚDE, destina-se exclusivamente a cobrir despesas de assistência médica,
ambulatorial, hospitalar e odontológica de atendimentos dos servidores
públicos municipais de Catalão e seus dependentes, é fixado em 5,0% (cinco
por cento), calculado sobre a remuneração total/mensal do servidor e
arrecadada mediante folha de pagamento.
Parágrafo único - A contribuição mensal de que trata o caput deste artigo,
incidirá somente até o limite de 10(dez) pisos mínimos salariais do município
de Catalão.
Capítulo IV
Da Contribuição Obrigatória do Município
Art. 5º - Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a proceder o repasse ao
PRÓ-SAÚDE, da importância relativa à contrapartida do município, no
importe de 5,0% (cinco por cento) do valor da folha de pagamento dos
servidores ocupantes de cargos efetivos, inativos e pensionistas, inclusive
daquela referente ao pagamento do décimo terceiro salário.
CAPÍTULO V
Da Data dos Repasses
Art. 6º - O repasse mencionado no artigo anterior, bem como a contribuição
dos servidores mencionada no artigo 4º desta lei, deverá ser creditado na
conta do PRÓ-SAÚDE, na mesma data em que for efetuado o pagamento dos
servidores municipais, ou seja, até o quinto dia útil do mês subsequente ao
de referência.
Capítulo VI
Dos Participantes do Pró-Saúde

Art. 7º - São considerados segurados do PRÓ-SAÚDE, cuja filiação ao
Programa é facultativa:
I – os servidores ocupantes de cargos efetivos do Poder Executivo, Legislativo
Municipal, Autarquias e Fundações;
II – os inativos e pensionistas municipais;
III – os ocupantes de cargos comissionados no Poder Executivo e Legislativo,
das Autarquias e das Fundações Municipais;
IV – Os professores de 3º (terceiro) grau colocados à disposição do CAMPUS
DA UFG, desta cidade e;
V – os agentes políticos.
Art. 8º - Os segurados poderão aderir, a qualquer tempo, ao Programa de
Saúde.
Parágrafo Único – Os segurados terão, após a adesão a que se refere o caput
deste artigo, prazo de carência de 120 (cento e vinte) dias, para fazerem jus
aos benefícios do Programa de Saúde.
Capítulo VII
Das Disposições Gerais
Art. 9º - É vedado ao PRO-SAÚDE, conceder empréstimos de qualquer
natureza ao Executivo Municipal ou a qualquer outra entidade, quer seja
publica ou privada.
Parágrafo único – É também vedado ao PRÓ-SAÚDE prestar qualquer tipo de
atendimento a pessoas estranhas ao ÓRGÃO, sob pena dos responsáveis pelo
órgão reembolsarem imediatamente as despesas efetuadas, após a
atualização monetária.
Art. 10 – O Chefe do Poder Executivo poderá expedir Decretos
regulamentares desta lei, sempre que se fizerem necessários ao seu bom e
fiel cumprimento.
Art. 11 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário”.

Art. 2º – Em razão das alterações efetuadas na lei de criação
do PRO-SAÚDE, de nº 1.899, de 15 de abril de 2001, ficam convalidados os termos
da Lei Orçamentária Anual – LOA, nº 3.072, de 26 de dezembro de 2013, no que se
referir à antiga UNIDADE DE SAÚDE – PRÓ-SAÚDE, atual PRÓ-SAÚDE, para o
exercício de 2014.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos a partir de primeiro de
janeiro de 2014.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 05 (cinco) dias do mês de março de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.094, de 05 de março de 2014.
“Autoriza o Poder Executivo a desafetar,
desmembrar e ceder em comodato à área 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 Executivo Municipal autorizado a
desafetar, desmembrar e ceder em comodato, por 15 (quinze) anos, podendo
ser

renovado

por

igual

período,

à

ASSOCIAÇÃO

DOS

TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE CATALÃO – ATAC, pessoa
jurídica de direito privado, constituída na forma de sociedade civil de fins não
lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, inscrita no CNPJ sob o
nº 15.070.960/0001-03, com sede e foro nesta cidade, o bem imóvel de
propriedade do Município de Catalão, necessário para o bom desempenho das
finalidades da ATAC, a seguir descrito:

- uma área de terreno, lado ímpar, situada na Rua
Paralela VII, parte de uma área denominada Equipamentos Comunitários – 01,
no Loteamento Copacabana, nesta cidade de Catalão, propriedade deste
Município, de formato irregular com as seguintes medidas e confrontações:
pela frente, da divisa com o lado direito sentido lado esquerdo, mede 45,26m

(quarenta e cinco metros e vinte e seis centímetros); daí vira a direita e mede
45,66m (quarenta e cinco metros e sessenta e seis centímetros) daí vira a
esquerda e mede 3,00m (três metros) e novamente vira à esquerda, mede
3,50m (três metros e cinquenta centímetros) até o encontro com o lado
esquerdo e confronta com a Rua Paralela VII; pelo lado direito mede 94,13m
(noventa e quatro metros e treze centímetros) e confronta com a Área
Remanescente (Equipamentos Comunitários 01); pelo lado esquerdo mede
109,17m (cento e nove metros dezessete centímetros) e confronta com a
propriedade de Eurípedes Correia e Outros; aos fundos mede 31,26m (trinta e
um metros e vinte e seis centímetros) e confronta com a Área de Uso Público
02; totalizando uma área de 6.005,76m2 (seis mil e cinco vírgula setenta e seis
metros quadrados).

Art. 2º - O imóvel objeto do comodato deverá
servir a ATAC, que não poderá em hipótese nenhuma cedê-lo a terceiros, que
poderá construir cercas e benfeitorias que julgar necessárias para melhor
atender aos objetivos da ASSOCIAÇÃO.

§ 1º - Nenhuma benfeitoria, seja útil ou necessária,
levadas a efeito pela ATAC serão indenizadas, a qualquer título pelo
Município ao final da cessão.

§ 2º - O presente comodato não ensejará
contrapartida financeira por qualquer das partes.

§ 3º - A ASSOCIAÇÃO deverá cumprir e
enquanto utilizar-se do imóvel, com todas as obrigações civis e criminais
decorrentes de sua atividade e ocupação, providenciando ainda, sob sua inteira
responsabilidade e ônus, todas as Licenças e Alvarás necessários para as
atividades desenvolvidas pela ATAC.

§ 4º - A ATAC se responsabiliza ainda pelas
despesas com Água, Energia, Telefone, se houver, e ainda pela conservação e
limpeza tanto da área, como das edificações que serão levadas a efeito.

§ 5º - O presente comodato fica desde já onerado
com as cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade do imóvel durante
todo seu prazo de vigência.
Art. 3º - Em caso de extinção do Comodato ou
devolução do imóvel por parte da ASSOCIAÇÃO, as benfeitorias passarão a
integrar o patrimônio do Município, ficando o comodato revogado
automaticamente.
Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei, se houverem, serão suportadas a conta da ASSOCIAÇÃO.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 05 (cinco) dias do mês de março de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.095, de 05 de março de 2014.
“Abre Crédito Especial no valor de R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) 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 - É aberto Crédito Especial, no valor de
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), nas dotações orçamentárias da
Lei Municipal nº 3.072, de 26 de dezembro de 2013, que estima a receita e fixa a
despesa para o exercício de 2014, conforme disposto abaixo:

06.0601.06.182.4024.1643

449051(110)

1643 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE
BOMBEIROS.
TOTAL R$ 250.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito especial
autorizado no artigo anterior desta lei, serão utilizados recursos de superávit
financeiro no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) e anulação de
dotações seguintes:
-06.0601.06.182.4024.4018

339030 (110) – R$ 50.000,00

-06.0601.06.182.4024.4018

339039 (110) – R$ 50.000,00

-06.0601.06.182.4024.4018

339036 (110) – R$ 10.000,00

Art. 3º - Fica autorizado a abrir créditos Adicionais de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.072, de 26 de dezembro de
2013, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2014.

Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e inclusões
necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei municipal nº 3.073, de
11 de dezembro de 2013; na Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2014, lei
municipal nº 3.074, de 26 de dezembro de 2013, bem como na Lei Orçamentária
Anual – LOA de 2014.

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

GABINETE

DO

PREFEITO

MUNICIPAL

DE

CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 05 (cinco) dias do mês de março de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.096, de 05 de março de 2014.
“Autoriza o Município de Catalão a firmar
convênio

com

NOVEMBRO,

o

desta

ROTARY
cidade,

CLUB
e

a

1º

DE

conceder

subvenção financeira da forma que especifica e
dá outras procidências”.

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, em nome do Município de Catalão, a firmar convênio de parceria
com o ROTARY CLUB 1º DE NOVEMBRO, com sede nesta cidade,
entidade social sem fins lucrativos, com estatuto próprio e ligado à defesa
dos direitos sociais, com o objetivo único manter, administrar e fazer
funcionar o Cursinho Municipal Pré-Vestibular “Israel Macedo” desta cidade.
Parágrafo único – Fica ainda o Município de
Catalão autorizado a conceder subvenção financeira ao ROTARY CLUB 1º
DE NOVEMBRO, para manutenção e funcionamento do Cursinho Municipal
Pré-Vestibular “Israel Macedo”, durante o exercício de 2014, via de
convênio referenciado no caput, a importância de até R$ 622.909,89
(seiscentos e vinte e dois mil novecentos e nove reais e oitenta e nove

centavos) cujos repasses ocorrerão em parcelas mensais em datas a serem
definidas no convênio.
Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei,
ROTARY CLUB 1º DE NOVEMBRO deverá apresentar o plano de
aplicação e, posteriormente, a devida prestação de contas referente às
subvenções recebidas nas datas e modelos exigidos pela Diretoria de
Contabilidade.

Art. 3º - As despesas para consecução do
convênio a ser firmado correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

01.3006.12.364.4005.4048
4048:

Manutenção

do

335043 (100)
Ensino

Pré-Vestibular

e

Universitário.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo seus
efeitos a partir de primeiro de fevereiro de 2014.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 05 (cinco) dias do mês de março de
2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.097, de 11 de março de 2014.
Denomina de ‘Unidade de Pronto Atendimento Dr. Jamil
Sebba’ – UPA – a unidade de saúde construída na
Avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar
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

‘Unidade

de

Pronto

Atendimento Dr. Jamil Sebba’ – UPA – a unidade de saúde construída na
Avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar, entre a Vila Chaud e o Bairro
Ipanema.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 11 (onze) dias do mês de março de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.098, de 11 de março de 2014.
“Altera inciso I, do art. 1º, da Lei Municipal nº
1.803, de 16 de dezembro de 1999”.

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 Art. 1º, da Lei Municipal nº
1.803, de 16 de dezembro de 1999, passa, a partir desta data, a vigorar
com a seguinte redação:
“Lei nº 1.803, de 16 de dezembro de 1999:
Art. 1º I – ser proprietário de um único imóvel neste
Município, quer seja no perímetro urbano desta
cidade, Distritos ou Povoados,”.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE

DO

PREFEITO

MUNICIPAL

DE

CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 11 (onze) dias do mês de março de
2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.099, de 11 de março de 2014.
“Altera o Art. 1º da lei municipal de nº
2.590, de 1º de julho 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 - O Art. 1º, da Lei Municipal nº 2.590, de 1º
de julho de 2008, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte
redação:
“Lei nº 2.590, de 1º de julho de 2008:

Art. 1º - O artigo 1º, da Lei Municipal nº 1000, de 12
de março de 1991, passa, a partir desta data a vigorar acrescido do
parágrafo único abaixo descrito:
“Lei 1000, de 12 de março de 1991:

Art. 1º Parágrafo único – Além do perímetro urbano
descrito

no

caput

deste

artigo,

fica

criada

a

primeira

GLEBA

DESCONTÍNUA DO PERÍMETRO URBANO DE CATALÃO: “refere-se o
presente memorial a demarcação levada a efeito na Fazenda Retiro, com
área de 42,7812 ha. A presente gleba é delimitada por um polígono irregular
cuja demarcação se inicia pelo ponto M.01 cravado junto à creca de arame

na divisa com Roberto Montes Santa Cecília e segue por essa confrontação
até o ponto M.05, com os respectivos azimutes e distancias: AZ.144º09’44”
–

44,407m;

AZ.147º26’22”

–

98,478m;

AZ.156º38’40”

–

47,927m;

AZ.156º34’17” – 65,391m. Dai segue até o ponto A.01 pela cerca de arame
na divisa com Roberto Paschoal Safatle com os respectivos azimutes e
distancias: AZ.339º22’03”

– 100,000m; AZ.227º33’35”

–

325,488m;

AZ.134º40’08” – 105,124m. Dai segue até o ponto M.06 pela cerca de
arame na divisa com Roberto Montes Santa Cecília com os respectivos
azimutes e distancias: AZ.43º57’24” – 191,725m; AZ.43º57’24” – 231,417m;
AZ.43º57’24” – 30,712m. Dai segue até o ponto M.07 pelo Córrego do Café
com uma extensão de 617,211m. Dai segue até o ponto M.15 pela cerca de
arame na divisa com Heleno M. Cardoso, com os respectivos azimutes e
distancias:

AZ.230º40’51”

–

34,351m;

AZ.230º40’51”

–

128,373m;

AZ.238º24’19” – 15.629m; AZ.238º24’19” – 295,853m; AZ.208º36’38” –
87,710m;

AZ.185º08’11”

–

89,359m;

AZ.167º36’33”

–

135,148m;

AZ.135º00’00” – 79,196m; AZ.172º18’14” – 112,009m; AZ.167º21’20” –
10,20. Dai segue até o ponto R.07 pela cerca de arame na divisa com
Roberto Paschoal Safatle, com os respectivos azimutes e distancias:
AZ.318º30’40” – 95,14m; AZ.327º18’16” – 124,93m; AZ.319º47’39” –
219,97m;

AZ.325º59’19”

–

39,01m;

AZ.337º07’01”

–

167,28m;

AZ.338º27’30” – 99,59m; AZ.338º27’30” – 04,67m; AZ.248º27’41” –
144,53m; AZ.322º16’09” – 276,89m. Dai segue até o ponto M.01 pela cerca
de arame na divisa com Roberto Montes Santa Cecília, com os respectivos
azimutes e distancias: AZ.44º14’10” – 201,593m; AZ.44º14’10” – 10,558m,
concluindo então essa descrição”.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE

DO

PREFEITO

MUNICIPAL

DE

CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 11 (onze) dias do mês de março de
2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.100, de 11 de março de 2014.
“Altera a lei municipal de nº 2.750, de 30 de
julho de 2010, inclusive a sua ementa, na
forma abaixo”.
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 alterada a lei municipal de nº 2.750,
de 30 de junho de 2010, inclusive a sua ementa, que a partir desta data,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Lei Municipal nº 2.750, de 30 de junho de 2010:
“INSTITUI
O
PLANO
MUNICIPAL
DE
SANEAMENTO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA E
ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO DE CATALÃO, NA FORMA QUE
ESPECIFICA”.
Art. 1º - Fica instituído o Plano Municipal de Saneamento –
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, nos termos do Anexo
Único, destinado a articular, integrar e coordenar recursos tecnológicos,
humanos, econômicos e financeiros, para a execução dos serviços públicos
municipais urbanos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no
âmbito do município de Catalão, em conformidade com o estabelecimento
na Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007.
Art. 2º - O Plano Municipal de Saneamento – Abastecimento
de Água e Esgotamento Sanitário, instituído por esta lei, será revisto
periodicamente a cada 04 (quatro) anos, sempre previamente à elaboração
do Plano Plurianual.

Parágrafo Único – Competirá ao Poder Executivo Municipal
encaminhar a proposta de revisão do Plano Municipal de Saneamento –
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário à Câmara Municipal,
contendo as alterações, se necessárias, a atualização e a consolidação do
plano até então vigente.
Art. 3º - O Plano Municipal de Saneamento – Abastecimento
de Água e Esgotamento Sanitário, instituído por esta lei, não altera a Lei do
Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável Urbano e Ambiental do
Município de Catalão, ficando mantida a política de desenvolvimento urbano
de uso do solo e ambiental nele definida.
§ 1º - Não serão alteradas pela presente Lei as áreas
definidas no Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável Urbano e
Ambiental do Município de Catalão como sendo de expansão urbana,
restrita a expansão urbana, zona de desenvolvimento econômico, áreas de
preservação permanente ou zoa de proteção paisagística.
§ 2º - As disposições contidas nesta Lei que não forem
compatíveis com o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável e
Ambiental do Município de Catalão, não terão validade.
Art. 4º - A proposta de revisão do Plano Municipal de
Saneamento – Abastecimento de Água e Esgotamento deverá ser
elaborada em articulação com a autarquia responsável pelos serviços e
estar compatível com as diretrizes, metas e objetivos:
I – das Políticas Federais e Estaduais de Saneamento
Básico, de Saúde Pública e de Meio Ambiente;
II – dos Planos Federais e Estaduais de Saneamento Básico
e Recursos Hídricos.
§ 1º - A revisão do Plano Municipal de Saneamento –
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário deverá seguir as diretrizes
dos planos das bacias hidrográficas em que estiver inserido.
§ 2º - O Poder Executivo Municipal, no cumprimento do
estabelecido neste artigo, poderá solicitar cooperação técnica estadual e
federal.
Art. 5º - As revisões do Plano Municipal de Saneamento –
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, não poderão ocasionar

inviabilidade técnica ou desequilíbrio econômico-financeiro na prestação
dos serviços, devendo qualquer acréscimo de custo ter a respectiva fonte
de custeio apresentada pela autarquia responsável pelos serviços.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário”.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE

DO

PREFEITO

MUNICIPAL

DE

CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 11 (onze) dias do mês de março de
2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.101, de 11 de março de 2014.
“Altera o Art. 1º, da Lei Municipal nº
3.083, de 06 de janeiro de 2014”.

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. 1º, da Lei Municipal nº 3.083, de 06
de janeiro de 2014, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte
redação:
“Lei nº 3.083, de 06 de janeiro de 2014:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
adquirir por compra e venda, desapropriar, consensual ou judicialmente,
os lotes de terreno de nº 01 e 02 e 16 a 19, da Quadra 19, do
Loteamento Jardim Catalão, nesta cidade, de propriedade de Inácio
Netto Leão, fazendeiro, CPF nº 015.381.011-49, objeto da matrícula
imobiliária nº R.1-5.734, do Livro 2-N, do Cartório de Registro de Imóveis
local”.

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

GABINETE

DO

PREFEITO

MUNICIPAL

DE

CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 11 (onze) dias do mês de março de
2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.102, de 10 de abril de 2014.
Denomina de ‘Complexo Esportivo Lázaro Domingues’ o
espaço de lazer construído no jardim Primavera
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominado de ‘Complexo Esportivo Lázaro
Domingues’ o espaço de lazer construído no Jardim Primavera, entre as
Ruas Bouganvile, das Hortências e a Avenida dos Girassóis.

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

GABINETE

DO

PREFEITO

MUNICIPAL

DE

CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 10 (dez) dias do mês de abril de
2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.103, de 10 de abril de 2014.
Fixa as comemorações pelo aniversário do Distrito
de Pires Belo no Calendário Oficial de Eventos 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 - Ficam fixadas as comemorações pelo aniversário do
Distrito de Pires Belo, no dia 17 de fevereiro, no Calendário Oficial de
Eventos do Município de Catalão.
Art. 2º - As comemorações de que tratam o artigo anterior
serão promovidas pelas secretarias designadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo Único – Para os festejos comemorativos do
aniversário do Distrito de Pires Belo, o Poder Executivo poderá articular-se
com associações e entidades representativas e, se necessário, manter
parcerias com instituições públicas e/ou privadas.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE

DO

PREFEITO

MUNICIPAL

DE

CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 10 (dez) dias do mês de abril de
2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.104, de 10 de abril de 2014.
Fixa as comemorações pelo aniversário do Distrito de Santo
Antônio do Rio Verde no Calendário Oficial de Eventos 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 - Ficam fixadas as comemorações pelo aniversário do
Distrito de Santo Antônio do Rio Verde, no dia 13 de junho, no Calendário
Oficial de Eventos do Município de Catalão.
Art. 2º - As comemorações de que tratam o artigo anterior
serão promovidas pelas secretarias designadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo Único – Para os festejos comemorativos do
aniversário do Distrito de Santo Antônio do Rio Verde, o Poder Executivo
poderá articular-se com associações e entidades representativas e, se
necessário, manter parcerias com instituições públicas e/ou privadas.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE

DO

PREFEITO

MUNICIPAL

DE

CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 10 (dez) dias do mês de abril de
2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.105, de 10 de abril de 2014.
“Denomina de UBS ‘MARIA CAROLINA DE
MESQUITA NETTO’ a Unidade Básica de
Saúde a ser construída no bairro Castelo
Branco”.

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 UBS “MARIA CAROLINA DE
MESQUITA NETTO” a Unidade Básica de Saúde a ser construída no bairro
Castelo Branco, nesta cidade.

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

GABINETE

DO

PREFEITO

MUNICIPAL

DE

CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 10 (dez) dias do mês de abril de
2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

EMENDA Nº 01 , DE 23 DE ABRIL DE 2014,
MUNICÍPIO DE CATALÃO

Á LEI ORGÂNICA DO

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.106, de 24 de abril de 2014.
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar
financiamento com a Caixa Econômica Federal, a
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. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a
contratar e garantir financiamento com A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
RECURSOS DO FGTS, até o valor de R$ 36.488.695,91 (trinta e seis
milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e noventa e cinco
reais e noventa e um centavos), observadas as disposições legais em vigor
para a contratação de operações de crédito, as normas da Caixa
Econômica Federal e as condições específicas.
Parágrafo único – Os recursos resultantes do
financiamento autorizado neste artigo serão obrigatoriamente aplicados na
execução de empreendimentos integrantes do Programa de Saneamento
para todos, para a Ampliação do Sistema de Abastecimento de Águas de
Catalão – Goiás.
Art. 2º - Para a garantia do principal, encargos e
acessórios dos financiamentos ou operações de crédito pelo Município de

Catalão, Estado de Goiás, para a execução de obras, serviços e
equipamentos, observada a finalidade indicada no Art. 1º e seu parágrafo
único, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder e/ou vincular em
garantia, em caráter irrevogável e irretratável, a modo pró solvendo, as
receitas e parcelas de FPM – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS/ICMS.

§ 1º - O disposto no caput deste artigo obedece aos
ditames contidos nos incisos I e II, do artigo 159, da Constituição Federal, e,
na hipótese da extinção dos impostos ali mencionados, os fundos ou
impostos que venham a substituí-los, bem como, na sua insuficiência, parte
dos depósitos serão conferidos à Caixa Econômica Federal os poderes
bastantes para que as garantias possam ser prontamente exequíveis no
caso de inadimplemento.

§ 2º - Para efetivação da cessão e/ou da vinculação
em garantia dos recursos previstos no caput deste artigo, fica o BANCO DO
BRASIL e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL autorizados a transferirem os
recursos cedidos e/ou vinculados à conta e ordem da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, nos montantes necessários à amortização da dívida, nos prazos
contratualmente estipulados, em caso de cessão, ou ao pagamento dos
débitos vencidos e não pagos, em caso de vinculação.

§ 3º - Os poderes previstos neste artigo e nos
parágrafos 1º e 2º só poderão ser exercidos pela CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, na hipótese do MUNICÍPIO DE CATALÃO não ter efetuado, no
vencimento, o pagamento das obrigações assumidas nos contratos de
empréstimos, financiamentos ou operações de créditos celebrados com a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Art. 3º - Os recursos provenientes da operação de
crédito objeto do financiamento serão consignados como receita no
orçamento ou em créditos adicionais.

Art. 4º - O Poder Executivo consignará nos
orçamentos anuais e plurianuais do Município de Catalão, durante os
prazos que vierem a ser estabelecidos para empréstimos, financiamentos
ou operações de crédito por ele contraídos, dotações suficientes à
amortização do principal, encargos e acessórios resultantes, inclusive os
recursos necessários ao atendimento da contrapartida do Município de
Catalão no Projeto financiado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
conforme autorizado por esta lei.

Art. 5º - O Poder Executivo baixará os atos próprios
para a regulamentação da presente lei.

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

GABINETE

DO

PREFEITO

MUNICIPAL

DE

CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de
abril de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.106, de 24 de abril de 2014.
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar
financiamento com a Caixa Econômica Federal, a
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. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e
garantir financiamento com A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RECURSOS DO
FGTS, até o valor de R$ 36.488.695,91 (trinta e seis milhões, quatrocentos e oitenta e
oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos), observadas as
disposições legais em vigor para a contratação de operações de crédito, as normas da
Caixa Econômica Federal e as condições específicas.
Parágrafo único – Os recursos resultantes do financiamento
autorizado

neste

artigo

serão

obrigatoriamente

aplicados

na

execução

de

empreendimentos integrantes do Programa de Saneamento para todos, para a
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Águas de Catalão – Goiás.

Art. 2º - Para a garantia do principal, encargos e acessórios
dos financiamentos ou operações de crédito pelo Município de Catalão, Estado de
Goiás, para a execução de obras, serviços e equipamentos, observada a finalidade
indicada no Art. 1º e seu parágrafo único, fica o Poder Executivo Municipal autorizado
a ceder e/ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, a modo pró

solvendo, as receitas e parcelas de FPM – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS/ICMS.

§ 1º - O disposto no caput deste artigo obedece aos ditames
contidos nos incisos I e II, do artigo 159, da Constituição Federal, e, na hipótese da
extinção dos impostos ali mencionados, os fundos ou impostos que venham a substituílos, bem como, na sua insuficiência, parte dos depósitos serão conferidos à Caixa
Econômica Federal os poderes bastantes para que as garantias possam ser prontamente
exequíveis no caso de inadimplemento.

§ 2º - Para efetivação da cessão e/ou da vinculação em
garantia dos recursos previstos no caput deste artigo, fica o BANCO DO BRASIL e a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL autorizados a transferirem os recursos cedidos e/ou
vinculados à conta e ordem da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos montantes
necessários à amortização da dívida, nos prazos contratualmente estipulados, em caso
de cessão, ou ao pagamento dos débitos vencidos e não pagos, em caso de vinculação.

§ 3º - Os poderes previstos neste artigo e nos parágrafos 1º
e 2º só poderão ser exercidos pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na hipótese do
MUNICÍPIO DE CATALÃO não ter efetuado, no vencimento, o pagamento das
obrigações assumidas nos contratos de empréstimos, financiamentos ou operações de
créditos celebrados com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Art. 3º - Os recursos provenientes da operação de crédito
objeto do financiamento serão consignados como receita no orçamento ou em créditos
adicionais.

Art. 4º - O Poder Executivo consignará nos orçamentos
anuais e plurianuais do Município de Catalão, durante os prazos que vierem a ser
estabelecidos para empréstimos, financiamentos ou operações de crédito por ele
contraídos, dotações suficientes à amortização do principal, encargos e acessórios
resultantes, inclusive os recursos necessários ao atendimento da contrapartida do
Município de Catalão no Projeto financiado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
conforme autorizado por esta lei.

Art. 5º - O Poder Executivo baixará os atos próprios para a
regulamentação da presente lei.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.107, de 30 de abril de 2014.
“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL
A
EFETUAR
DESPESAS
PARA
CUMPRIMENTO DOS DEVERES E EXERCÍCIO DAS
COMPETÊNCIAS INERENTES A ADESÃO AO PROGRAMA
“MAIS MÉDICOS” 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 autorizado o Chefe do Poder Executivo a efetuar
despesas para o cumprimento dos deveres e exercício das competências do
Município de Catalão, Estado de Goiás, inerentes à adesão ao Programa “Mais
Médicos”, da seguinte forma:
I - Recepção e deslocamento do(s) profissional(is) médico(s)
participante(s) do Programa “Mais Médicos” desde o aeroporto mais próximo até a
respectiva moradia, quando da chegada deste(s) para início das atividades;
II - Concessão Mensal de Auxílio Moradia, no valor de até R$
1.000,00 (mil reais) ao(s) profissional(is) médico(s) participante(s) do Programa
“Mais Médicos” que atuar(em) no Município;
III - Concessão Mensal de Auxílio Alimentação, no valor de
até R$ 600,00 (seiscentos reais), ao(s) profissional(is) médico(s) participante(s) do
Programa “Mais Médicos” que atuar(em) no Município;
IV - Concessão de transporte para o(s) profissional(is)
médico(s) participante(s) do Programa “Mais Médicos” para deslocar-se ao local de
desenvolvimento de suas atribuições, quando necessário;

§1º Os benefícios dispostos nos incisos deste artigo terão
vigência enquanto o(s) profissional(is) médico(s) participante(s) do Programa “Mais
Médicos” estiver(em) atuando no Município, por meio do referido Programa.
§2º Os auxílios de que trata esta lei serão creditados em favor
do(s) profissional(is) médico(s) participante(s) do Programa “Mais Médicos” até o
quinto dia útil do mês posterior à prestação do serviço.
§3º Os auxílios serão creditados ao beneficiado de forma
proporcional, caso venha ocorrer dispensa, descredenciamento ou abandono do
programa.
§4º Os auxílios instituídos por esta Lei não se caracterizam
como pagamento por contraprestação de serviço prestado ao Município.
§5º O(s) profissional(is) médico(s) beneficiário(s) deverão
comprovar que os recursos recebidos foram empreendidos exclusivamente para as
finalidades a que se propõem.
§6º O valor estipulado nos incisos II e III serão reajustados,
anualmente, através do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.
Art. 2º - Nos termos do art. 17 da Lei 12.871/2013 e do termo
de adesão e compromisso celebrado entre o Ministério da Saúde e o Município, as
atividades desempenhadas pelos profissionais no âmbito do Programa “Mais
Médicos” do Governo Federal não criam vínculo empregatício de qualquer natureza
com o Município de Catalão.
Art. 3° - Para cobertura das despesas desta lei fica autorizado
o Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.072,
de 26 de dezembro de 2013, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício
de 2014), Crédito Especial no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
CRÉDITO ESPECIAL 2014:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0401.10.301.4009.4037 339046 (102) – 20.000,00
04.0401.10.301.4009.4037 339048 (102) – 30.000,00
339046 – Auxílio Alimentação
339048 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Art. 4º - Para cobertura do crédito especial autorizado no
artigo anterior desta lei, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial
da dotação orçamentária abaixo:
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:
04.0402.10.122.4001.4034 339039 (102) – 50.000,00
Art. 5º - Fica autorizado a abrir créditos Adicionais de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.072, de 26 de dezembro de
2013, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2014.
Art. 6º - Fica autorizado a fazer as alterações e inclusões
necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei municipal nº 3.073, de 11
de dezembro de 2013; na Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2014, lei
municipal nº 3.074, de 26 de dezembro de 2013, bem como na Lei Orçamentária
Anual – LOA de 2014.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2014.

(a)JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.108, de 30 de abril de 2014.

“Altera o art. 19, da Lei Municipal n° 2.212, de
05 de agosto de 2004”.

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. 19, da Lei Municipal n° 2.212, de 05 de agosto
de 2004, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte redação:
“Lei n° 2.012, de 05 de agosto de 2004:

Art. 19-...

§ 1° - Conforme define o PDUA, considera-se como de
interesse social o loteamento destinado à população sem moradia própria, com
rendimento mensal igual à no máximo (três salários mínimos e com vínculo de
trabalho com o município, devendo os loteamentos de interesse social serem
exclusivamente votados a conjuntos habitacionais, sendo vedado a comercialização
de lotes.

§ 2° - A vedação do § 1° deste Artigo não se estende aos lotes
com destinação comercial para atender ao Empreendimento, o que não poderá
ultrapassar a 5% (cinco por cento) do total dos lotes do Loteamento”.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2014.

(a)JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.109, de 30 de abril de 2014.
“Abre Crédito Especial no orçamento em execução”.
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 autorizado o Executivo Municipal a abrir no
orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.072, de 26 de dezembro de 2013, que
estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2014), Crédito Especial no
valor de R$ 1.218.770,50 (um milhão duzentos e dezoito mil setecentos e setenta
reais e cinquenta centavos).
CRÉDITO ESPECIAL 2014:
1671 – Construção de Tanques Viveiros a Piscicultura Familiar
01.3010.20.122.4016.1671 449051 (100) – 2.216,94
01.3010.20.122.4016.1671 449051 (123) – 452.783,06
4174 – Manutenção e Conservação da Piscicultura Familiar
01.3010.20.122.4016.4174 319034 (123) – 63.533,50
01.3010.20.122.4016.4174 339030 (123) – 308.762,00
01.3010.20.122.4016.4174 339036 (123) – 210.000,00
01.3010.20.122.4016.4174 339039 (123) – 126.160,00
01.3010.20.122.4016.4174 449052 (123) – 55.315,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito especial autorizado no
artigo anterior desta lei, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial
da dotação orçamentária abaixo:

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
01.3010.20.606.4016.4125 339030 (100) – 2.216,94
01.3019.15.782.4020.1619 449051 (123) – 1.216.553,56

Art. 3º - Fica autorizado a abrir créditos Adicionais de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.072, de 26 de dezembro de
2013, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2014.

Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e inclusões
necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei municipal nº 3.073, de 11
de dezembro de 2013; na Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2014, lei
municipal nº 3.074, de 26 de dezembro de 2013, bem como na Lei Orçamentária
Anual – LOA de 2014.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.110, de 30 de abril de 2014.
“Autoriza o Município a doar com encargo ao Estado
de Goiás, (para ser a nova sede do 8º Núcleo Regional
de Polícia Técnico-Científica) lotes de terreno que
especifica e dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo do Município de
Catalão, autorizado a doar ao ESTADO DE GOIÁS/8º NÚCLEO REGIONAL DE
POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA, os lotes de terreno nº 01 ao 04, 14 e 15, da
Quadra 68, do Loteamento Jardim Ipanema, nesta cidade, (atual sede dos Bombeiros
Militar de Catalão), matriculados sob os n.º R. 2-17.097; R. 2-17.098; R.2-17.099
R.3-17.100, todos do Livro 2-BF; R.2-16.510 e R.2-16.511 do Livro 2-BD, do CRI
Local.
Art. 2º - Os lotes urbanos referenciados no artigo anterior
serão doados ao Donatário com a finalidade específica de servir como a nova sede
do 8º Núcleo Regional de Polícia-Técnico/Catalão-GO.

Art. 3º - Fica estipulado o prazo de 01 (um) ano para o início
das obras de construção e/ou adaptação e de 02 (dois) para a conclusão, a contar da
escritura de doação, caso não sejam cumpridos estes prazos, o imóvel retornará

automaticamente ao patrimônio do doador, independentemente de qualquer
procedimento judicial e sem qualquer tipo de indenização em favor do Donatário.

Parágrafo único - Cessada a finalidade para a qual os imóveis
foram doados, por força de cláusula de reversão a constar na Escritura Pública de
Doação voltarão os imóveis ao patrimônio municipal.

Art. 4º - Todas as despesas decorrentes da presente doação
serão suportadas pelo Doador e correrão por conta de dotação própria consignada no
orçamento vigente do Município.

Art. 5º - A Escritura Pública de Doação deverá conter os
encargos constantes nesta Lei.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.111, de 30 de abril de 2014.
“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênios
com a Santa Casa de Misericórdia de Catalão para
subsidiar a manutenção do plantão no Pronto Socorro,
bem como executar o repasse de verbas específicas do
SUS, 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, através do Poder
Executivo,

autorizado a firmar

convênios com a

SANTA

CASA DE

MISERICÓRDIA DE CATALÃO, CNPJ nº 01.323.146/0001-30, com sede nesta
cidade, com o objetivo de subsidiar a manutenção do plantão 24 horas do Pronto
Socorro, bem executar o repasse de verbas específicas do SUS, visando manter em
pleno funcionamento àquela Entidade de utilidade pública e sem fins econômicos.
Art. 2º - Para o recebimento dos repasses financeiros
autorizados no artigo anterior, a Santa Casa de Misericórdia de Catalão,
compromete-se a:

I - Garantir o atendimento no pronto socorro, inclusive aos
sábados, domingos e feriados, durante as vinte e quatro (24) horas do dia;
II - Apresentar relatório mensal de todos os atendimentos à
Secretaria de Saúde do Município, com a indicação do número de pacientes e
atendimento prestado.

§ 1º - A não prestação de contas no tempo e forma indicados
pela Comissão de Controle Interno, implicará na suspensão do repasse.

§ 2º - A não aprovação das contas prestadas importará na
responsabilidade pessoal e solidária pelo pagamento do valor repassado ao gestor e
responsável financeiro da Entidade.

Art. 3º - O Convênio será imediatamente interrompido se
constatado e comprovado o descumprimento da finalidade da Entidade Conveniada.

Art. 4º - Os recursos destinados à execução deste Convênio
correrão à conta de dotações próprias, suplementadas se necessário, na forma da lei.
Art. 5º - Os convênios vigerão de acordo com as dotações
orçamentárias do exercício financeiro, podendo ser prorrogados sempre que houver
interesse das partes.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.112, de 30 de abril de 2014.
“Altera a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de
Promoção e Ação Social e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a
seguinte Lei:
Art.1º - Ficam criados na Estrutura Administrativa do Município
de Catalão, na Secretaria Municipal de Promoção e Ação Social, os cargos
comissionados com seus respectivos nomes, quantitativos e vencimentos abaixo
relacionados, que ficam fazendo parte integrante do ANEXO ÚNICO – da Lei
Municipal de nº 2.637, de 19 de dezembro de 2008, que definiu a estrutura
administrativa do Município.
ANEXO ÚNICO
– da Lei Municipal de nº 2.637, de 19 de dezembro de 2008 –.
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL
Nº
VAGAS
01
01
01
01
01
01
01
01

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA
Chefe da Divisão Banco de Dados e Pesquisa Social
Chefe da Divisão de Benefícios Assistenciais
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
CHEQUE REFORMA MUNICIPAL
Chefe da Divisão de Recursos Humanos e Materiais
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE CESTAS BÁSICAS
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE ALUGUEL SOCIAL MUNICIPAL
CHEFE DO DEPARTAMENTO

VENCIMENTO
MENSAL R$
1.888,53
1.042,07
1.042,07
1.888,53
1.042,07
1.888,53
1.888,53
1.888,53

01

DE RENDA CIDADÃ MUNICIPAL
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
BOLSA UNIVERSITÁRIA MUNICIPAL

1.888,53

Art. 2º - O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL
À COMUNIDADE tem por objetivo a execução dos programas, projetos e serviços de
assistência social junto a grupos específicos em situação de vulnerabilidade social, bem
como prestar assessoria técnica às organizações comunitárias, bem como organizar o
banco de dados da Secretaria e manter cadastro atualizado com dados de pesquisa
social, além de assessorar a todas as famílias necessitadas deste Município quanto à
obtenção dos benefícios sociais existentes no país.

Art. 3º - Ao DEPARTAMENTO DE CHEQUE REFORMA
MUNICIPAL cabe instituir e manter em funcionamento o Programa Cheque-Reforma
no âmbito do Município de Catalão, destinado à aquisição de materiais para construção,
reforma, ampliação ou conclusão de unidades habitacionais de pessoas de baixa renda,
integrantes ou não de programas habitacionais locais, bem como acompanhar o ponto e
a prestação dos serviços das pessoas designadas para o programa, coordenando também
a aquisição e disponibilização dos materiais de construção, para tanto deve observar e
aplicar as disposições da Lei Municipal nº 3.063, de 03 de dezembro de 2013,
instituidora do Programa Cheque Reforma.

Art. 4º - Ao DEPARTAMENTO DE CESTAS BÁSICAS cabe
instituir e manter em funcionamento o Programa criado através da Lei Municipal nº
3.066, de 17 de dezembro de 2013, que autorizou a substituir a cesta básica de
alimentos doada mensalmente às famílias de baixa renda deste município, entendido
como tais àquelas famílias que se enquadrem no perfil definido em triagem feita pela
Secretaria de Promoção e Ação Social.

A triagem a ser feita pela Secretaria de

Promoção e Ação Social levará em conta a renda per capta da família beneficiada, as
condições financeiras atuais vividas e ainda a demonstração de necessidade urgente
para suprir a sobrevivência familiar.
Art. 5º - Ao DEPARTAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL
MUNICIPAL cabe instituir e manter em funcionamento o Programa criado através da
Lei Municipal nº 3.064, de 03 de dezembro de 2013, que constitui no pagamento pelo
Município de um benefício financeiro (Aluguel Social), de imóvel de terceiros para

atender a famílias em situação habitacional de emergência e de vulnerabilidade social, e
que não possuam outro imóvel próprio, no Município ou fora dele. Para os efeitos do
Programa, família em situação de emergência é aquela que teve sua moradia destruída
ou interditada em função de deslizamentos, inundações, incêndio, insalubridade
habitacional ou outras condições que impeçam o uso seguro da moradia e que resida há
pelo menos um ano no mesmo imóvel.

Art. 6º - Ao DEPARTAMENTO DE RENDA CIDADÃ
MUNICIPAL cabe instituir e manter em funcionamento o Programa Renda Cidadã do
Município de CATALÃO, que consiste na concessão de benefício social mensal de
valor equivalente a uma cesta básica de alimentos. Para os efeitos da lei instituidora do
Programa, considera-se família unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros
indivíduos que com ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, que forme um
grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e mantendo sua economia pela
contribuição de seus membros.

Art. 7º - Ao DEPARTAMENTO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA
MUNICIPAL cabe instituir e manter em funcionamento o Programa Bolsa Universitária
Municipal, instituído pela lei municipal nº 3.056, de 03 de dezembro de 2013, programa
este que tem por objetivo conceder bolsas de estudos a alunos universitários cuja renda
familiar bruta seja de até 03 (três) salários mínimos nacionais, regularmente
matriculados em Instituições de Ensino Superior (IES) de natureza privada, com
funcionamento autorizado pelo Ministério da Educação.

Art.8º - O provimento dos cargos de que trata esta Lei serão
feitos de forma escalonada e condicionada à comprovação da existência de prévia
dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos
acréscimos dela decorrentes, conforme disposto no § 1o do art. 169 da Constituição
Federal.

§ 1º - As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se
necessário, nos termos da legislação em vigor.
§ 2º - As despesas estabelecidas por esta Lei ocasionarão

irrelevante impacto orçamentário-financeiro, posto que existe adequação orçamentária
para as mesmas, o que, em regra, satisfaz as exigências do artigo 16 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

§ 3º - Em da alteração no número de vagas na Secretaria de
Promoção e Ação Social, fica a Diretoria de Recursos Humanos do Município
autorizada a readequar os Organogramas de acordo com os termos desta Lei.
Art. 9º - Fica a Diretoria de Contabilidade autorizada a fazer as
alterações e inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei
municipal nº 3.073, de 11 de dezembro de 2013; na Lei de Diretrizes Orçamentária –
LDO para 2014, lei municipal nº 3.074, de 26 de dezembro de 2013, bem como na Lei
Orçamentária Anual – LOA de 2014.

Art.10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.113, de 30 de abril de 2014.
“Altera o Art. 1º, da Lei Municipal nº 3.066, de
17 de dezembro de 2013”.
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.1º, da Lei Municipal nº 3.066, de 17 de
dezembro de 2013, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte redação:
“Lei nº 3.066, de 17 de dezembro de 2013:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a
substituir por cartão magnético a cesta básica de alimentos doada mensalmente às
famílias de baixa renda deste município, entendido como tais àquelas famílias que
se enquadrem no perfil definido em triagem feita pela Secretaria de Promoção e
Ação Social.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.114, de 30 de abril de 2014.
“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO – CGM, 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:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º - Fica instituído o Sistema de Controle Interno Municipal, cujo órgão central é
a Controladoria Geral do Município (CGM).

§ 1º - Esta Lei dispõe sobre as competências, a estrutura organizacional e o funcionamento
da Controladoria Geral do Município.

§ 2º - Para efeito desta lei, a expressão Controladoria Geral do Município será representada
pela sigla CGM.

CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 2º - A CGM, órgão integrante da Administração Direta do Poder Executivo, dotado de
autonomia funcional, tem por finalidade precípua assistir ao Prefeito na defesa do

patrimônio público, no controle interno, na prevenção e combate à corrupção, no
incremento à transparência da gestão e na racionalidade dos gastos públicos.

Parágrafo único - Sujeitam-se à CGM, além de todos os órgãos da Administração Direta e
Indireta do Poder Executivo Municipal, quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, entre essas
as Fundações ou Associações com ou sem fins lucrativos, que recebam verba pública
municipal.

Art. 3º - A coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno do
Município do Catalão serão exercidos pela Controladoria Geral do Município - CGM.

Parágrafo Único - Considera-se Sistema de Controle Interno do Município de Catalão o
conjunto de normas, princípios, métodos e procedimentos, coordenados entre si, que busca
realizar a avaliação da gestão pública e dos programas de governo, bem como comprovar a
legalidade, eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira,
patrimonial e operacional dos órgãos e entidades municipais.

Art. 4º - A CGM deverá avaliar a ação governamental e a gestão dos administradores
públicos municipais, cabendo-lhe apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.

Art. 5º - Compete à CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM:

I - apoiar as unidades executoras, vinculadas às secretarias e aos demais órgãos municipais,
na normatização, sistematização e padronização dos seus procedimentos e rotinas
operacionais, em especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle;

II - verificar o cumprimento de contratos, convênios, acordos, ajustes e de outros atos de
que resulte o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações do Município;

III - avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira,
patrimonial e operacional dos órgãos e entidades municipais;

IV - organizar e manter atualizado cadastro institucional de todos os órgãos e entidades do
Poder Executivo;

V - fiscalizar a guarda e aplicação do dinheiro, valores e outros bens do Município, ou a
este confiados;

VI - fiscalizar e avaliar a execução dos programas de governo;

VII - examinar a eficiência e o grau de confiabilidade dos controles financeiros,
orçamentários e patrimoniais existentes nos órgãos e entidades municipais;

VIII - definir o processamento e acompanhar a realização das Tomadas de Contas
Especiais;

IX - fiscalizar as entidades ou organizações em geral, dotadas de personalidade jurídica de
direito privado, que recebam transferências à conta do orçamento municipal ou que tenham
contratado financiamentos ou operações de crédito com garantia do Município;

X - examinar se os recursos, oriundos de quaisquer fontes das quais a administração do
Poder Executivo participe como gestora ou mutuária, foram adequadamente aplicados de
acordo com os projetos e atividades a que se refere;

XI - elaborar relatórios, pareceres ou certificados dos exames, avaliações, análises e
verificações realizadas;

XII - verificar a consistência dos dados contidos no Relatório de Gestão Fiscal, que será
assinado, além das autoridades mencionadas no artigo 54 da Lei Complementar nº 101, de
04 de maio de 2000, pelo Controlador Geral do Município;

XIII - exercer o controle de operações de crédito, garantias, direitos e haveres do
Município;
XIV - verificar a adoção de providências para recondução dos montantes das dívidas
consolidada e mobiliária aos limites de que trata a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio
de 2000;

XV - verificar e avaliar a adoção de medidas para o retorno da despesa total com pessoal ao
limite de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de
2000;

XVI - verificar a observância dos limites e das condições para realização de operações de
crédito e inscrição em Restos a Pagar;

XVII - verificar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista
as restrições constitucionais e legais, em especial as contidas na Lei Complementar nº 101,
de 04 de maio de 2000;

XVIII - avaliar o cumprimento das diretrizes e metas estabelecidas no Plano Plurianual PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;

XIX - verificar a compatibilidade da Lei Orçamentária Anual - LOA com o PPA, a LDO e
as normas da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;

XX - fiscalizar e avaliar a execução dos programas de governo;

XXI - realizar auditorias sobre a gestão dos recursos públicos municipais que estejam sob a
responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados, bem como sobre a aplicação de
subvenções e renúncia de receitas;

XXII - apurar os atos ou fatos ilegais ou irregulares, praticados por agentes públicos ou
privados, na utilização de recursos públicos municipais, dando ciência ao Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado de Goiás e ao Ministério Público Estadual, se for o caso;

XXIII - verificar a adequação aos princípios e regras estabelecidos pela Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, referentes aos procedimentos licitatórios e respectivos
contratos efetivados e celebrados pelos órgãos e entidades municipais;

XXIV - executar a auditoria interna preventiva e de controle dos órgãos e entidades da
Administração Direta e Indireta do Município;

XXV - apoiar os serviços de fiscalização externa, fornecendo, inclusive, os relatórios de
auditoria interna produzidos;

XXVI - organizar e definir o planejamento e os procedimentos para a realização de
auditorias internas;

XXVII - definir o processamento e acompanhar a realização das Tomadas de Contas
Especiais, observando as orientações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de
Goiás.

XXVIII - determinar a abertura de sindicância e de inquérito administrativo quando, no
exercício de suas atribuições, verificar a possível ocorrência de ilícito administrativo por
parte de agente público ou de empregado de empresa pública ou de sociedade de economia
mista municipal;

XXIX - promover o controle social e a transparência da gestão pública, inclusive através da
rede internacional de computadores;

XXX - acompanhar a gestão dos investimentos do Regime Próprio da Previdência Social e
a compatibilidade com as metas estabelecidas pelo Ministério da Previdência Social;

XXXI - verificar o resultado da avaliação atuarial do Regime Próprio da Previdência Social
e a aplicação das medidas proposta;

XXXII - analisar previamente o impacto da adoção de medidas que impliquem renúncia de
receitas ou aumento de despesas de caráter continuado;

XXXIII - examinar a regularidade do processamento das despesas em todas as suas fases;

XXXIV - verificar a obediência dos agentes públicos municipais aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

CAPÍTULO III
DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 6º - A direção superior da CGM cabe ao Controlador Geral do Município.

Art. 7º - Nos assuntos de interesse da CGM, os contratos e convênios serão subscritos pelo
Controlador Geral do Município, sem prejuízo da assinatura de outras autoridades previstas
na legislação municipal.

Art. 8º - O Controlador Geral do Município poderá expedir portarias e instruções para o
disciplinamento interno da CGM.

Art. 9º - O Controlador Geral do Município representará ao Tribunal de Contas do Estado e
ao Ministério Público do Estado quando a CGM verificar a ocorrência, em tese, de ilícito
de natureza administrativa ou penal.

CAPÍTULO IV
DAS PRERROGATIVAS DA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 10 - No exercício de suas atribuições, as determinações exaradas pela Controladoria
Geral do Município - CGM têm natureza imperativa, caracterizando o seu injustificado
descumprimento infração administrativa.

Art. 11 - O Controlador Geral do Município e suas equipes técnicas terão, no exercício de
suas atribuições legais, as seguintes garantias:

I - independência funcional para o desempenho das atividades;

II - livre acesso a locais, pessoas, documentos, informações e banco de dados, sempre que
necessário à obtenção de elementos indispensáveis ao exercício das suas atribuições,
mediante prévio conhecimento do responsável pela unidade organizacional objeto do
procedimento;

III - autonomia para o planejamento, organização, execução e apresentação dos trabalhos de
controle, assumindo total responsabilidade pelos relatórios, informações e recomendações
apresentados à Administração e aos órgãos de controle e fiscalização externos;

IV - competência para requerer aos responsáveis pelas unidades organizacionais:

a) documentos e informações necessárias, inclusive fixando prazo para atendimento;

b) espaço físico e demais condições indispensáveis ao exercício da função.

Parágrafo Único - Em caso de descumprimento das disposições contidas neste artigo, por
parte da unidade organizacional municipal, o Controlador Geral do Município comunicará
o fato ao Prefeito e determinará a abertura de sindicância ou de inquérito administrativo, se
for o caso.

CAPÍTULO V
DOS DEVERES DOS SERVIDORES LOTADOS
NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 12 - O servidor lotado na CGM deverá guardar sigilo sobre dados e informações
obtidos em decorrência do exercício de suas atribuições, utilizando-os, exclusivamente,
para elaboração de relatórios e pareceres destinados à chefia superior.

§ 1º A divulgação de informações relacionadas às atividades da CGM que não tenham
natureza sigilosa deverá ser precedida de autorização do Controlador Geral do Município.

§ 2º A previsão constante no caput deste artigo aplica-se aos servidores que mesmo não
estando lotados na CGM exerçam funções relacionadas com o Sistema de Controle Interno.

Art. 13 - Sem prejuízo de outros deveres previstos na legislação pertinente, os servidores
lotados na CGM deverão informar ao Controlador Geral do Município sobre indícios de
ilícitos administrativos e penais verificados quando do exercício de suas atribuições.

Art. 14 - Não podem ser lotados na CGM servidores cujas prestações de contas, na
qualidade de gestores ou responsáveis por bens ou dinheiros públicos, tenham sido
rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, Estados e/ou União.

Capitulo VI
Da Estrutura Administrativa da CGM

Art. 15 - A Controladoria Geral do Município será dirigida por um Controlador Geral, com
status de secretário municipal, com o auxílio das seguintes DIRETORIAS:

- DE CONTROLE INTERNO;

- DE OUVIDORIA GERAL;
- DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E DE AUDITORIAS;
- DE CONTROLE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS;
- JURÍDICA DA CGM.

Art. 16 - Compete à DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO:

- o Sistema de Controle Interno do Município, com atuação prévia, concomitante e
posterior aos atos administrativos, visa à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal
dos administradores municipais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,
aplicação das subvenções e renúncia de receitas. Também compete à fiscalização exercida
sobre as atividades de pessoas, órgãos, departamentos, ou sobre produtos, entre outros, para
que tais atividades, ou produtos, não se desviem das normas preestabelecidas que
assegurem que a Administração atue em pleno ordenamento jurídico, como os da
legalidade, moralidade, finalidade pública, publicidade, motivação, impessoalidade. Em
determinadas circunstâncias, abrange também o controle chamado de mérito e que diz
respeito aos aspectos discricionários da atuação administrativa. O controle interno deve,
pois, atuar em um processo amplo e contínuo, visto que não está vinculado especificamente
à atividade de controle em si, mas também ao planejamento das atividades a serem
desenvolvidas no órgão, avaliação e gerenciamento de riscos, informação dos resultados
obtidos da sua atuação e, por fim, monitoramento do desempenho das atividades planejadas
e executadas; analisar a legalidade dos atos dos administradores municipais; acompanhar a
execução orçamentária financeira; analisar e emitir parecer sobre as prestações de contas de
adiantamento; analisar e emitir parecer sobre editais, minuta de contratos e convênios,
termos aditivos, reconhecimento de dívida; analisar a legalidade e instrução processual dos
processos licitatórios; redigir manual de normas e procedimentos de todos os atos
administrativos, orientando e fiscalizando a aplicação do mesmo.
Parágrafo único – Ao Departamento de Orientação e Controle compete: acompanhar,
controlar e avaliar os programas de Governo, Plano Plurianual e dos orçamentos quanto à
aplicação dos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;
orientar quanto à utilização do manual de normas e procedimentos; promover o
acompanhamento e a realização de auditoria sobre a execução orçamentária e financeira;
acompanhar e exercer controle, visando atingir metas fiscais de resultados primários e
nominal; efetuar acompanhamento e controle visando atingir os limites constitucionais.

Art. 17 – Compete À DIRETORIA DE OUVIDORIA GERAL:

- 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.

Parágrafo único - A DIRETORIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE
CATALÃO tem as seguintes atribuições:

I - receber e apurar denúncias, reclamações, críticas, comentários e pedidos de informação
sobre atos considerados ilegais comissivos e/ou omissivos, arbitrários, desonestos,
indecorosos, ou que contrariem o interesse público, praticados por servidores públicos do
município de Catalão ou agentes públicos;

II - diligenciar junto às unidades da Administração competentes para a prestação por estes,
de informações e esclarecimentos sobre atos praticados ou de sua responsabilidade, objeto
de reclamações ou pedidos de informação, na forma do inciso I deste artigo;

III - manter sigilo, quando solicitado, sobre as reclamações ou denúncias, bem como sobre
sua fonte, providenciando, junto aos órgãos competentes, proteção aos denunciantes;

IV - informar ao interessado as providências adotadas em razão de seu pedido,
excepcionados os casos em que a lei assegurar o dever de sigilo;

V - recomendar aos órgãos da Administração a adoção de mecanismos que dificultem e
impeçam a violação do patrimônio público e outras irregularidades comprovadas;

VI - elaborar e publicar trimestral e anualmente no Diário Oficial do Município, relatório de
suas atividades e avaliação da qualidade dos serviços públicos municipais;

VII - realizar cursos, seminários, encontros, debates e pesquisas versando sobre assuntos de
interesse da Administração Municipal no que tange ao controle da coisa pública;

VIII - coordenar ações integradas com os diversos órgãos da municipalidade, a fim de
encaminhar, de forma intersetorial, as reclamações dos munícipes que envolvam mais de
um órgão da administração direta e indireta;

IX - comunicar ao órgão da administração direta competente para a apuração de todo e
qualquer ato lesivo ao patrimônio público de que venha a ter ciência em razão do exercício
de suas funções, mantendo atualizado arquivo de documentação relativo às reclamações,
denúncias e representações recebidas.

Art. 18 - Compete ao DIRETOR DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO:

I - propor aos órgãos da Administração, resguardadas as respectivas competências, a
instauração de sindicâncias, inquéritos e outras medidas destinadas à apuração das
responsabilidades administrativas, civis e criminais;

II - requisitar, diretamente e sem qualquer ônus, de qualquer órgão municipal, informações,
certidões ou cópias de documentos relacionados com as reclamações ou denúncias
recebidas, na forma da lei;

III - recomendar a adoção de providências que entender pertinentes, necessárias ao
aperfeiçoamento dos serviços prestados à população pela Administração do Município de
Catalão;

IV - recomendar aos órgãos da Administração Direta a adoção de mecanismos que
dificultem e impeçam a violação do patrimônio público e outras irregularidades
comprovadas;

V - celebrar termos de cooperação com entidades públicas ou privadas nacionais, que
exerçam atividades congêneres às da Ouvidoria.

§ 1º - Para a consecução dos seus objetivos a Diretoria de Ouvidoria Geral do Município
atuará:
I - por iniciativa própria;
II - por solicitação do Prefeito, do Controlador Geral do Município ou dos Secretários
Municipais;

III - em decorrência de denúncias, reclamações ou representações de qualquer do povo e/ou
de entidades representativas da sociedade.

§ 2º - Ao Departamento de Procedimentos Disciplinares compete:

I - instaurar, de ofício ou mediante provocação, sindicância ou processo administrativo
disciplinar, seguir os procedimentos e aplicando as sanções cabíveis nos termos da lei;

II - receber, registrar, classificar e encaminhar para autuação e controlar o andamento dos
procedimentos;
III – observar estritamente as normas que norteiam os procedimentos disciplinares de forma
a contemplar sempre a ampla defesa e o contraditório;

IV - dar suporte administrativo e informações a Diretoria de Recursos Humanos quanto às
anotações nas fichas funcionais dos servidores;

V - outras atividades correlatas com os procedimentos disciplinares.
Art. 19 – Compete à DIRETORIA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E DE
AUDITORIAS:

I - efetuar registros contábeis dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial da Administração Direta e seus Fundos Especiais;

II - efetuar análises contábeis dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial da Administração Direta e seus Fundos Especiais, efetuando os ajustes que se
fizerem necessários;

III - gerenciar o estabelecimento de prazos e procedimentos relacionados ao
encaminhamento das informações necessárias à elaboração das demonstrações contábeis
da Administração Direta e seus Fundos Especiais;

IV - elaborar balancetes mensais com as posições orçamentárias, financeiras e
patrimoniais da Administração Direta e seus Fundos Especiais;

V - elaborar demonstrações contábeis e seus anexos, referentes a Administração Direta e
seus Fundos Especiais;

VI - acompanhar publicações, normas e legislações que possam impactar os
procedimentos contábeis da Administração Direta e seus Fundos Especiais, propondo e
implementando as adequações necessárias;

VII - propor ao Contador Geral a edição ou alteração de atos normativos visando o
aprimoramento de procedimentos contábeis e do Sistema de Controle Interno;

VIII - propor ao Contador Geral sanções aos Administradores pela realização de atos de
gestão da Administração Direta que possam impactar o atendimento dos prazos legais dos
demonstrativos obrigatórios.

IX - elaborar as demonstrações contábeis consolidadas do Município e manter atualizados
os dados contábeis dos sistemas de informações exigidos pela União;

X - elaborar os anexos da Lei de Responsabilidade Fiscal, atentando para os prazos legais
e as alterações na respectiva legislação;

XI - acompanhar e elaborar os demonstrativos dos limites de aplicação de recursos
municipais em ações e serviços públicos de saúde, manutenção e desenvolvimento do
ensino e demais limites legais;

XII - atender às demandas externas por informações contábeis do Município;

XIII - gerenciar o estabelecimento de prazos e procedimentos relacionados ao
encaminhamento das demonstrações contábeis da Administração Indireta e Fundacional,
necessários à elaboração das demonstrações contábeis consolidadas do Município;

XIV - analisar os processos de solicitações de abertura de créditos orçamentários com
base em superávit financeiro, excesso de arrecadação ou incorporação de recursos
vinculados, em conformidade com o disposto nas normas de execução orçamentária do
Município, referente a cada exercício financeiro;

XV - acompanhar publicações, normas e legislações que possam impactar os
procedimentos contábeis da Administração Indireta e Fundacional, propondo e
implementando as adequações necessárias;

XVI - analisar e propor a padronização de procedimentos e relatórios contábeis da
Administração Indireta e Fundacional;

XVII - propor ao Contador Geral a edição ou alteração de atos normativos visando o
aprimoramento de procedimentos contábeis e do Sistema de Controle Interno;

XVIII - propor ao Contador Geral sanções aos Administradores pela realização de atos de
gestão da Administração Indireta e Fundacional que possam impactar o atendimento dos
prazos legais dos demonstrativos obrigatórios;
XIX – execução de outras atividades correlatas a dados contábeis e de auditorias.

Parágrafo único - Ao Departamento de Apoio Contábil e a Auditorias compete:

I - orientar, registrar, acompanhar, fiscalizar e avaliar as gestões orçamentária, financeira e
patrimonial dos órgãos da Administração Direta e Indireta de forma a aperfeiçoar a
administração das finanças do Município;

II - disponibilizar, periodicamente, demonstrativos definidos pela Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF) e os referentes à aplicação de recursos na Educação e Saúde e os Balanços
Anuais da Prefeitura;

III - Coordenar a análise dos balanços, balancetes e demais demonstrativos contábeis das
unidades da Administração Direta e Indireta, bem como dos fundos e programas especiais;

IV - Coordenar o exame das prestações de contas dos administradores e demais
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos para comprovar a legalidade,
legitimidade e economicidade dos atos e fatos e a avaliação dos resultados quanto à sua
eficiência e eficácia da aplicação dos recursos públicos;

V - Coordenar as auditorias realizadas sobre o deferimento de vantagem e a forma de
calcular qualquer parcela integrante da remuneração, vencimento ou salário dos membros
ou servidores e empregados da Administração Direta e Indireta do Município;

VI - Coordenar o exame das demonstrações financeiras das Unidades Administrativas que
compõem a Administração Direta e Indireta do Município;

VII - Coordenar as auditorias e inspeções de natureza orçamentária, financeira, contábil,
patrimonial e operacional, inclusive dos fundos e programas especiais, bem como da gestão
de pessoal nas unidades que compõem a Administração Direta e Indireta do Município;

VIII - outras atividades correlatas.

Art. 20 – Compete à DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS:

I - acompanhar contratos, convênios e respectivos termos aditivos, de seu inicio até a
rescisão, inclusive a respectiva prestação de contas;

II - controle sistemático dos contratos que geram receitas e despesas na Administração
Municipal;

III - acionar o setor competente para instauração de processos para apuração de
irregularidades no cumprimento dos contratos e acompanhá-los até a final decisão;

IV - propor ao Secretário da área, quando for o caso, a tomada de medidas reguladoras de
projetos contratados a terceiros;

V - acompanhar a execução dos programas e projetos executados pelo Município;
VI - elaborar relatórios sobre a execução dos contratos e convênios;

VII - orientar as autoridades competentes na execução dos contratos e convênios quanto às
obrigações do Município, às exigências e ao processo de fiscalização;

VIII - organizar e manter atualizado arquivo dos contratos e convênios firmados pelo
Município e outros órgãos públicos;

IX - encaminhar aos órgãos executores, cópias dos contratos e convênios firmados pelo
Município;
X – outras atividades correlatas.
Parágrafo único – Ao Departamento de Controle de Custos e Conferências compete:
I – elaborar, manter atualizada e disponibilizar tabela de preços e custos que sirva de
referências para as contratações do Município, visando sempre a redução dos custos;

II - auxiliar os órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional na
implementação de Indicadores de Custos;
III – proceder à aferição da qualidade, quantidade e especificações das compras, serviços e
obras da Administração direta e indireta do Município, sugerindo soluções para a melhor
aplicação dos recursos públicos.
IV - outras atividades correlatas com o acompanhamento constante de custos e conferência
de qualidade, quantidade e demais especificações de compras, serviços e obras do
Município.
Art. 21 – Compete à DIRETORIA JURÍDICA DA CGM:
I – emitir pareceres jurídicos em processos e documentos enviados pelos órgãos da
Controladoria Geral do Município e da Administração, que devam ser submetidos ao
Controlador Geral;
II – analisar e propor soluções, de caráter jurídico, para os assuntos que lhe sejam
cometidos pelo Controlador Geral;
III – estudar, propor e sugerir alternativas em consultas formuladas pelos órgãos da
Controladoria Geral do Município;
IV – instruir pedidos de informação encaminhados ao Controlador Geral do Município pelo
Ministério Público, Tribunal de Contas do Município e Câmara Municipal;

V – prestar informações para subsidiar a defesa da Prefeitura do Município de Catalão em
juízo, obtendo as informações e demais elementos necessários perante os órgãos da
Controladoria Geral do Município;
VI – prestar assessoria e consultoria jurídica às demais unidades da Controladoria Geral do
Município;
VII – adotar as providências necessárias ao efetivo cumprimento dos objetivos da
Controladoria Geral do Município e exercer outras atribuições que lhe forem determinadas;
VIII – outras atividades de características jurídicas afetas a CGM.

Parágrafo único – Ao Departamento de Transferência de Recursos compete:
I – acompanhamento da aplicação e prestação de contas de recursos federais e/ou estaduais
repassados ao Município;
II – acompanhamento da aplicação e da prestação de contas de recursos municipais
repassados a entidades parceiras do Município, de forma a conseguir objetivos propostos.
III – analisar os termos aditivos aos convênios e contratos que versem sobre transferência
de recursos.

IV - outras atividades correlatas com o acompanhamento de transferência de recursos em
que a administração direta e indireta for parte.

Art. 22 - Para o pleno funcionamento da Controladoria Geral do Município - CGM ficam
criados os cargos de provimento em comissão (função de direção, chefia ou
assessoramento), de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Poder Executivo,
constantes do Quadro I ao final desta lei, que ficam fazendo parte integrante do Anexo
Único – da Lei Municipal de nº 2.637, de 19 de dezembro de 2008, que definiu a estrutura
administrativa do Município.
Art. 23 – Para o pleno funcionamento da CGM ficam criados no ANEXO II, GRUPO I, do
Quadro de Servidores Efetivos constante da Lei Municipal de N.º 1.818, de 05 de abril de

2.000; os cargos referenciados no QUADRO II, ao final desta Lei, com o número de vagas,
nomenclatura, requisitos para provimento e atribuições que fica fazendo parte integrante do
Quadro de Servidores Efetivos deste Município.
§ 1º - Para o fiel cumprimento de suas finalidades e havendo necessidade, poderá a CGM
requisitar, além dos cargos criados acima, mediante autorização da Secretaria Municipal de
Administração, servidores do Quadro de Servidores Efetivos do Município.

§ 2º - O regime jurídico a ser aplicado será o dos servidores efetivos do Município, ou seja,
o estatutário, instituído através da Lei Municipal nº 1.142/92.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 24 - Todas as despesas com esta Lei terá, no exercício de 2014, adequação
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
Parágrafo único – Em virtude desta lei fica o Poder Executivo autorizado a promover as
alterações e adequações no Plano Plurianual 2012-2015 e a abrir os créditos adicionais
necessários na forma da lei.
Art. 25 – Com a criação da CGM ficam extintos os cargos relacionados abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO

Nº VAGAS

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS

01

DIRETOR DE OUVIDORIA
GERAL DO MUNICÍPIO
CHEFE DO DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO E DE EXPEDIENTE DA
OUVIDORIA GERAL
CHEFE DO DEPARTAMENTO TÉCNICO
DA OUVIDORIA GERAL

01

01

VENCIMENTO
MENSAL R$
4.577,16
1.888,53

1.888,53

GABINETE DO PREFEITO

Nº
VAGAS
01
01

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS
DIRETOR DA CONTROLADORIA
INTERNA
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE CONTROLE INTERNO

VENCIMENTO
MENSAL R$
4.577,16
1.888,53

Art. 26 - Com a criação da Controladoria Geral do Município fica a Diretoria de Recursos
Humanos do Município autorizada a efetuar as alterações e adequações no Organograma da
Estrutura Administrativa, de forma a contemplar as alterações introduzidas por esta Lei.

Art. 27 - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

QUADRO I - Anexo Único
da Lei Municipal de nº 2.637, de 19 de dezembro de 2008.

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM
Nº
VAGA
S
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS
DA CONTROLADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSOR ESPECIAL DO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE ORIENTAÇÃO E CONTROLE
DIRETOR DA OUVIDORIA GERAL
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES
DIRETOR DE INFORMAÇÕES
CONTÁBEIS E DE AUDITORIAS
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE APOIO CONTABIL E A AUDITORIAS
DIRETOR DE CONTROLE
DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
CONTROLE DE CUSTOS E CONFERÊNCIAS
DIRETOR JURIDICO DA CGM
(privativo de advogado (a) inscrito (a) na OAB-GO)
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

VENCIMEN
TO MENSAL
R$
11.451,28
2.555,19
4.577,16
1.888,53
4.577,16
1.888,53
4.577,16

1.888,53
4.577,16
1.888,53
4.577,16
1.888,53

QUADRO II - ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
ESTRUTURA DOS CARGOS EFETIVOS REGIDOS PELO REGIME ESTATUTÁRIO
REF.: MARÇO/2014

GRUPO I

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO

N.ºVAGAS
002
CARGA
HORÁRIA:
40 HS.
SEMANAIS
002
CARGA
HORÁRIA:

TEMPO DE SERVIÇO
11-15
16-20
21-25
anos
anos
anos

CARGO

01-05
anos

06-10
anos

26-30
anos

31 em
diante

ANALISTA CONTÁBIL DA CGM

3.152,62

3.184,13

3.215,98

3.248,14

3.280,64 3.313,43 3.346,53

3.152,62

3.184,13

3.215,98

3.248,14

3.280,64 3.313,43 3.346,53

3.152,62

3.184,13

3.215,98

3.248,14

3.280,64 3.313,43 3.346,53

(FORMAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE
EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS,
ECONOMIA C/ REGISTRO NO
CONS. DE CLASSE )
ANALISTA JURÍDICO DA CGM
(FORMAÇÃO EM DIREITO C/
REGISTRO NA OAB-GO)

40 HS.
SEMANAIS
002
CARGA
HORÁRIA:
40 HS.
SEMANAIS

AUDITOR DE OBRAS DA CGM
(FORMAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL
C/ REGISTRO NO CONSELHO
DE CLASSE)

QUADRO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANÁLISE E DESCRIÇÃO DOS CARGOS INTEGRANTES
DO ANEXO II, GRUPO I, da lei municipal de nº 1.818, de 05 de abril de 2000.
(Estrutura dos Cargos Efetivos Regidos pelo Regime Estatutário)
(Admissão mediante aprovação em concurso público)
Cargo: ANALISTA CONTÁBIL DA
Classe: Administrativo
CGM
Requisitos para provimento
Formação em administração de Empresas, Ciências Contábeis ou Economia, com
registro no Conselho de Classe.
Síntese dos deveres

Conferência, planejamento, supervisão, coordenação, orientação e controle de
contas públicas
Atribuições características

- atividades de nível superior de planejamento, supervisão, coordenação,
orientação, controle, assessoramento especializado e execução de trabalhos,
estudos, pesquisas e análises relacionadas com:
I - avaliação dos controles orçamentários, contábil, financeiro e operacional;
II - estabelecimento de métodos e procedimentos de controles a serem adotados
pelo Município para proteção de seu patrimônio;
III - realização de estudos no sentido de estabelecer a confiabilidade e
tempestividade dos registros e demonstrações orçamentárias, contábeis e
financeiras, bem como de sua eficácia operacional;
IV - realização de estudos e pesquisas sobre os pontos críticos do controle
interno de responsabilidade dos administradores;
V - verificações físicas de bens patrimoniais, bem como a identificação de
fraudes e desperdícios decorrentes da ação administrativa.

Cargo: ANALISTA JURÍDICO DA
Classe: Administrativo
CGM
Requisitos para provimento
Formação em Direito com Registro na OAB-GO.
Síntese dos deveres
emitir pareceres jurídicos em processos e documentos enviados pelos órgãos
Controladoria Geral do Município e da Administração, que devam ser submetidos
Controlador Geral;
Atribuições características
I – emitir pareceres jurídicos em processos e documentos enviados pelos órgãos
Controladoria Geral do Município e da Administração, que devam ser submetidos
Controlador Geral;

da
ao

da
ao

II – analisar e propor soluções, de caráter jurídico, para os assuntos que lhe sejam
cometidos pelo Controlador Geral;
III – estudar, propor e sugerir alternativas em consultas formuladas pelos órgãos da
Controladoria Geral do Município;
IV – instruir pedidos de informação encaminhados ao Controlador Geral do Município
pelo Ministério Público, Tribunal de Contas do Município e Câmara Municipal;
V – prestar informações para subsidiar a defesa da Prefeitura do Município de Catalão
em juízo, obtendo as informações e demais elementos necessários perante os órgãos da
Controladoria Geral do Município;
VI – prestar assessoria e consultoria jurídica às demais unidades da Controladoria
Geral do Município;
VII – adotar as providências necessárias ao efetivo cumprimento dos objetivos da
Controladoria Geral do Município e exercer outras atribuições que lhe forem
determinadas.

Cargo: AUDITOR DE OBRAS DA CGM
Classe: Administrativo
Requisitos para provimento
Formação em Engenharia Civil com registro no Conselho de Classe
Síntese dos Deveres
Fiscalizar obras e prestação de serviços de engenharia, Elaborar advertências para
que seja respeitado o orçamento e o cronograma; Zelar pela fiel execução dos
projetos e contratos; Propor soluções para possíveis alterações durante a execução,
sem comprometer o projeto aprovado e Elaborar laudos técnicos.
Atribuições Características
I - Capacidade de observar se a estratégia elaborada está dando resultados ou se serão
necessárias
novas
ações
para
que
o
prazo
seja
cumprido;
II - Habilidade de orientar a equipe de trabalho mantendo-a plenamente informada
sobre as previsões do projeto aprovado;
III - Acompanhar o desempenho da equipe de trabalho;
IV - Comunicar de maneira eficiente decisões que interfiram nos trabalhos de um ou
mais profissionais;
V - Competência em motivar as frentes de trabalho para o cumprimento dos prazos e
da qualidade da execução;
VI - Disponibilidade de aprender em livros, cursos e palestras que proporcionem
novas informações, e também não se pode desprezar o conhecimento que cada
indivíduo da equipe possui;
VII - Mestria em ouvir o cliente, a equipe e os colaboradores do cliente. Grandes
contribuições para correções ou criação de estratégias, surgem a todo instante;
VIII - Conhecimento em liderar estabelecendo um canal de cumplicidade com as
equipes tornando possível a realização de tarefas e o cumprimento dos prazos.

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.115, de 30 de abril de 2014.
“Autoriza perfurar poços artesianos e semiartesianos
para atender Povoados, Vilas e pequenos produtores
rurais deste Município 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
perfurar até 25 (vinte e cinco) poços artesianos e semiartesianos por ano, a
serem implantados no meio rural, povoados ou distritos do Município de
Catalão, quer seja através de maquinários próprios e/ou contratados ou
locados de terceiros.

§ 1º - Os poços somente poderão ser perfurados quando
for para beneficiar pessoas de poucas posses, pequenos produtores rurais do
Município, bem como grupos de pessoas em Povoados ou Vilas deste
Município.

§ 2º - O Município poderá adquirir os materiais e
equipamentos necessários para a perfuração e funcionamento do poço,
inclusive caixa d´água, bem como doá-los aos beneficiários do Programa.

§ 3º - Para definir a ordem das perfurações dos poços
deverão ser levados em consideração:

a) as localidades de maior concentração de moradias;
b) o interesse manifestado pelos moradores;
c) a utilização do poço artesiano por maior número de
unidades familiares;
d) região onde predomina a propriedade de economia
familiar:

Art. 2º - As despesas resultantes da aplicação desta lei
correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento
vigente, suplementadas, se necessário, nos termos da legislação em vigor.

Art.3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.116, de 30 de abril de 2014.
“Cria cargos de ASSESSORES JURÍDICOS nas
Secretarias que especifica, extingue cargo de Diretor
na Procuradoria Geral e cria a Diretoria de
Assistência Judiciária Municipal no GABINETE DO
PREFEITO e dá outras providências”.

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

Art.1º - Ficam criados na Estrutura Administrativa do Município
de Catalão, nas Secretarias Municipais especificadas nos quadros abaixo, os cargos
comissionados de ASSESSOR JURÍDICO, com quantitativos e vencimentos abaixo
relacionados, que ficam fazendo parte integrante do ANEXO ÚNICO – da Lei
Municipal de nº 2.637, de 19 de dezembro de 2008, que definiu a estrutura
administrativa do Município.

ANEXO ÚNICO
– da Lei Municipal de nº 2.637, de 19 de dezembro de 2008 –

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Nº
VAGAS

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

VENCIMENTO
MENSAL R$

01

01

Nº
VAGAS
01

ASSESSOR JURÍDICO DA SEC.
4.027,91
ADMINISTRAÇÃO
(privativo de advogado (a) inscrito na OAB-GO)
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
ASSESSOR JURÍDICO DA
4.027,91
DIRETORIA RECURSOS HUMANOS
(privativo de advogado (a) inscrito na OAB-GO)
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS
SECRETARIA MUNICIPAL
DO MEIO AMBIENTE
ASSESSOR JURÍDICO DA SEC. MEIO
AMBIENTE
(privativo de advogado (a) inscrito na OAB-GO)

VENCIMENTO
MENSAL R$
4.027,91

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº
VAGAS
01

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSESSOR JURÍDICO SECRETARIA DE SAÚDE
(privativo de advogado (a) inscrito na OAB-GO)

VENCIMENTO
MENSAL R$
4.027,91

Art. 2º - Fica extinto o cargo de Diretor da Defensoria Pública
Municipal, constante da estrutura administrativa da Procuradoria Geral do Município.

Art. 3º - Fica criada na estrutura administrativa do GABINETE
DO PREFEITO, a DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MUNICIPAL DAJM, com um cargo de Assessor Jurídico na sua estrutura, que ficam fazendo parte
integrante do ANEXO ÚNICO – da Lei Municipal de nº 2.637, de 19 de dezembro
de 2008, com quantitativos e vencimentos conforme abaixo relacionados:

GABINETE DO PREFEITO:

Nº
VAGAS
01

01

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS
GABINETE DO PREFEITO
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA MUNICIPAL - DAJM
(privativo de advogado (a) inscrito (a) na OAB-GO)
Assessor Jurídico da DAJM
(privativo de advogado (a) inscrito (a) na OAB-GO)

VENCIMENTO
MENSAL R$
4.577,16

4.027,91

Parágrafo único – A DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA MUNICIPAL - DAJM, subordinada, no seu fazer jurídico à
Procuradoria Geral do Município, a quem compete à prestação de serviços de
assistência judiciária e a defesa dos interesses das pessoas carentes, nos termos em que
determina a Lei Federal n° 1060, de 05 de fevereiro de 1950 e suas posteriores
modificações, atuando em todos os juízos e instâncias, bem como na defesa de réus
carentes perante o Tribunal Popular do Júri.

Art. 4º - São atribuições do Cargo de Assessor Jurídico
Municipal: atender, no âmbito administrativo, aos processos e consultas que lhe forem
submetidos pelo Prefeito, Secretários e Diretores das Autarquias Municipais; emitir
pareceres e interpretações de textos legais; confeccionar minutas; manter a legislação
local atualizada; atender a consultas, no âmbito administrativo, sobre questões jurídicas,
submetidas a exame pelo Prefeito e Secretários, emitindo parecer, quando for o caso;
revisar, atualizar e consolidar toda a legislação municipal; observar as normas federais e
estaduais que possam ter implicações na legislação local, à medida que forem sendo
expedidas, e providenciar a adaptação desta; estudar e revisar minutas de termos de
compromisso e de responsabilidade, contratos de concessão, locação, comodato,
loteamento, convênio e outros atos que se fizerem necessários a sua legalização;
estudar, redigir ou minutar desapropriações, dações em pagamento, hipotecas, compras
e vendas, permutas, doações, transferências de domínio e outros títulos, bem como
elaborar os respectivos anteprojetos de leis e decretos; proceder ao exame dos
documentos necessários à formalização dos títulos supramencionados; proceder a
pesquisas pendentes a instruir processos administrativos, que versem sobre assuntos
jurídicos; participar de reuniões coletivas da Procuradoria, presidir, sempre que
possível, aos inquéritos administrativos; exercer outras atividades compatíveis com a
função, de conformidade com a disposição legal ou regulamentar, ou para as quais
sejam expressamente designados; relatar parecer coletivo, em questões jurídicas de
magna importância, quando para tal tiver sido sorteado; representar a Municipalidade,
quando investido do necessário mandato; mensalmente, examinar, sob aspecto jurídico,
todos os atos praticados nas secretarias e autarquias municipais, bem como a situação
do Pessoal, seus direitos, deveres e pagamento de vantagens; executar outras tarefas
correlatas.

Art. 5º - O provimento dos cargos de que trata esta Lei serão
feitos de forma escalonada e condicionada à comprovação da existência de prévia
dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos
acréscimos dela decorrentes, conforme disposto no § 1o do art. 169 da Constituição
Federal.

§ 1º - As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se
necessário, nos termos da legislação em vigor.

§ 2º - As despesas estabelecidas por esta Lei ocasionarão
irrelevante impacto orçamentário-financeiro, posto que existe adequação orçamentária
para as mesmas, o que, em regra, satisfaz as exigências do artigo 16 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

§ 3º - Em razão das alterações introduzidas por esta lei, fica a
Diretoria de Recursos Humanos do Município autorizada a readequar os Organogramas
de acordo com os termos desta Lei.

Art. 6º - Fica a Diretoria de Contabilidade autorizada a fazer as
alterações e inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei
municipal nº 3.073, de 11 de dezembro de 2013; na Lei de Diretrizes Orçamentária –
LDO para 2014, lei municipal nº 3.074, de 26 de dezembro de 2013, bem como na Lei
Orçamentária Anual – LOA de 2014, lei municipal nº 3.072, de 26 de dezembro de
2013.
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2014.

(a)JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.117, de 30 de abril de 2014.
“Altera a alínea “d”, do inciso I, do Art. 5º, da Lei do
Parcelamento do Solo Urbano (lei nº 2.212, de 05 de agosto de
2004), 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 alínea “d”, do inciso I, do Art. 5º, da lei municipal nº
2.212, de 05 de agosto de 2004, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte redação:
“Lei Municipal nº 2.212, de 05 de agosto de 2004:

Art. 5º - ...
I - ...
d) 5% (cinco por cento), no mínimo, para atender a programas
habitacionais de interesse social definidos no PDUA, exceto quando o Empreendimento
Habitacional de Interesse Social se destinar a Programas Habitacionais nos moldes do
“Minha Casa Minha Vida”, similares ou sucessores, quando poderão ser destinados 100%
(cem por cento) dos lotes para construção de moradias.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2014.

(a)JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.118, de 30 de abril de 2014.
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
A OFERECER COTAS DO FUNDO DE
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS COMO
GARANTIA PARA COMPRA PARCELADA DE
USINA DE ASFALTO 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
oferecer cotas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, em garantia de
pagamento, até o limite de R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) para a aquisição
mediante licitação, de Usina de Pavimentação Asfáltica, destinada a atender às
necessidades do Município de Catalão.
Art. 2º - O pagamento cuja garantia é assegurada com a
presente lei será amortizado em até 12 (doze) meses, e será onerado por taxas de
juros de praxe no mercado.
Art. 3º - Fica ainda o Poder Executivo Municipal
autorizado a vincular, como garantia do pagamento do equipamento referido no
artigo 1º desta lei, cotas de repartição constitucional das receitas tributárias
estabelecidas nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal.
Art. 4º - O Poder Executivo fará consignar no orçamento
do próximo exercício, dotações destinadas à amortização do capital e acessórios
resultantes do cumprimento desta lei, durante o prazo do parcelamento.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.119, de 30 de abril de 2014.
Institui a Semana Municipal do Ciclismo no
Calendário Oficial de Eventos 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 - Fica instituída a Semana de Incentivo ao Ciclismo no Município de Catalão, a
ser celebrada anualmente de 18 a 22 de agosto.
Parágrafo Único – A data ora instituída passará a constar no Calendário Oficial de
Eventos do Município de Catalão.
Art. 2º - Na Semana de que trata a Lei, o Poder Executivo envidará esforços no sentido
de articular, mobilizar e sensibilizar a sociedade civil, através de políticas públicas que
levem a massificação do uso da bicicleta em benefício do trânsito, do meio ambiente e
da saúde pública.
Art. 3º - São objetos desta Semana:
I – Difundir o uso da bicicleta, tanto na forma de exercício físico, quanto como meio de
transporte;
II – Promover a conscientização da importância do ciclismo e da prática de esportes
como instrumentos de qualidade de vida;
III – Buscar soluções para a viabilização de vias exclusivas para os ciclistas, trazendo
assim melhorias para o trânsito;
IV – Desenvolver o mútuo respeito entre ciclistas, motoristas e pedestres.
Art. 4º - As despesas decorrentes da implantação desta Lei correrão por contas das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.120, de 07 de maio de 2014.
Denomina de “Unidade Básica de Saúde Sr. Eurípedes Antônio
Rita” – UBS – A unidade de saúe construída no Bairro Pontal
Norte.
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 “Unidade Básica de
Saúde Sr. Eurípedes Antônio Rita” - UBS – a unidade de saúde construída no
Bairro Pontal Norte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 07 (sete) dias do mês de maio de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

DE

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.121, de 15 de maio de 2014.

“ALTERA A REDAÇÃO DA LEI MUNICIPAL
Nº 2.286, DE 18 DE MAIO DE 2005.”

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 8º do art. 2º da Lei nº 2.286 de
18 de maio de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
§ 8º - As moradias construídas desvinculadas de
conjuntos habitacionais deverão ser cadastradas, de forma sucessiva, e
contadas até o número de 20 unidades para que se possa destinar a
reserva de 10% para as famílias e/ou pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida e os outros 10% para pessoas com idade igual ou
superior a sessenta anos. As moradias com maiores terrenos devem ser
destinados aos deficientes e idosos.
Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 15 (quinze) dias do mês de maio
de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.122, de 15 de maio de 2014.
“Denomina o logradouro público que especifica”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominada de “RUA ANTONINO
FERREIRA DE MELO”, a rua 27-A, na Vila Margon III, e onde a mesma
vem de encontro com a Rua Maria Leão de Melo.

Art. 2º - Os imóveis lindeiros ao logradouro especificado
no art. 1º, nos seus assentos e registros, inclusive no cadastro municipal,
passam a ter confrontação com a rua por ele denominada.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 15 (quinze) dias do mês de maio
de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.123, de 16 de maio de 2014.
“Altera o inciso I, do Art. 1º, da lei municipal nº
2.998, de 06 de junho de 2013”.

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 Art. 1º, da lei municipal nº 2.998,
de 06 de junho de 2013, passa, a partir desta data, a vigorar com a
seguinte redação:
“Lei Municipal nº 2.998, de 06 de junho de 2013
Art. 1º - ...

I - a duração dos contratos será a partir da
homologação e publicação do resultado do Processo
Seletivo Público até 31 (trinta e um) de dezembro de
2013, podendo ser prorrogados”.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 16 (dezesseis) dias do mês
de maio de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.124, de 16 de maio de 2014.
“Autoriza a concessão de Gratificação Especial aos
Servidores Municipais que prestaram serviços
extraordinários e imprescindíveis no decorrer da
realização do Carnaval em Praça Pública em
2014.”
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 conceder Gratificação Especial (conforme o número de horas
trabalhadas), aos servidores deste Município que prestaram serviços
suplementares e imprescindíveis durante a realização do Carnaval em Praça
Pública em 2014:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
LISTA DOS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRORDINÁRIOS E IMPRESCINDÍVEIS
NO DECORRER DAS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL DE 2014

Matr. Nome do(a) Servidor(a)
ALBERTO CARLOS HORACIO DOS
1.639 SANTOS
ANALIA MARGARIDA TRISTAO DE
5.899 MOURA
646
7.110

Cargo
CH DPTO FISCALIZ LICENC E
HABITE-SE
FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2
FMS

CACILDA MARIA DA SILVA

AUX ODONTOLOGIA, NIVEL 2

CLEBER ROBERTO ALVES

CH DPTO FISC COMERCIO
AMBULANTE EVENT

Vr. Bruto a
Receber
681,60
568,00
568,00
1.166,88

5.900

FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2
FMS

568,00

FARMACEUTICO FMS

568,00

4.912

EDIANE BRAZ FERREIRA
FABRICIO GONCALVES DOS
SANTOS

76

HELENO DE PAULA PONTES

ESCRITURARIO, NIVEL 3

568,00

FISCAL DE OBRAS, NIVEL 2
FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2
FMS

965,60

7.609

IZAIAS APOLINARIO DANTAS
MARCILENE CORREA DOS SANTOS
FARIA

1.413

SIVALDO MENDES DE OLIVEIRA

AUX SERVICO, NIVEL 2

681,60

VALDIVINO PIRES MOURA

PEDREIRO, NIVEL 1

681,60

CH DIVISAO PORTARIA E CONTR

568,00

1.194

VALMIR CANDIDO PIMENTA
VANDERLEY DE OLIVEIRA DA
SILVA

965,60

5.896

VILMA ESTEVES NETO

5.897

VINICIUS ANTONIO DA SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 2
FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2
FMS
FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2
FMS

5.985

616
7.546

568,00

568,00
568,00

TOTAL GERAL.............................................................R$ 10.254,88

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.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 16 (dezesseis) dias do mês de maio
de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.125, de 29 de maio de 2014.
“Cria e denomina Unidade de
Educação que menciona, neste
Município 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 uma unidade de ensino, com a
denominação de Escola Municipal “Inês Dias da Silva”,
localizada na Rua 308, nº 395, Loteamento Jardim Catalão, em
Catalão-GO, para atendimento de alunos do 1º ao 5º ano, do ensino
fundamental.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
firmar Convênios com entidades públicas ou privadas, visando à
obtenção de recursos técnicos e financeiros para a escola, criada
por esta Lei.
Art. 3º - Para atender às despesas desta Lei, nos
termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 março de 1964, e suas
alterações, serão utilizados recursos contemplados na legislação
vigente.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 29 (vinte e nove) dias do mês
de maio de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.126, de 29 de maio de 2014.
“Declara de Utilidade Pública o Conselho
de Segurança Pública e Defesa Civil de
Catalão”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública o Conselho
de Segurança Pública e Defesa Civil de Catalão.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 29 (vinte e nove) dias do mês
de maio de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.127, de 29 de maio de 2014.

“DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE
RECUPERAÇÃO E ESTÍMULO A QUITAÇÃO
DE DÉBITOS FISCAIS 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 no Município de Catalão o
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ESTÍMULO A QUITAÇÃO DE
DÉBITOS FISCAIS – PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
FISCAIS.
Art. 2º - O Programa de Recuperação de Créditos Fiscais
(PRC) destina-se a promover a regularização de créditos do Município,
decorrentes de débitos de pessoas físicas ou jurídicas, relativos aos
tributos municipais, com vencimento até 31 de dezembro de 2012,
constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, parcelados ou a
parcelar, protestados ou a protestar, ajuizados ou a ajuizar, com
exigibilidade suspensa ou não, inclusive os decorrentes de falta de
recolhimento de valores retidos.
§ 1° - Poderá ingressar também no Programa de
Recuperação e Estímulo a Quitação de Débitos Fiscais, Créditos de:
Meio Ambiente, Vigilância Sanitária e Fiscalização de Postura.
§ 2° - Excetuam-se do disposto neste artigo os créditos
tributários ou não, já executados judicialmente, com bens penhorados ou

com efetivação de depósitos em dinheiro, os quais somente poderão ser
pagos ou parcelados após manifestação da Procuradoria Geral do
Município.
§ 3° - Os créditos sob discussão judicial poderão ser
objetos de pagamento ou parcelamento na forma prevista nesta Lei,
desde que o interessado desista de toda e qualquer ação que envolva o
crédito objeto da discussão judicial, incluindo os embargos à execução,
ações anulatórias e os recursos pendentes de apreciação, com renúncia
do direito sob o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, inclusive
na hipótese do § 2º deste artigo.
§ 4° - Não serão objeto dos benefícios, custas judiciais,
honorários advocatícios e as demais pronunciações de direito relativas
ao processo judicial, que serão pagas no ato da adesão ao Programa de
Recuperação e Estímulo a Quitação de Débitos Fiscais - PRC.
Art. 3º - A administração do PRC será exercida
exclusivamente pela Secretaria Municipal da Fazenda, a quem compete
o gerenciamento e a implementação dos procedimentos necessários à
execução do Programa, notadamente:
I – expedir atos normativos necessários à execução do
Programa;
II – promover a integração das rotinas e procedimentos
necessários à execução do PRC, especialmente no que se refere aos
sistemas informatizados dos órgãos envolvidos;
III – receber as opções pelo PRC;
IV – excluir do Programa os optantes que descumprirem
as condições previstas nesta Lei.
Art. 4º - O ingresso no PRC dar-se-á por opção da pessoa
física ou jurídica, que fará jus a regime especial de consolidação e
parcelamento dos débitos referidos no art. 2º desta Lei.
Parágrafo Único. O ingresso no PRC, a critério do optante,
poderá implicar a inclusão da totalidade dos débitos referidos no art. 2.º
desta Lei, em nome da pessoa física ou jurídica, inclusive aqueles não
constituídos, que serão incluídos no Programa mediante termo de
confissão, salvo aqueles demandados judicialmente pela pessoa física
ou jurídica e que, por sua opção, venham a permanecer nessa situação.

Art. 5º - A opção pelo REFIS-CATALÃO poderá ser
formalizada mediante assinatura do “Termo de Opção e Confissão de
Dívida do PRC, com confissão total ou parcial de débitos, conforme
modelos dos Anexos I e II desta Lei.
§ 1º - O Termo de Opção e Confissão de Débitos do PRC
poderá ser:
I – encaminhado, via correio, para todas as pessoas
físicas ou jurídicas com débitos fiscais inscritos em dívida ativa;
II – entregue, na Secretaria Municipal da Fazenda, junto
ao Departamento de Tributos Mobiliário, para todas as pessoas físicas ou
jurídicas que queiram denunciar débitos fiscais ainda não constituídos,
com a discriminação das espécies dos tributos, bem como das
respectivas competências;
III – firmado pela pessoa física ou jurídica, ou pelos
respectivos responsáveis, sendo exigida destes últimos a devida
procuração com poderes específicos;
IV – devolvido, devidamente preenchido e assinado pela
pessoa física ou jurídica optante, com firma reconhecida, ou na presença
de 02 (dois) servidores públicos, que em conjunto assinarão o termo na
qualidade de testemunhas.
§ 2º - No documento confirmatório da opção constará
número gerado pelo sistema informatizado de arrecadação municipal, em
conjunto com o número de inscrição no CNPJ ou do CPF, para pessoa
jurídica ou física, respectivamente, em todos os demais atos e
procedimentos praticados no âmbito do PRC, constituindo, para todos os
fins de direito, identificação eletrônica, ficando sua utilização sob plena e
total responsabilidade das pessoas física e jurídica optantes.
§ 3º - Os débitos ainda não constituídos deverão ser
confessados pela pessoa física ou jurídica, de forma irretratável e
irrevogável, até a data de adesão ao PRC.
§ 4º - A opção pelo PRC implica:
I – pagamento imediato da primeira parcela;
II - pagamento imediato de débitos dos exercícios
posteriores a 2012, vencidos até a data de adesão ao Programa;

III – na suspensão da exigibilidade dos débitos não
ajuizados, logo após o pagamento da primeira parcela;
IV – submissão integral
estabelecidas para o Programa - PRC.

às

normas

e

condições

§ 5º - A suspensão da exigibilidade dos débitos ajuizados,
quando não garantidos.
Art. 6º - Os débitos da pessoa física ou jurídica optante
serão consolidados tomando por base a data da formalização da opção.
§ 1º - A consolidação abrangerá todos os débitos
existentes em nome da pessoa física ou jurídica até a data da assinatura
do Termo de Opção e confissão do PRC, na condição de contribuinte ou
responsável, constituído ou não, inclusive os acréscimos legais,
determinados nos termos da legislação vigente à época da ocorrência do
respectivo fato gerador, inclusive a atualização monetária à época
prevista.
§ 2º - Na hipótese de crédito com exigibilidade suspensa
por força de concessão de medida liminar em mandado de segurança, ou
outra ação judicial, a inclusão no PRC, dos respectivos débitos, fica
condicionada ao encerramento do feito por desistência expressa e
irrevogável da respectiva ação judicial e de qualquer outra, assim como à
renúncia do direito, sobre os mesmos débitos, sobre o qual se funda a
ação.
§ 3º - A inclusão dos débitos referidos no § 1.º deste
artigo, bem como a desistência ali referida deverá ser formalizada,
mediante confissão, na forma e prazos estabelecidos no § 3.º do art. 5º
desta Lei, nas condições estabelecidas pela Secretaria Municipal da
Fazenda.
§ 4º - Requerida a desistência da ação judicial, com
renúncia ao direito sobre que se fundam, os depósitos judiciais efetuados
deverão ser convertidos em renda ao Erário, permitida inclusão no PRC
de eventual saldo devedor.
§ 5º - Os valores correspondentes a débitos, inscritos ou
não em dívida ativa, poderão ser liquidados, mediante solicitação
expressa e irrevogável da pessoa física ou jurídica optante, mediante
compensação de créditos, líquidos e certos, vencidos ou vincendos,
próprios ou de terceiros, relativos a tributo incluído no âmbito do PRC.

§ 6º - A pessoa física ou jurídica, durante o período em
que estiver incluída no PRC, poderá amortizar o débito consolidado
mediante compensação de créditos, líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, próprios ou de terceiros, sem prejuízo do pagamento das
parcelas mensais.
Art. 7º - O débito tributário ou não, consolidado na forma
do art. 2º desta Lei, ocorrendo o pagamento à vista (cota única), será
anistiado em 80% (oitenta por cento) em relação aos juros e multa.
Parágrafo Único - O débito referente à Multa por
Descumprimento das Obrigações acessórias (multa formal), pago à vista
(cota única), será concedido desconto de 60% (sessenta por cento) do
total do valor da multa, inclusive multas autuadas pela Fiscalização de
Postura, Vigilância Sanitária e Meio Ambiente.
Art. 8º - Os débitos tributários ou não, consolidados na
forma do art. 2º desta Lei, poderão ser parcelados e será concedida
anistia nas seguintes condições:
I - para quem optar em até 03 (três) parcelas, anistia de
60% (sessenta por cento) em relação aos juros e à multa;
II - para quem optar em até 06 (seis) parcelas, anistia de
40% (quarenta por cento) em relação aos juros e à multa;
III - para quem optar em até 09 (nove) parcelas, anistia de
10% (dez por cento) em relação aos juros e à multa;
IV – os débitos superiores à R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais) poderão ser pagos em até 15 (quinze) parcelas mensais, sem
qualquer anistia.
§ 1º - A parcela mínima, para pessoa física, será de R$
50,00 (cinquenta reais).
§ 2º - A parcela mínima, para pessoa jurídica, será de R$
300,00 (trezentos reais).
§ 3° - Sobre as parcelas futuras, e somente para os
parcelamentos previstos nos incisos II, III e IV deste artigo, aplicar-se-á
juros de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês que serão
calculados sobre o valor de cada uma das parcelas, a contar da data do
período do parcelamento.

§ 4° - Os parcelamentos em curso que se encontram
adimplentes poderão ser incluídos e consolidados em um único
parcelamento por natureza de tributos, observados o acordo anterior e a
quantidade e o valor mínimo das parcelas, conforme disposto nesta Lei.
§ 5º - Os débitos tributários ou não, consolidados na forma
do art. 2º desta Lei, objeto de ingresso no PRC de exercícios anteriores,
poderão ser parcelado nos termos desta Lei.
§ 6º - O contribuinte que descumprir o parcelamento com
inadimplemento por dois meses consecutivos ou três meses alternados,
será recolocado automaticamente no plano de parcelamento seguinte ao
da opção, quando houver. Persistindo a inadimplência, o débito retornará
ao estado anterior.
Art. 9º - A opção pelo PRC sujeita a pessoa física ou
jurídica a:
I – confissão irrevogável e irretratável da totalidade dos
débitos incluídos no Programa;
II – aceitação plena e irretratável de todas as condições
estabelecidas para o ingresso e permanência no Programa;
III – pagamento regular das parcelas do débito
consolidado, bem como dos tributos e das contribuições com vencimento
posterior ao ingresso no respectivo Programa.
Art. 10 – Os contribuintes enquadrados no sistema de
tributação estabelecido pela Lei Complementar Federal nº 123 de 14 de
dezembro de 2006, com débitos junto ao Simples Nacional, poderão
ingressar no PRC, para quitação de tributos municipais, observando os
critérios e normas previstas nesta Lei.
Art. 11 - A pessoa física ou jurídica optante pelo PRC será
dele excluída nas seguintes hipóteses, mediante ato da Secretaria
Municipal da Fazenda:
I – inobservância
estabelecidas no Programa;

de

qualquer

das

exigências

II – inadimplemento, por dois meses consecutivos ou três
meses alternados do contados do reparcelamento previsto § 6º do art. 8º
desta Lei, o que primeiro ocorrer, relativamente a qualquer dos tributos e

contribuições abrangidos pelo PRC, inclusive os com vencimento após a
assinatura do Termo de Opção e Confissão do PRC;
III – constatação, caracterizada por lançamento de ofício,
de débito correspondente a tributo abrangido pelo PRC e não incluído na
confissão, salvo se integralmente pago no prazo de trinta dias, contado
da ciência do lançamento ou da decisão definitiva na esfera
administrativa ou judicial;
IV – compensação ou utilização indevida de créditos;
V – decretação de falência, extinção, pela liquidação, ou
cisão da pessoa jurídica;
VI – concessão de medida cautelar fiscal, nos termos da
Lei nº 8397, de 06 de janeiro de 1992 - Lei de Medida Cautelar Fiscal;
VII – prática de qualquer procedimento tendente a subtrair
receita da optante, mediante simulação de ato;
VIII – decisão definitiva, na esfera judicial, total ou
parcialmente desfavorável à pessoa física ou jurídica.
Parágrafo Único. A exclusão da pessoa física ou jurídica
do PRC implicará na exigibilidade imediata da totalidade do crédito
confessado e ainda não pago e na automática execução da garantia
prestada, restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os
acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência
do respectivo fato gerador.
Art. 12 - Não poderão ser beneficiadas pelo PRC as
pessoas jurídicas das seguintes atividades:
I - Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos
de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário,
sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio,
distribuidoras de títulos de valores mobiliários;
II - Empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de
crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de
previdência privada aberta e as que explorem as atividades de prestação
cumulativa e continua de serviços de assessoria creditícia;
III - Mercadológica, gestão de crédito, seleção de risco,
administração de contas a apagar e a receber, compras de direitos

creditórios resultantes de venda mercantis a prazo ou de prestação de
serviço (factoring).
Art. 13 - O benefício previsto nesta Lei não implica em
direito adquirido para os contribuintes que já tenham quitado seus
débitos com respectiva incidência de juros e multa.
Art. 14 - Os benefícios desta Lei serão compensados com
o aumento da arrecadação decorrente da própria Lei, e decorrente dos
créditos do Município que serão espontaneamente declarados e
confessados pelos contribuintes.
Art. 15 – Não inclui no PRC a anistia referente à
Atualização Monetária, a qual deverá observar a Legislação Pertinente;
e, ainda, aos contribuintes que estejam respondendo judicialmente por
fraude ao fisco Municipal, Estadual e Federal.
Art. 16 – Fica o Município de Catalão autorizado a ceder,
para fins de constituições de um Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios não-padronizados, o direito ao recebimento do fluxo
financeiro oriundo dos débitos tributários ou não tributários, parcelados
ou não parcelados, inscritos ou não em Dívida Ativa, em fase de
cobrança administrativa ou judicial, que compõem a carteira municipal.
§ 1º. Em qualquer hipótese, a cessão deverá se referir a
tributos ou dívidas vencidas e não pagas, cujos fatos geradores tenham
ocorrido até 31 de dezembro de 2012, em atendimento às limitações
impostas pela Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), de 04 de maio e 2000 e pela legislação aplicável da Comissão de
Valores Mobiliários - CVM.
§ 2º. Os recursos advindos da cessão dos direitos cedidos
no caput poderão servir para viabilizar investimentos do Programa de
Aceleração do Crescimento - PAC, programas e convênios diversos no
âmbito da União, do Estado de Goiás, de financiamentos perante bancos
de desenvolvimentos, garantia de parceria público-privadas, além de
outros previstos nos programas de investimento do Plano Plurianual
vigente e demais revisões, objetivando a execução de obras de
saneamento, infraestrutura e urbanização, bem como para a
modernização da estrutura administrativa, no Município de Catalão.

§ 3º. A cessão prevista no caput deste artigo não
compreende os valores referentes aos honorários advocatícios, devidos
na forma da legislação municipal, nem autoriza o recebimento pelo

Município de qualquer montante inferior ao valor principal do tributo
acrescido de correção monetária, objeto da cessão.
Art. 17 - A cessão ora autorizada não extingue ou altera a
obrigação tributária, assim como não extingue o crédito tributário ou
modifica sua natureza, ficando preservadas todas as suas garantias e
privilégios.
Art. 18 - Permanecerão sob titularidade e integral
responsabilidade do Município, todos os atos e procedimentos
relacionados à cobrança dos créditos tributários municipais, tanto
administrativa, por meio do órgão municipal competente, quanto em
juízo, por meio da Procuradoria do Município.
Art. 19 - Fica autorizada a constituição e funcionamento do
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado, nos
exercícios de 2013 e seguintes, para viabilizar as operações autorizadas
pelo art. 16 desta Lei.
Parágrafo único - As despesas necessárias para
constituição e funcionamento do Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não-Padronizado correrão à conta das dotações
orçamentárias pertinentes ou da futura alienação das próprias cotas do
respectivo Fundo.
Art. 20 – Fica o Chefe do Executivo autorizado a
regulamentar, via de ato próprio, no que couber, a presente lei, e a
divulgar o Programa de Recuperação e Estímulo a Quitação de Débitos
Fiscais – PRC - nos principais meios de comunicação, tais como:
televisão, rádio, internet, jornal, revista, cartaz, outdoor e etc.
Art. 21 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 29 (vinte e nove) dias do mês
de maio de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.128, de 29 de maio de 2014.
“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio
de parceria com a FUNDAÇÃO ESPÍRITA
–
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 VIDA”, também designada pela sigla
FENOVA, pessoa jurídica de direito privado, de natureza filantrópica,
sem fins lucrativos, com sede nesta cidade, no exercício de 2014,
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 FENOVA.

§ 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$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

§ 2º - Os repasses ocorrerão em 08 (oito) parcelas
iguais e mensais, a partir do mês de maio do corrente ano, e os recursos
deverão ser utilizados na manutenção da FENOVA, para pagamento de
salários e direitos trabalhistas, previdenciários e sociais dos funcionários
da Fundação.
Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a
FUNDAÇÃO ESPÍRITA “NOVA VIDA” – FENOVA, deverá apresentar o
plano de aplicação, e, posteriormente, a devida prestação de conta
referente às subvenções recebidas nos termos e formas indicadas pela
Diretoria de Contabilidade.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias
vigentes, a conta da seguinte verba:

14.1402.08.122.4001.4160

–

Subvenção

Financeira – Fundação Nova Vida –
335043 – Subvenções Sociais
(100) Fonte de Recurso
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus
efeitos a partir de 1º (primeiro) de maio de 2014.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 29 (vinte e nove) dias do mês
de maio de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.129, de 29 de maio de 2014.
“Abre Crédito Especial no valor de R$
11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), no
orçamento em execução para construção de
calçada no pátio do prédio do SAMU, nesta
cidade”.

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 autorizado o Executivo Municipal
a abrir no orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.072, de 26 de
dezembro de 2013, que estima a receita e fixa a despesa para o
exercício de 2014), Crédito Especial no valor de R$ 11.500,00 (onze mil
e quinhentos reais).

CRÉDITO ESPECIAL:
04.0401.10.301.4009.1672 449051 (114) – R$
11.500,00
Art. 2º - Para cobertura do crédito especial
autorizado o artigo anterior desta lei, serão utilizados recursos
provenientes da anulação parcial da dotação orçamentária abaixo:

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:
04.0401.10.301.4009.4037 339030 (114) – R$
11.500,00

Art. 3º - Fica autorizado a abrir créditos
Adicionais de natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.072, de
26 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual
para o exercício de 2014.

Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações
e inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei
municipal nº 3.073, de 11 de dezembro de 2013; na Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO para 2014, lei municipal nº 3.074, de 26 de
dezembro de 2013, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA de
2014.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 29 (vinte e nove) dias do mês
de maio de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.130, de 29 de maio de 2014.
“Autoriza a realização de despesa até o limite de
R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), com a
contratação de Empresa de Engenharia e
Arquitetura para elaboração de projetos de
construção de Passarela sobre a GO 330, na Zona
Urbana do Município de Catalão e dá outras
providências”.

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

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a realizar despesas em nome do MUNICÍPIO DE CATALÃO,
até o limite de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), com a contratação de
Empresa de Engenharia e Arquitetura para a execução dos serviços de
elaboração de Projetos para a construção de Passarela sobre a GO-330,
no trecho urbano do Município de Catalão, Estado de Goiás.
Parágrafo único – Os projetos que serão executados
poderão ser doados, via de ato próprio, a AGÊNCIA DE TRANSPORTES
E OBRAS (AGETOP) ou sucessora.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta lei correrão à
conta das dotações orçamentárias próprias.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 29 (vinte e nove) dias do mês
de maio de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.131, de 29 de maio de 2014.
“Autoriza a concessão de Gratificação
Especial aos Servidores Municipais (Agentes
de Fiscalização – SMTC), que prestaram
serviços extraordinários e imprescindíveis no
decorrer da realização do Carnaval em Praça
Pública em 2014.”
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 conceder Gratificação Especial (conforme o número de horas
trabalhadas), aos servidores deste Município, Agentes de
Fiscalização – SMTC, que prestaram serviços suplementares e
imprescindíveis durante a realização do Carnaval em Praça Pública
em 2014:
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO –
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE
CATALÃO – SMTC
LISTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE PRESTARAM
SERVIÇOS EXTRORDINÁRIOS E IMPRESCINDÍVEIS
NO DECORRER DO CARNAVAL DE 2014

Matr.

Nome do(a) Servidor(a)

4.137 ALEXANDRE GOMES FERREIRA
ALEXANDRE RODRIGUES DA
3.117 COSTA
4.564 ANDERSON MESQUITA ROSA
2.994 ANTONIO CARLOS DA SILVA
4.565 BENTO LUIZ DIAS
CARLOS HENRIQUE
5.050 GUIMARAES
3.118 CLEIBER ANTONIO DA COSTA
CLEIBER MONTEIRO DOS
2.996 SANTOS
4.567 CLEITON CRISPIM PEREIRA
5.775 DANIEL ALMEIDA DA SILVA
5.776 DIEGO LUIZ RIBEIRO TRONCHA
4.568 DIEGO TOMAS LUCIANO
ENIVALDA DE FATIMA
4.259 FERREIRA
4.569 FERNANDA SOUZA PACHECO
JOAO ALBERTO CAIADO DE
4.570 CASTRO FILHO
3.373 LEANDRO MARTINS SILVERIO
4.573 MARCIO JOSE DAS NEVES
5.778 SERGIO ROBERTO BORGES
WELDA DE LOURDES BORGES
5.779 SILVA
WILMAR GONCALVES DE
4.575 SOUSA JUNIOR

Cargo
AGENTE
FISCALIZACAO-SMTC
AGENTE
FISCALIZACAO-SMTC
AGENTE
FISCALIZACAO-SMTC
AGENTE
FISCALIZACAO-SMTC
AGENTE
FISCALIZACAO-SMTC
AGENTE
FISCALIZACAO-SMTC
AGENTE
FISCALIZACAO-SMTC
AGENTE
FISCALIZACAO-SMTC
AGENTE
FISCALIZACAO-SMTC
AGENTE
FISCALIZACAO-SMTC
AGENTE
FISCALIZACAO-SMTC
AGENTE
FISCALIZACAO-SMTC
AGENTE
FISCALIZACAO-SMTC
AGENTE
FISCALIZACAO-SMTC
AGENTE
FISCALIZACAO-SMTC
AGENTE
FISCALIZACAO-SMTC
AGENTE
FISCALIZACAO-SMTC
AGENTE
FISCALIZACAO-SMTC
AGENTE
FISCALIZACAO-SMTC
AGENTE
FISCALIZACAO-SMTC
TOTAL GERAL....R$

Vr. Bruto
a Receber
920,00
920,00
920,00
920,00
920,00
920,00
920,00
920,00
920,00
920,00
920,00
920,00
920,00
920,00
920,00
920,00
920,00
920,00
920,00
920,00
18.400,00

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.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 29 (vinte e nove) dias do mês
de maio de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.132, de 03 de junho de 2014.
“Dispõe
sobre
desmembramento
e
denominação de unidade escolar 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 desmembrada da Escola Municipal CAIC São
Francisco de Assis, a creche Municipal ali existente, que passa a
denominar-se “CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL –
CMEI – IRMÃ YOLANDA VAZ”.
Art. 2º - Fica mantido o ensino fundamental da Escola
Municipal CAIC São Francisco de Assis.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 03 (três) dias do mês de
junho de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.133, de 03 de junho de 2014.
“Abre Crédito Especial no valor de
R$75.000,00 (setenta e cinco mil) no
orçamento
em
execução
para
construção de pista de caminhada em
Parque Linear”.

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 autorizado o Executivo Municipal a abrir no
orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.072, de 26 de
dezembro de 2013, que estima a receita e fixa a despesa para o
exercício de 2014), Crédito Especial no valor de R$ 75.000,00
(setenta e cinco mil reais).

CRÉDITO ESPECIAL:
01.3009.18.541.4115.1673 449051 (100) - R$ 75.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito especial autorizado no
artigo anterior desta lei, serão utilizados recursos provenientes da
anulação parcial da dotação orçamentária abaixo:

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:
01.3019.04.782.4020.1619 449051 (100) - R$ 75.000,00
Art. 3º - Fica autorizado a abrir créditos Adicionais de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.072, de 26 de
dezembro de 2013, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual
para o exercício de 2014.

Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e
inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei
municipal nº 3.073, de 11 de dezembro de 2013; na Lei de
Diretrizes Orçamentária – LDO para 2014, lei municipal nº 3.074, de
26 de dezembro de 2013, bem como na Lei Orçamentária Anual –
LOA de 2014.

Art.5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 03 (três) dias do mês de junho de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.134, de 03 de junho de 2014.
“Dispõe sobre desmembramento e
denominação de unidade escolar e dá
outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica desmembrada da Escola Municipal Maria
Conceição Martins Silva, localizada no Distrito de Santo Antônio do Rio
Verde, a Creche ali existente, que passa a denominar-se CENTRO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI “JAMIL SEBBA”,
localizada na Rua Juraci Pontes s/n, Centro, no Distrito de Santo Antônio do
Rio Verde, neste Município.
Art. 2º - Mantém-se o ensino fundamental da Escola
Municipal Maria Conceição Martins Silva.
Art. 3º - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a
realizar as obras de reforma ou ampliação das dependências, de modo que
cada unidade escolar tenha condições de funcionar de forma independente
e autônoma, pedagógica e administrativamente.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 03 (três) dias do mês de
junho de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.135, de 03 de junho de 2014.
“Cria cargos na estrutura administrativa da
Secretaria
Municipal
de
Agricultura
e
Desenvolvimento e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art.1º - Ficam criados na Estrutura Administrativa do
Município de Catalão, na Secretaria Municipal de Agricultura e
Desenvolvimento, os cargos comissionados com seus respectivos
nomes, quantitativos e vencimentos abaixo relacionados, que ficam
fazendo parte integrante do ANEXO ÚNICO – da Lei Municipal de nº
2.637, de 19 de dezembro de 2008, que definiu a estrutura
administrativa do Município.

ANEXO ÚNICO
– da Lei Municipal de nº 2.637, de 19 de dezembro de 2008 –.
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO

Nº

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS

VENCIMENTO

VAGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

MENSALr R$

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO
01

DIRETORIA DE CONVÊNIOS E APOIO A

4.911,75

PROGRAMAS DE PARCERIAS RURAIS
01

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE

2.026,58

APOIO A PEQUENA PRODUÇÃO
AGRÍCOLA
01

CHEFE DO DEPARTAMENTO

2.026,58

DE AGROINDUSTRIAS FAMILIARES
Art. 2º - A DIRETORIA DE CONVÊNIOS E APOIO A
PROGRAMAS DE PARCERIAS RURAIS tem por objetivo buscar
parcerias públicas e/ou privadas para o atendimento ao homem do
campo, buscando sempre o desenvolvimento do meio rural; oferecer
apoio, orientação e acompanhamento dos projetos de acesso ao Crédito
Rural para os Agricultores Familiares, programas para os pequenos
agricultores na mecanização e preparo do solo, buscar e oferecer apoio
de Patrulhas Agrícolas Mecanizadas, oferecer apoio, orientação e
acompanhamento para o fortalecimento da bacia leiteira do município,
buscar apoio, oferecer orientação e acompanhamento para desenvolver
programa de distribuição de sementes selecionadas com o objetivo de
melhorar a produtividade das áreas plantadas; buscar apoio, oferecer
orientação para programas de parceria com SEBRAE, Embrapa para a
criação de gado de leite em pasto sobre o sistema rotativo; analisar e
oferecer alternativas como piscicultura, criação de caprinos de aptidão
mista (leite e carne), plantio de hortaliças, entre outras; oferecer apoio ao
desenvolvimento das associações de agricultores familiares para
desenvolvimento de projetos e acesso ao crédito rural para aquisição de
tratores e implementos agrícolas, eletrificação rural, melhoramento de
caminhos de acesso, abastecimento de água (poços artesianos com rede
de distribuição); outras atividades correlatas.

Art. 3º - Ao DEPARTAMENTO DE APOIO A
PEQUENA PRODUÇÃO AGRÍCOLA compete: prestar assistência e
apoio ao pequeno produtor e trabalhador rural, assegurando condições
de trabalho e de mercado para os produtos, a rentabilidade de
empreendimentos e a melhoria do padrão de vida da família rural,
oferecer tratamento diferenciado e prioritário aos pequenos produtores, o
apoio se dará através da redução dos encargos de impostos e taxas que
forem possíveis, criação de facilidades no transporte e redução da
intermediação abusiva; criação de programas de estímulos à montagem
de infraestrutura que viabilize o acesso dos produtores e suas entidades
associativas aos instrumentos

de comercialização, aos insumos

agrícolas, ao armazenamento, ao transporte, à garantia de preços e
crédito rural, conferindo, principalmente, tratamento diferenciado e
especial aos pequenos produtores. promover e apoia a organização dos
produtores e trabalhadores rurais, em especial os pequenos, em formas
associativas que permitam a sua maior participação na formulação de
políticas para o setor, aumentar o poder da barganha, a integração no
mercado de produtos e insumos e os benefícios dos serviços em comum
para produção e comercialização; atender em caráter prioritário as
regiões de maior concentração de produção de pequenos produtores
rurais e as de maior carência de infraestrutura básica, procurar satisfazer
as

necessidades

básicas

dos

micros,

pequenos

produtores

e

assalariados rurais e suas famílias nas áreas de educação, atendimento
médico, saneamento e assistência social, contemplar financiamentos da
construção e/ou reforma da moradia própria dos pequenos trabalhadores
rurais, disponibilizar, gerar e adaptar tecnologias que favoreçam o
aumento da produtividade e da rentabilidade, principalmente as que
atendem as demandas dos pequenos produtores, enfatizando as
voltadas para alimentos básicos, respeitando a qualidade de vida e do
meio ambiente, estimular a criação de patrulhas mecanizadas para
atendimento aos produtores, especialmente pequenos, bem como

programas específicos de melhoramento genético vegetal e animal,
através de distribuição, financiamento e troca de produto, de sementes,
mudas, sêmen e reprodutores animais, outras atividades correlatas com
a pequena produção agrícola e ao pequeno produtor rural.

Art.

4º

-

Ao

DEPARTAMENTO

DE

AGROINDUSTRIAS FAMILIARES compete: executar o Cadastramento e
a

inclusão

das

agroindústrias

familiares

nos

Programas

de

Agroindústrias Familiares, quer sejam municipais ou não; avaliar,
monitorar e executar o Programa de Agroindústria Familiar; avaliar,
monitorar e executar a Legalização Ambiental e Sanitária relacionada à
Agroindústria Familiar; avaliar, monitorar e executar a Qualificação dos
Agricultores familiares; incentivar iniciativas de geração de energias
alternativas nas Agroindústrias familiares; avaliar, monitorar e executar
ações de Assistência Técnica e Extensão Rural aos beneficiários do
Programa; executar ações de identificação, por meio de selo específico,
dos produtos originários da Agroindústria Familiar Catalana; e executar
outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.

Art.5º - O provimento dos cargos de que trata esta Lei
serão feitos de forma escalonada e condicionada à comprovação da
existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às
projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes,
conforme disposto no § 1o do art. 169 da Constituição Federal.

§ 1º - As despesas resultantes da aplicação desta lei
correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento
vigente, suplementadas, se necessário, nos termos da legislação em
vigor.

§ 2º - As despesas estabelecidas por esta Lei

ocasionarão irrelevante impacto orçamentário-financeiro, posto que já
existe adequação orçamentária para as mesmas, o que, em regra,
satisfaz as exigências do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 3º - Em face da alteração no número de vagas na
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento, fica a Diretoria de
Recursos

Humanos

do

Município

autorizada

a

readequar

os

Organogramas de acordo com os termos desta Lei.

Art. 6º - Fica a Diretoria de Contabilidade autorizada
a fazer as alterações e inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA
de 2014/2017, lei municipal nº 3.073, de 11 de dezembro de 2013; na Lei
de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2014, lei municipal nº 3.074, de
26 de dezembro de 2013, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA
de 2014.

Art.7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 03 (três) dias do mês de
junho de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.136, de 03 de junho de 2014.

OBS. LEI ANULADA. FICOU REPETIDA COM A 3.142.

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.137, de 03 de junho de 2014.

“Cria a DIRETORIA DE GERÊNCIA DE ENDEMIAS,
na estrutura administrativa da Secretaria
Municipal de Saúde e dá outras providências”.

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

Art. 1º. Fica criado na Estrutura Administrativa do
Município de Catalão, na Secretaria Municipal de Saúde, a DIRETORIA
DE GERÊNCIA DE ENDEMIAS, com quantitativo e vencimento abaixo
relacionado, que fica fazendo parte integrante do ANEXO ÚNICO – da
Lei Municipal de nº 2.637, de 19 de dezembro de 2008, que definiu a
estrutura administrativa do Município.

ANEXO ÚNICO
- da Lei Municipal de nº 2.637, de 19 de dezembro
de 2008 –

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS

VENCIMENTO

VAGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL R$

01

DIRETOR DE GERÊNCIA DE ENDEMIAS

4.911,75

Parágrafo único – A DIRETORIA DE GERÊNCIA DE
ENDEMIAS, subordinada a Secretaria Municipal de Saúde, compete
dirigir, coordenar, avaliar e supervisionar todas as ações desenvolvidas,
como: designar, acompanhar e fiscalizar as equipes de agentes de
endemias no desenvolvimento da fiscalização de residências, terrenos
baldios, indústrias, ferros velhos, recicladoras, borracharias e todos os
tipos de estabelecimentos comerciais com intuito de tratamento de focos
de vetores de transmissão de doenças, tais como do mosquito Aedes
Aegypti e outros; realizar trabalho de conscientização populacional no ato
das fiscalizações; atuar em ações educativas em saúde; realizar
recenseamento de residências e todos os tipos de estabelecimentos
comerciais; organizar e participar de eventos vinculados a saúde pública;
trabalho administrativo vinculado às suas atividades; combate e
prevenção de endemias mediante a notificação de focos endêmicos;
vistorias e detecção de locais suspeitos; eliminação de focos;
acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias, pontos
estratégicos e áreas de risco sob responsabilidade do município, de
acordo com as necessidades definidas pelo Comando; bem como
executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no
âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação, desenvolver
outras atividades correlatas.

Art. 2º. O provimento do cargo de que trata esta Lei
fica condicionado à comprovação da existência de prévia dotação
orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, conforme disposto no § 1º
do art. 169 da Constituição Federal.

§ 1º - As despesas resultantes da aplicação desta lei
correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento
vigente, suplementadas, se necessário, nos termos da legislação em
vigor.

§ 2º - As despesas estabelecidas por esta Lei
ocasionarão

irrelevante

impacto

orçamentário-financeiro

conforme

Certidão da Diretoria de Contabilidade deste Município, o que satisfaz as
exigências do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 3º - Em razão da alteração introduzida por esta lei,
fica a Diretoria de Recursos Humanos do Município autorizada a
readequar os Organogramas de acordo com os termos desta Lei.

Art. 3º. Fica a Diretoria de Contabilidade autorizada a
fazer as alterações e inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA
de 2014/2017, lei municipal nº 3.073, de 11 de dezembro de 2013; na Lei
de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2014, lei municipal nº 3.074, de
26 de dezembro de 2013, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA
de 2014, lei municipal nº 3.072, de 26 de dezembro 2013.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 03 (três) dias do mês de
junho de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.138, de 03 de junho de 2014.

“Abre Crédito Especial no valor de
R$40.000,00 (quarenta mil reais) no
orçamento
em
execução
para
aquisição de veículo para o programa
Bolsa Família”.

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 autorizado o Executivo Municipal a
abrir no orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.072, de 26 de
dezembro de 2013, que estima a receita e fixa a despesa para o
exercício de 2014), Crédito Especial no valor de R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais).

CRÉDITO ESPECIAL:
14.1401.08.244.4010.1674 449052 (129) – R$
40.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito especial autorizado
no artigo anterior desta lei, serão utilizados recursos provenientes da
anulação parcial da dotação orçamentária abaixo:

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:
14.1401.08.122.4010.4020 319034 (129) – R$
40.000,00

Art. 3º - Fica autorizado a abrir créditos Adicionais de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.072, de 26 de
dezembro de 2013, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o
exercício de 2014.

Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e
inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei
municipal nº 3.073, de 11 de dezembro de 2013; na Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO para 2014, lei municipal nº 3.074, de 26 de
dezembro de 2013, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA de
2014.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 03 (três) dias do mês de
junho de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.139, de 03 de junho de 2014.
“Autoriza o Município de Catalão a
efetuar o complemento do salário dos
servidores públicos municipais até o
limite do salário mínimo e dá outras
providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a realizar despesas em nome do MUNICÍPIO DE CATALÃO,
com o complemento do salário dos servidores efetivos, comissionados,
aposentados e pensionistas da administração direta, autárquica e
fundacional, que percebam remuneração inferior ao salário mínimo, uma
complementação mensal até que se atinja o valor do mesmo, na forma
de parcela e sobre a qual não incidirão quaisquer vantagens.

Parágrafo único - Para apuração do valor da
complementação prevista no caput serão excluídas do respectivo cálculo
as indenizações referentes a diárias, ajuda de custo, transporte, auxíliotransporte e vale-refeição.

Art. 2° - As disposições da presente lei aplicam-se, no
que couber, aos servidores extranumerários, celetistas, contratados,
inclusive àqueles admitidos em caráter temporário ou emergencial.

Art.3º - A parcela de complemento ora autorizada
possui caráter precário, somente enquanto a remuneração do servidor
estiver a menor que o salário mínimo, não gerando direito à
incorporação, seja a que título for.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 03 (três) dias do mês de
junho de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.140, de 03 de junho de 2014.

“Abre Crédito Especial no valor de
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
no orçamento em execução e autoriza
auxílio financeiro a atleta catalana e dá
outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a
abrir no orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.072, de 26 de
dezembro de 2013, que estima a receita e fixa a despesa para o
exercício de 2014), Crédito Especial no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais).

CRÉDITO ESPECIAL:
01.3012.27.812.4018.4129 339048 (100) - R$ 2.500,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito especial autorizado
no artigo anterior desta lei, serão utilizados recursos provenientes da
anulação parcial da dotação orçamentária abaixo:

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:

01.3012.27.812.4018.4129 449052 (100) - R$ 2.500,00

Art. 3º - Fica autorizado a abrir créditos Adicionais de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.072, de 26 de
dezembro de 2013, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o
exercício de 2014.
Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e
inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei
municipal nº 3.073, de 11 de dezembro de 2013; na Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO para 2014, lei municipal nº 3.074, de 26 de
dezembro de 2013, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA de
2014.
Art.5º - Autoriza, ainda, o Poder Executivo a conceder
auxílio financeiro à atleta catalana SANDRA REGINA BORGES,
portadora do CPF 001.004.141-92, que participará da seletiva para o
Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo na categoria WELLNESS, que
acontecerá em Goiânia, capital deste Estado.
§ 1º - O valor do auxílio autorizado no caput deste
artigo será de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e se destinará a
cobrir despesas da atleta com inscrição, acomodação, transporte,
alimentação e demais acessórios para a prática do fisiculturismo.
§ 2º A Prestação de contas deverá ocorrer no prazo
máximo de 30 dias do recebimento do auxílio financeiro.
Art.6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 03 (três) dias do mês de
junho de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.141, de 03 de junho de 2014.
“Institui a CASA DA MULHER CATALANA”.

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

Art. 1° - Fica instituída nesta cidade de Catalão,
Estado de Goiás, a CASA DA MULHER CATALANA, situada na Rua
Nossa Senhora de Fátima, nº 635, Setor Nossa Senhora de Fátima,
destinada a abrigar, em caráter temporário, as mulheres vítimas de
violência, que esteja em risco a sua segurança pessoal, em decorrência
de grave ameaça ou agressão doméstica.

Art. 2º - A CASA DA MULHER CATALANA, disporá,
preliminarmente, de 13 (treze) vagas para mulheres em situação de
risco.
Parágrafo 1º – Os dias de permanência das mulheres
na CASA será de até 04 (quatro) dias, podendo ser prorrogado por igual
período em casos especiais e a critério da direção da CASA DA
MULHER CATALANA.

Parágrafo 2º - A direção da CASA DA MULHER
CATALANA encaminhará as mulheres proporcionando-lhes atendimento
psicopedagógico, psicológico, odontológico, bem como assistência
jurídica que estiver ao alcance de ser prestada pela Municipalidade,
qualificação

profissional,

colocação

no

mercado

de

trabalho

e

microcrédito.
Art. 3º - A CASA DA MULHER CATALANA será
administrada sob a orientação da DIRETORIA DA MULHER, ligada ao
Gabinete do Prefeito.

Art. 4º - O Poder Executivo fica autorizado a
regulamentar, se necessário, mediante decreto e no prazo de 60
(sessenta) dias, o disposto nesta Lei.
Parágrafo único – A Diretoria da Mulher instituirá
regimento interno para a CASA DA MULHER CATALANA.

Art.5º - As despesas com a execução desta lei
correrão a conta da dotação orçamentária vigente.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 03 (três) dias do mês de
junho de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.142, de 11 de junho de 2014.
“Autoriza permuta de lotes de terreno 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
permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, um lote de terreno,
situado à Rua Paulo Ribeiro Rosa, Bairro Residencial Barka, com área
total de 360,00m², cadastrado com CCI nº 49975, de propriedade deste
Município, pelo lote de terreno situado à Rua Monte Alegre, Bairro
Goianiense II, com área total de 300,00m², cadastrado com CCI nº
17396, de propriedade de ANTONIO CELSO HUMMEL.

§ 1º - A permuta dos imóveis se fará um pelo outro, sem qualquer
torna ou volta compensatória, fazendo-se as transmissões livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus.

§ 2º - O Município de Catalão, para que a permuta se revista de
todas as cautelas legais e comuns em tais operações, providenciou
Laudo de Avaliação elaborado por Comissão de Avaliação instituída pelo
Executivo para tal fim.

§ 3º - O imóvel que passará ao domínio do Município de Catalão
fica declarado bem de Uso Especial ou (do Patrimônio Administrativo
Indisponível), e como tal afetado em sua totalidade.

§ 4º - O lote de terreno a ser adquirido pelo Município recebeu a
perfuração de um poço artesiano que serve ao Loteamento Goianiense II
e Bairros adjacentes.

Art. 2º. As custas e emolumentos cartorários decorrentes da
execução desta lei são de responsabilidade do Município, e correrão à
conta de verba própria do orçamento vigente, dispensada a incidência do
Imposto sobre Transmissões de Bens Imóveis – ITBI, na forma do art.
156, II, da Constituição Federal.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 11 (onze) dias do mês de junho de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.143, de 13 de junho de 2014.
“DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES GERAIS PARA
A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL – LOA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, 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:
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1°. São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no
art. 165, § 2º, da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município de
Catalão e na Lei Complementar Federal nº 101/2000, as diretrizes para a
elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA do exercício financeiro de
2015, compreendendo:
I – as metas e prioridades da Administração Pública
Municipal;
II – orientações básicas para elaboração da lei orçamentária
anual;
III – disposições sobre a política de pessoal e serviços
extraordinários;
IV – disposições sobre a receita e alterações na legislação
tributária do Município;
V – equilíbrio entre receitas e despesas;
VI – critérios e formas de limitação de empenho;
VII – normas relativas ao controle de custos e a avaliação
dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento;
VIII – condições e exigências para transferências de
recursos a entidades públicas e privadas;

IX – autorização para o Município auxiliar o custeio de
despesas atribuídas a outros entes da federação;
X – parâmetros para a elaboração da programação
financeira e do cronograma mensal de desembolso;
XI – definição de critérios para início de novos projetos;
XII – definição das despesas consideradas irrelevantes;
XIII – incentivo à participação popular;
XIV – as disposições gerais.
Seção I
Das Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal
Art. 2º. Em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º., da
Constituição Federal, para o exercício financeiro de 2015, as Metas e as
Prioridades da Administração Pública Municipal são as definidas na Lei
do Plano Plurianual – PPA relativo ao período de 2014/2017.
§ 1º. Os orçamentos serão elaborados em consonância com
as metas e prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo.
§ 2º. O projeto de Lei Orçamentária Anual - LOA para 2015
conterá demonstrativo da observância das metas e prioridades
estabelecidas na forma do caput deste artigo.
§ 3º. As Metas e Prioridades da Administração Pública
Municipal para o exercício financeiro de 2015, são as definidas na Lei do
Plano Plurianual – PPA, relativo ao período de 2014/2017 demais
alterações, terão precedência na alocação de recursos na Lei
Orçamentária Anual - LOA de 2015 e na sua execução, não se
constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

Seção II
Das Orientações Básicas para a Elaboração da Lei Orçamentária
Anual - LOA
Subseção I
Das Diretrizes Gerais

Art. 3°. As categorias de programação de que trata esta Lei
serão identificadas por unidades orçamentárias, funções, sub-funções,
programas, atividades, projetos, operações especiais, de acordo com as
codificações da Portaria STN nº 637, de 18 de outubro de 2012, que
Aprova 5ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), o qual
compreende os relatórios e anexos referentes aos demonstrativos

descritos nos §§ 1º, 2º, e § 3º do art. 4º e nos arts. 48, 52, 53 e 55 da Lei
Complementar nº 101, de 2000, que deverão ser elaborados pela União
e pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, e posteriores alterações.
Art. 4°. Os orçamentos fiscais, da seguridade social e de
investimentos, discriminarão a despesa, no mínimo, por elemento de
despesa, conforme art. 15 da Lei nº 4.320/64.
Art. 5°. Os orçamentos fiscais, da seguridade social e de
investimentos, compreenderão a programação dos Poderes do
Município, órgãos, seus fundos, e autarquias.
Art. 6°. O projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA, que o
Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal será constituída de:
I – texto da lei;
II – documentos referenciados nos artigos 2º e 22 da Lei nº
4.320/1964;
III – quadros orçamentários consolidados;
IV – anexos dos orçamentos fiscais e da seguridade social,
discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;
V – demonstrativos e documentos previstos no art. 5º da Lei
Complementar Federal nº 101/2000;
VI – anexo do orçamento de investimento a que se refere o
art. 165, § 5º. Inciso II, da Constituição Federal, na forma definida nesta
Lei.
Parágrafo único. Acompanharão a proposta orçamentária,
além dos demonstrativos exigidos pela legislação em vigor, definidos no
caput, os seguintes demonstrativos:
I) Demonstrativo da receita corrente líquida de acordo com o
art. 2º, inciso IV, da Lei Complementar Federal nº 101/2000;
II) Demonstrativo dos recursos a serem aplicados na
manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, para fins do
atendimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal e no art. 60
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

III) Demonstrativo dos recursos a serem aplicados no
FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação;
IV) Demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações
e serviços públicos de saúde, para fins do atendimento disposto na
Emenda Constitucional nº 29/2000;
V) Demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações
e serviços públicos de saúde, provenientes do Sistema Único de Saúde –
SUS;
VI) Demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do
atendimento do disposto no art. 169 da Constituição Federal e na Lei
Complementar Federal nº 101/2000.
Art. 7°. A estimativa da receita e a fixação da despesa,
constantes do projeto de Lei Orçamentária Anual - LOA, serão
elaboradas a valores correntes do exercício de 2014, projetados ao
exercício a que se refere.
Parágrafo único. O projeto de lei orçamentária atualizará a
estimativa da margem de expansão das despesas, considerando os
acréscimos de receita resultantes do crescimento da economia e da
evolução de outras variáveis que implicam aumento da base de cálculo,
bem como de alterações na legislação tributária, devendo ser garantidas,
no mínimo, as metas de resultado primário e nominal estabelecidas nesta
Lei.
Art. 8º. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder
Legislativo e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo
final para encaminhamento de sua proposta orçamentária, os estudos e
as estimativas das receitas para o exercício subseqüente, inclusive da
receita corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.
Parágrafo único. Às entidades da Administração Indireta e o
Poder Legislativo, se for o caso, encaminharão ao Setor de
Planejamento, até 15 dias antes do prazo definido no caput, os estudos e
as estimativas das suas receitas orçamentárias para o exercício
subseqüente e as respectivas memórias de cálculo, para fins de
consolidação da receita municipal.
Art. 9º. O Poder Legislativo e as entidades da Administração
Indireta encaminharão ao Setor de Planejamento do Poder Executivo, até
o dia 29 de junho de 2014, suas respectivas propostas orçamentárias,
para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária.

Parágrafo único. Caso o Poder Legislativo não encaminhe
sua proposta orçamentária, serão consideradas as ações e metas
contidas no Plano Plurianual - PPA, e será desdobrado nos moldes da lei
anterior.
Art. 10. Na programação da despesa não poderão ser
fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de
recursos, de forma a evitar o comprometimento do equilíbrio
orçamentário entre a receita e a despesa.
Art. 11. A Lei Orçamentária Anual – LOA discriminará, no
órgão responsável pelo débito, as dotações destinadas ao pagamento de
precatórios judiciais em cumprimento ao disposto no art. 100 da
Constituição Federal.
§ 1º. Para fins de acompanhamento, controle e
centralização, os órgãos da administração pública municipal direta e
indireta submeterão os processos referentes ao pagamento de
precatórios à apreciação da Procuradoria Geral do Município.
§ 2º. Os recursos alocados para os fins previstos no caput
deste artigo uma vez não utilizados poderão ser cancelados para
abertura de créditos adicionais com outras finalidades.

Subseção II
Das Disposições Relativas à Divida e ao Endividamento Público
Municipal

Art. 12. A administração da dívida pública municipal interna
e/ou externa tem por objetivo principal minimizar custos, reduzir o
montante da dívida pública e viabilizar fontes alternativas de recursos
para o Tesouro Municipal.
§1° - Deverão ser garantidos, na Lei Orçamentária Anual LOA, os recursos necessários para o pagamento da dívida.
§ 2° - O Município, por meio de seus órgãos e entidades,
subordinar-se-á às normas estabelecidas na Resolução nº 40/2001 do
Senado Federal, que dispõe sobre os limites globais para o montante da
dívida consolidada e da dívida pública mobiliária, em atendimento ao
disposto no art. 52, incisos VI e IX, da Constituição Federal.

Art. 13. Na Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício
de 2015, as despesas com amortização, juros e demais encargos da
dívida serão fixadas com base nas operações contratadas.
Art. 14. A Lei Orçamentária Anual - LOA poderá conter
autorização para contratação de operações de crédito pelo Poder
Executivo, a qual ficará condicionada ao atendimento das normas
estabelecidas na Lei Complementar Federal nº 101/2000 e na Resolução
nº 43/2001 do Senado Federal.
Parágrafo único. Na estimativa da receita do projeto de lei
orçamentária do exercício de 2015, poderão ser incluídas operações de
crédito já autorizadas por lei específica e aquelas autorizadas na própria
lei orçamentária.
Art. 15. A Lei Orçamentária Anual – LOA poderá conter
autorização para a realização de operações de crédito por antecipação
de receita orçamentária, desde que observado o disposto no art. 38 da
Lei Complementar Federal nº 101/2000 e atendidas às exigências
estabelecidas na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Subseção III
Da Definição de Montante e Fonte de Utilização da Reserva de
Contingência.
Art. 16. A Lei Orçamentária Anual - LOA deverá conter
reserva de contingência constituída exclusivamente com recursos do
orçamento fiscal e será equivalente a, no mínimo 1% (um por cento) da
receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2015,
destinada a atendimentos de passivos contingentes, outros riscos
imprevistos e demais créditos adicionais.

Seção III
Da Política de Pessoal e dos Serviços Extraordinários
Subseção I
Das Disposições Sobre Política de Pessoal e Encargos Sociais

Art. 17. Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, §
1º, inciso II, da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo
parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens,
aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções,
alterações e estruturações de carreiras, bem como admissões ou
contratações de pessoal a qualquer título “Concurso Público, Processo
Seletista, Contrato por Tempo determinado”, desde que observado o
disposto nos artigos 15,16 e 17 da Lei Complementar Federal nº
101/2000.
§ 1° - Além de observar as normas do “caput”, no exercício
financeiro de 2015, as despesas com pessoal dos Poderes Executivo e
Legislativo deverão atender as disposições contidas nos artigos 18, 19 e
20 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, somente para o Poder
Legislativo, no art. 29-A da Constituição Federal.
§ 2° - Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites
estabelecidos no art. 19 da Lei Complementar Federal nº 101/2000,
serão adotadas as medidas que tratam os §§ 3º e 4º do art. 169 da
Constituição Federal.
Subseção II
Da Previsão para Contratação Excepcional de Horas
Extras

Art. 18. Se durante o exercício de 2015 a despesa com
pessoal atingir o limite de que trata o parágrafo único do art. 22 da Lei
Complementar nº 101/2000, a realização de serviço extraordinário
somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes
interesses públicos que ensejam situações emergenciais de risco ou de
prejuízo para a sociedade.
Parágrafo único. A autorização para a realização de
serviços extraordinários para atender as situações previstas no caput
deste artigo, no âmbito do Poder Executivo, é de exclusiva competência
do Prefeito Municipal e, no âmbito do Poder Legislativo, é de exclusiva
competência do Presidente da Câmara.

Seção IV

Das Disposições sobre a Receita e Alterações na Legislação
Tributaria do Município.
Art. 19. A estimativa da receita que constará do projeto de
Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício de 2015, com vistas à
expansão da base tributária e conseqüente aumento das receitas
próprias, contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos
tributos municipais, dentre as quais:
I – aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e
julgamento dos processos tributário-administrativos, visando à
racionalização, simplificação e agilidade;
II – aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança
e arrecadação de tributos, objetivando a sua maior exatidão;
III
–
aperfeiçoamento
dos
processos
tributárioadministrativos, por meio da revisão e racionalização das rotinas e
processos, objetivando a modernização, a padronização de atividades, a
melhoria dos controles internos e eficiência na prestação de serviços;
IV – aplicação das penalidades fiscais como instrumento
inibitório da prática de infração da legislação tributária.
Art. 20. A estimativa da receita de que trata o artigo anterior
levará em consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na
legislação tributária, observada a capacidade econômica do contribuinte,
com destaque para:
I – atualização da planta genérica de valores do Município;
II – revisão, atualização ou adequação da legislação sobre
Imposto Predial e Territorial Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo,
isenções, condições de pagamentos, descontos e isenções, inclusive
com relação à progressividade deste imposto;
III – revisão da legislação sobre o uso do solo, com
redefinição dos limites da zona urbana municipal;
IV – revisão da legislação referente ao Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza;
V – revisão da legislação aplicável ao imposto sobre
Transmissão Intervivos de Bens Móveis e de Direitos Reais sobre
Imóveis;

VI – revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício de
poder de polícia;
VII – revisão das isenções dos tributos municipais, para
manter o interesse público e a justiça fiscal, em especial da substituição
do caráter subjetivo da isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano,
que leva em consideração a renda do contribuinte, para o critério
objetivo, que considera o valor do imóvel;
VIII – a instituição de novos tributos ou a modificação, em
decorrência de alterações legais, daqueles já instituídos.
Art. 21. O projeto de lei que conceda ou amplie incentivo ou
benefício de natureza tributária somente será aprovado se atendidas às
exigências do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.
Art. 22. Na estimativa das receitas do projeto de Lei
Orçamentária Anual – LOA poderão ser considerados os efeitos de
propostas de alterações na legislação tributária que estejam em
tramitação na Câmara Municipal.

Seção V
Do Equilíbrio Entre Receitas e Despesas
Art. 23. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução
da Lei Orçamentária Anual – LOA, serão orientadas no sentido de
alcançar o resultado primário necessário para garantir uma trajetória de
solidez financeira da Administração Municipal, conforme discriminado no
Anexo de Metas Fiscais, constante desta Lei.
Art. 24. Os projetos de lei que impliquem na diminuição de
receita ou aumento de despesa do Município no exercício de 2015,
deverão estar acompanhados de demonstrativos que discriminem o
montante estimado da diminuição da receita ou do aumento da despesa,
para cada um dos exercícios de 2016 a 2017, demonstrando a respectiva
memória de cálculo.
Parágrafo único. Não será aprovado o projeto de lei que
implique aumento de despesa sem que esteja acompanhado das
medidas definidas nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar Federal nº
101/2000.

Art. 25. As estratégias para busca ou manutenção do
equilíbrio entre as receitas e despesas poderão levar em conta as
seguintes medidas:
I – para elevação das receitas:
a) – a implementação das medidas previstas nos arts. 19 e
20 desta Lei;
b) – atualização e informatização do cadastro imobiliário;
c) – chamamento geral dos contribuintes inscritos na Dívida
Ativa.
II – para redução das despesas:
a) implantação de rigorosa pesquisa de preços, de forma a
baratear toda e qualquer compra e evitar a cartelização dos
fornecedores;
b) revisão geral das gratificações concedidas aos servidores.

Seção VI
Dos Critérios e Formas de Limitação de Empenho
Art. 26. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias
estabelecidas no caput do art. 9º, e no inciso II do § 1º do art. 31, da Lei
Complementar Federal nº 101/2000, o Poder Executivo e o Poder
Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de
movimentação financeira, calculada de forma proporcional à participação
dos órgãos, entidades e fundos, pertencentes à estrutura do Poder
Executivo, no total das dotações iniciais constantes da lei orçamentária
anual - LOA de 2015, utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e
financeiras.
§ 1°. Excluem-se do caput deste artigo às despesas que
constituam obrigação constitucional e legal e as despesas destinadas ao
pagamento dos serviços da dívida.
§ 2°. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o
montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e
movimentação financeira, conforme proporção estabelecida no caput
deste artigo.

§ 3°. O Poder Executivo e Legislativo, com base na
comunicação de que trata o parágrafo anterior, emitirão e publicarão ato
próprio estabelecendo os montantes que caberão aos respectivos órgãos
na limitação de empenho e da movimentação financeira.
§ 4°. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização
da receita não será suficiente para garantir o equilíbrio das contas
públicas, adotar-se-ão as mesmas medidas previstas neste artigo.

Seção VII
Das Normas Relativas ao Controle de Custos e Avaliação dos
Resultados dos Programas Financiados com Recursos dos
Orçamentos
Art. 27. O Poder Executivo realizará estudos visando à
definição de sistema de controle de custos e a avaliação do resultado
dos programas de governo.
Art. 28. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas
nesta Lei, à alocação dos recursos na Lei Orçamentária Anual - LOA e
em seus créditos adicionais, bem como a respectiva execução, serão
feitas de forma a propiciar o controle de custos e a avaliação dos
resultados dos programas de governo.
§ 1°. A Lei Orçamentária Anual - LOA de 2015 e seus
créditos adicionais deverão agregar todas as ações governamentais
necessárias ao cumprimento dos objetivos dos respectivos programas,
sendo que as ações governamentais que não contribuírem para a
realização de um programa específico deverão ser agregadas no
programa denominado de “Apoio Administrativa”.
§ 2°. Merecerá destaque o aprimoramento da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial, por intermédio da modernização
dos instrumentos de planejamento, execução, avaliação e controle
interno.
§ 3°. O Poder Executivo promoverá amplo esforço de
redução de custos, otimização de gastos e reordenamento de despesas
do setor público municipal, sobretudo pelo aumento da produtividade na
prestação de serviços públicos e sociais.
Seção VIII

Das Condições e Exigências para Transferências de Recursos a
Entidades Públicas e Privadas
Art. 29. É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária Anual LOA e em seus critérios adicionais, de dotações a títulos de subvenções
sociais, ressalvadas as autorizadas mediante lei específica que sejam
destinadas:
I – às entidades que prestem atendimento direto ao público,
de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, educação ou
cultura;
II – às entidades sem fins lucrativos que realizem atividades
de natureza continuada;
III – às entidades que tenham sido declaradas por lei como
sendo de utilidade pública;
Parágrafo único. Para habilitar-se ao recebimento de
subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá
apresentar declaração de regular funcionamento, emitida no exercício de
2014, por, no mínimo, uma autoridade local, e comprovante da
regularidade do mandato de sua diretoria.
Art. 30. É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária Anual LOA e em seus créditos adicionais, de dotações a título de auxílios e
contribuições para entidades públicas e/ou privadas, ressalvadas as
autorizadas mediante lei específica e desde que sejam:
I – de atendimento direto e gratuito ao público, voltadas para
as ações relativas ao ensino, saúde, cultura, assistência social,
agropecuária e de proteção ao meio ambiente;
II – associações ou consórcios intermunicipais, constituídos
exclusivamente por estes públicos, legalmente instituídos e signatários
de contrato de gestão com a administração pública municipal, e que
participem da execução de programas municipais.
Art. 31. É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária Anual LOA e em seus créditos adicionais, de dotações a título de contribuições
para entidade privada com finalidade lucrativa, ressalvadas as instituídas
por lei específica no âmbito do Município que sejam destinadas aos
programas de desenvolvimento industrial.

Art. 32. É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária Anual LOA e em seus créditos adicionais, de dotação para a realização de
transferência financeira a outro ente da federação, exceto para atender
as situações que envolvam claramente o atendimento de interesses
locais observadas as exigências do art. 25 da Lei Complementar Federal
nº 101/2000.
Art. 33. As entidades beneficiadas com os recursos públicos
previstos nesta Seção, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização
do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento dos
objetivos para os quais receberam os recursos.
Art. 34. As transferências de recursos às entidades previstas
nos arts. 29 a 31 desta Seção deverão ser precedidas da aprovação de
plano de trabalho e da celebração de convênio, devendo ser observadas
na elaboração de tais instrumentos as exigências do art. 116 da Lei
Federal nº 8.666/1993.
§ 1°. Compete ao órgão ou entidade concedente o
acompanhamento da realização do plano de trabalho executado com
recursos transferidos pelo Município.
§ 2°. É vedada a celebração de convênio com entidade em
situação irregular com o Município, em decorrência de transferência feita
anteriormente.
§ 3°. Excetuam-se do cumprimento dos dispositivos legais a
que se refere o caput deste artigo as caixas escolares da rede pública
municipal de ensino que receberem recursos diretamente do Governo
Federal por meio do PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola.
§ 4°. Na realização das ações de sua competência, o
Município poderá transferir recursos a instituições privadas sem fins
lucrativos, desde que compatíveis com os programas constantes da Lei
Orçamentária Anual - LOA e não se enquadrem nas disposições dos
artigos 29 a 31 desta Lei, mediante convênio, ajuste ou congênere, pelo
qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte,
a forma e os prazos para prestações de contas.
Art. 35. É vedada a destinação, na Lei Orçamentária Anual –
LOA e em seus créditos adicionais, de recursos para diretamente cobrir
necessidades de pessoas físicas, ressalvadas as que atendam as
exigências do art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e sejam
observadas as condições definidas na lei específica.

Parágrafo único. As normas do caput deste artigo não se
aplicam à ajuda a pessoas físicas custeadas pelos recursos do Sistema
Único Social.
Art. 36. A transferência de recursos financeiros de uma
entidade para outra, inclusive da Prefeitura Municipal para as entidades
da Administração Indireta e para a Câmara Municipal, fica limitada ao
valor previsto na lei orçamentária anual e em seus créditos adicionais.
Parágrafo único. O aumento da transferência de recursos
financeiros de um órgão para outro somente poderá ocorrer mediante
autorização prévia na Lei Orçamentária Anual - LOA, em caráter
suplementar.

Seção IX
Da Autorização para o Município Auxiliar no Custeio de Despesas
de Competência de Outros Entes da Federação
Art. 37. Fica autorizado a inclusão, na Lei Orçamentária
Anual – LOA e em seus créditos adicionais, de dotações para que o
Município contribua para o custeio de despesas de competência de outro
ente da federação, desde que sejam destinadas ao atendimento das
situações que envolvam claramente o interesse local.
Parágrafo único. A realização da despesa definida no caput
deste artigo deverá ser precedida da aprovação de plano de trabalho e
da celebração de convênio.
Seção X
Dos Parâmetros para a Elaboração da Programação Financeira e do
Cronograma Mensal de Desembolso
Art. 38. O Poder Executivo estabelecerá por ato próprio, até
30(trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual - LOA de
2015, as metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira e o
cronograma mensal de desembolso, respectivamente, nos termos dos
arts. 13 e 8º da Lei Complementar nº 101/2000.
§ 1º. Para atender ao caput deste artigo, as entidades da
administração indireta do Poder Executivo e o Poder Legislativo
encaminharão ao Órgão Central de Contabilidade do Município, até

15(quinze) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual - LOA de
2015, os seguintes demonstrativos:
I – as metas mensais de arrecadação de receitas, de forma a
atender o disposto no art. 13 da Lei Complementar nº 101/2000;
II – a programação financeira das despesas, nos termos do
art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000;
III – o cronograma mensal de desembolso, incluídos os
pagamentos dos restos a pagar, nos termos do art. 8º da Lei
Complementar nº 101/2000;
§ 2º. O Poder Executivo deverá dar publicidade às metas
bimestrais de arrecadação, à programação financeira e ao cronograma
mensal de desembolso, no órgão oficial de publicação do Município até
30(trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual – LOA de
2015;
§ 3º. A programação financeira e o cronograma mensal de
desembolso de que trata o caput deste artigo deverão ser elaborados de
forma a garantir o cumprimento da meta de resultado primário
estabelecida nesta Lei.

Seção XI
Da Definição de Critérios para Inicio de Novos Projetos
Art. 39. Além da observância das metas e prioridades
definidas nos termos do art. 2º desta Lei, a Lei Orçamentária Anual - LOA
de 2015 e seus créditos adicionais, observados o disposto no art. 45 da
Lei Complementar Federal nº 101/2000, somente incluirão projetos novos
se:
I – estiverem compatíveis com o Plano Plurianual - PPA e
com as normas desta Lei;
II – tiverem sido adequadamente contemplados todos os
projetos em andamento;
III – estiverem preservados os recursos necessários à
conservação do patrimônio público;

IV – os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de
recursos federais, estaduais ou de operações de crédito.
Parágrafo único. Considera-se projeto em andamento, para
os efeitos desta Lei, aquele cuja execução iniciar-se até a data de
encaminhamento da proposta orçamentária anual de 2015, cujo
cronograma de execução ultrapasse o término do exercício de 2014.

Seção XII
Da Definição das Despesas Consideradas Irrelevantes
Art. 40. Para fins do disposto no § 3º do art. 16 da Lei
Complementar Federal nº 101/2000, são consideradas despesas
irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites previstos nos
incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/1993, nos casos,
respectivamente, de obras e serviços de engenharia e de outros serviços
e compras.

Seção XIII
Do Incentivo à Participação Popular
Art. 41. O projeto de Lei Orçamentária Anual - LOA do
Município, relativo ao exercício financeiro de 2015, deverá assegurar a
transparência na elaboração e execução do orçamento.
Parágrafo único. O princípio da transparência implica, além
da observância do princípio constitucional da publicidade, a utilização
dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos munícipes às
informações relativas ao orçamento.
Art. 42. Será assegurada ao cidadão a participação nas
Audiências públicas para:
I – elaboração da proposta orçamentária anual de 2015,
mediante regular processo de consulta;
II – avaliação das metas fiscais, conforme definido no art. 9º.,
§ 4º., da Lei Complementar nº 101/2000, ocasião em que o Poder
Executivo demonstrará o comportamento das metas previstas nesta Lei.

Parágrafo único. As audiências públicas que trato o inciso II
deste artigo, será realizada quadrimestralmente, sendo o prazo o mesmo
do RGF.
Art. 43. Enviar a Câmara Municipal cópia do balancete e dos
documentos que os instruem em meio eletrônico na forma prevista no
inciso X do Art. 77 da Constituição Estadual.
Parágrafo único. Nos casos em que o Município cumprir o
envio eletronicamente dos dados contidos no Art. 43, fica este
desobrigado de enviar ao Legislativo as cópias em papel.

Seção XIV
Das Disposições Gerais
Art. 44. O Poder Executivo poderá, mediante Decreto,
transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as
dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual - LOA e
em seus créditos adicionais, em decorrência de extinção, transformação,
transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades,
bem como de alterações de suas competências ou atribuições.
§ 1º. As categorias de programação, aprovadas na Lei
Orçamentária Anual - LOA e em seus créditos adicionais, poderão ser
modificadas, por meio de Decreto, para atender às necessidades de
execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou
econômica da execução do crédito, criando, quando necessário, novas
naturezas de despesa.
§ 2º. As modificações a que se refere este artigo também
poderão ocorrer quando da abertura de créditos suplementares
autorizados na Lei Orçamentária Anual - LOA, os quais deverão ser
abertos mediante decreto do Poder Executivo.
Art. 45. A abertura de créditos suplementares e especiais
dependerá de previa autorização legislativa e da existência de recursos
disponíveis para cobrir a despesa, nos termos da Lei Federal nº
4.320/1964 e da Constituição Federal.
§ 1º. A Lei Orçamentária Anual - LOA conterá autorização e
disporá sobre o limite para abertura de créditos adicionais
suplementares.

§ 2º. Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos
adicionais exposições de motivos circunstanciados que os justifiquem e
que indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações
propostas.
Art. 46. A reabertura dos créditos especiais e
extraordinários, conforme disposto no art. 167, § 2º, da Constituição
Federal, será efetivada mediante decreto do Prefeito Municipal, utilizando
os recursos previstos no art. 43 da Lei nº 4.320/1964.
Art. 47. Em atendimento ao disposto no art. 4º., §§ 1º., 2º. e
3º. da Lei Complementar nº 101/2000, integram a presente Lei os
seguintes anexos:
I – Anexo de Metas Fiscais;
II – Anexo de Riscos Fiscais.
Art. 48. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a rever
os cálculos das Receitas projetadas nos anexos da presente Lei,
apresentando novas memórias de cálculos e relatórios de metas e riscos
fiscais, no projeto de Lei orçamentária – LOA, para o exercício de 2015.
Art. 49. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 13 (treze) dias do mês de
junho de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

OBS: alterada pela lei 3.189 de 11.12.2014

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.144, de 26 de junho de 2014.
“Abre Crédito Especial no valor de R$
4.550.000,00 (quatro milhões quinhentos
e cinquenta mil reais), no orçamento em
execução para execução de obras de
saneamento básico na cidade 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. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a
abrir no orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.072, de 26 de
dezembro de 2013, que estima a receita e fixa a despesa para o
exercício de 2014), Crédito Especial no valor de R$ 4.550.000,00 (quatro
milhões quinhentos e cinquenta mil reais).
CRÉDITO ESPECIAL:
Dotação:
Unidade: 2047 – Departamento de Saneamento Básico
Função: 17 – Saneamento
Sub-Função: 512 – Saneamento Básico Urbano
Programa: 1088 – Garantir Qualidade no Serviço de Saneamento
Projeto Atividade: 1640 – Implantação e Construção da Rede Coletora
de Esgoto – ETE
Fonte de Recursos: 123 – Transferência de Convênios – União/ Outros
449051–Obras e Instalações
4.500.000,00

Fonte de Recursos: 100 – Recursos Ordinários
449051–Obras e Instalações
Total:

50.000,00
R$ 4.550.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito especial
autorizado no artigo anterior desta lei, serão utilizados recursos
provenientes da anulação parcial da dotação orçamentária abaixo:

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:
10.1001.17.512.4012.1640 449051 (123)
01.3019.15.541.4020.1633 449051 (100)
Total:

4.500.000,00
50.000,00
R$ 4.550.000,00

Art. 3º - Fica autorizado a abrir créditos
Adicionais de natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.072, de
26 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual
para o exercício de 2014.
Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e
inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2014, lei
municipal nº 3.073, de 11 de dezembro de 2013, bem como na Lei
Orçamentária Anual LOA de 2014.
Art.5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 26 (vinte e seis) dias do mês
de junho de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.145, de 26 de junho de 2014.

“Autoriza o Poder Executivo a doar com
encargo um imóvel ao CREA – Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de
Goiás, Inspetoria de Catalão, Estado de
Goiás e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, no uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo
autorizado a transferir, por doação ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Goiás – CREA – Inspetoria de Catalão, Estado de Goiás,
autarquia federal, inscrita no CNPJ nº 01.619.022/0001-05, o seguinte
imóvel: um lote de terreno situado nesta cidade na Rua Araguaia, lado
par, distante 88,50 metros e cinquenta centímetros da Rua Pilar,
designado sob o nº 04, da Quadra 01, do Loteamento Jardim Paulista,
com a área de 486,00m2, de propriedade do Município.

§ 1º - O imóvel descrito no caput deste
artigo fica desafetado da natureza de bem público de uso especial e
passa a integrar a categoria de bem dominical.

§ 2º - A doação do imóvel, registrado no
Cartório de Registro de Imóveis de Catalão, sob a matrícula nº 11.386,
às folhas 189 do Livro 2-AI, se fará pelo valor total de R$ 194.400,00
(cento e noventa e quatro mil e quatrocentos reais), conforme Laudo de
Avaliação elaborado pela Comissão instituída pelo Executivo pra tal fim.

Art. 2º - o donatário deverá assumir, para o
recebimento da doação, o encargo de construir e instalar no imóvel
especificado no art. 1º desta Lei, a sede da Inspetoria do CREA, nesta
cidade.

§ 1º - A construção deverá ser iniciada no
prazo máximo de 01 (um) ano e concluída no prazo máximo de 02 (dois)
anos, contados da data da emissão da escritura pública de doação.

§ 2º - Além dos requisitos indispensáveis,
constarão expressamente da escritura pública os prazos constantes no
parágrafo anterior, para o cumprimento do encargo previsto no caput
deste artigo.

§ 3º - O donatário não poderá utilizar a área
para finalidade diversa da que ensejou a doação, sob pena de reversão
ao Município.

Art. 3º - O donatário terá o prazo de até 60
(sessenta) dias, contados da data da publicação desta lei providenciar a
escrituração e registro da escritura do imóvel junto ao cartório
competente, sob pena de decair o benefício concedido, sendo que as
despesas decorrentes da presente doação serão suportadas pelo
Donatário.

Parágrafo único – O prazo de que trata o
caput deste artigo, poderá ser dilatado, sob conveniência do Poder
Executivo.

Art. 4º - O não cumprimento do disposto
nesta Lei resolverá de pleno direito a doação feita, revertendo o imóvel,
com as suas construções, instalações, edificações e benfeitorias, à
posse do Município, não ensejando ao donatário qualquer indenização,
inclusive pelas benfeitorias realizadas e nem direito de retenção.
Parágrafo único – A reversão prevista no
caput deste artigo ocorrerá por meio de Decreto do Executivo e de
cancelamento do registro da escritura no Cartório de Registro de Imóveis
a requerimento do Poder Executivo, instruído com documento hábil,
observados o devido processo legal administrativo, contraditório e a
ampla defesa.
Art.5º - Aplica-se à doação estabelecida na
presente Lei, o instituto da Dispensa Licitatória, previsto na Lei Federal
nº. 8.666/1993 e suas alterações, assim como as demais disposições
legais do referido normativo.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 26 (vinte e seis) dias do mês
de junho de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.146, de 30 de junho de 2014.
“Cria Semana Municipal de Inclusão Social, 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 a Semana Municipal de Inclusão
Social, a ser celebrada, anualmente, com início no dia 22 de Setembro a
28 de Setembro.
Art. 2º - Semana Municipal de Inclusão Social tem como
objetivo chamar a atenção da sociedade em geral e do Poder Público
para o dever e garantir qualidade de vida e inclusão social das pessoas
com algum tipo de deficiência, direitos da mulher, crianças, vítimas de
racismos e homofobia.
Art. 3º - As comemorações alusivas à Semana de
Inclusão Social de que trata esta lei, passam a integrar o Calendário
Oficial de Eventos do Município de Catalão – GO.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 30( trinta) dias do mês de
junho de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.147, de 30 de junho de 2014.
“Institui sanções aos proprietários ou
inquilinos de imóveis, que possibilitem a
proliferação do mosquito Aedes Aegypti
no município 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 pela presente lei sanções aos
proprietários de imóveis das áreas urbanas e rurais que possibilitem a
proliferação do mosquito Aedes Aegypti, responsável pela transmissão
da dengue e da febre amarela, no município de Catalão-GO.
Art. 2º - É dever de todos os proprietários de imóveis do
município de Catalão-GO, a conservação de suas áreas internas e
externas visando a tomada de cuidados preventivos contra a não
proliferação de criadouros do mosquito Aedes Aegypti.
§ 1º - A fachada externa, bem como a testada da propriedade
ocupada é considerada, para os efeitos desta lei, como extensão e parte
da área de conservação para os fins do "caput".
§ 2º - Na hipótese de imóvel posto à locação por imobiliárias do
município, e que esteja fechado ou abandonado, deverá ser fornecido o
acesso ao seu interior, facultado o acompanhamento por terceiro
indicado, sob pena de incidir penalidade à imobiliária e seus
representantes legais, de multa de 100 UFM (Unidade Fiscal do
Município) a cada incidência.

§ 3º - Os imóveis fechados, abandonados ou em que sejam
impedidas a entrada dos agentes vistoriadores e fiscalizadores estarão
sujeitos a sofrer processo judicial visando à consecução dos fins desta
lei, com o uso de autoridade policial, se necessário.

§ 4º - O proprietário ou ocupante de imóvel que vedar a entrada
de agentes vistoriadores e fiscalizadores sujeitará ao sancionamento à
propriedade da multa de 100 UFM (Unidade Fiscal do Município), a cada
incidência.
Art. 3º - É proibido nas residências, estabelecimentos
empresariais, industriais, em próprios públicos, nas áreas urbanas e
rurais do município, a falta de assepsia adequada, armazenamento de
lixo, entulho, dentre outros, que acumulem água, e que possibilitem a
proliferação de criadouros do mosquito Aedes Aegypti.
Art. 4º - Na hipótese de ser encontrado na propriedade do
munícipe, pelo agente responsável pela prevenção de vetores,
comprovadamente, o ambiente propício à proliferação do mosquito
Aedes Aegypti, além da presença do próprio ou de larvas da espécime
(foco do mosquito), deverá ser comunicado, imediatamente o órgão
fiscalizador do Poder Executivo (Vigilância Sanitária), para aplicação da
sanção cabível.
Art. 5º - A propriedade em que for encontrado foco do mosquito
Aedes Aegypti sujeitará os seus proprietários às seguintes sanções:
I - Em se tratando de propriedade particular:
a) Na primeira incidência: Advertência;
b) Segunda incidência: 50 UFM (Unidade Fiscal do Município);
c) Demais reincidências: o dobro do valor anteriormente
apenado.
II - Em se tratando de propriedade em que se localize ou sedie
estabelecimento empresarial, industrial ou próprio público:
a) Na primeira incidência: Advertência;
b)
Município);

Segunda

incidência:

150

UFM

(Unidade

Fiscal

do

c) Demais reincidências: 350 UFM (Unidade Fiscal do
Município) a cada autuação e cassação do alvará municipal de
funcionamento.
§ 1º - Responderá pelas sanções acima referidas o titular da
propriedade que constar no cartório de registro de imóveis respectivo ou
no cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal de Catalão-GO.
§ 2º - Responderá, solidariamente, pelas sanções pecuniárias,
a pessoa jurídica que se situar sobre o imóvel descumpridor desta lei.
§ 3º - A cassação do alvará municipal de funcionamento é
privativa às pessoas jurídicas que estejam sediadas no local em que se
encontrar o foco do mosquito Aedes Aegypti.
§ 4º - A concessão de novo alvará de funcionamento estará
sujeito à dissipação integral das irregularidades encontradas, bem como
ao pagamento integral das multas previstas nesta lei.
§ 5º - O imóvel abandonado também se sujeitará às sanções
referidas nos incisos I e II, observando-se a gradação da multa na
destinação original do mesmo (propriedade particular ou propriedade de
uso empresarial ou público).
§ 6º - Os próprios públicos ou que abriguem repartições
públicas, do âmbito municipal, estadual e federal também se sujeitarão
ao disposto nesta lei, e responderão pelas penalidades impostas.
§ 7º - A autoridade responsável pela conservação do próprio
público, responderá solidariamente pela penalidade imposta.
Art. 6º - O agente de controle de vetores exercerá a vistoria
nas propriedades referidas nesta lei, sendo que a Vigilância Sanitária
será incumbida pela aplicação das sanções.
Art. 7º - Poderá o Poder Executivo definir e editar normas
complementares, necessárias à execução desta lei.
Art. 8º - O Poder Executivo poderá realizar campanhas
orientativas sobre o disposto nesta lei, bem como campanhas
educativas, com o fim de conscientizar a população sobre as formas de
controle e erradicação do mosquito Aedes Aegypti.
Art. 9 º - As despesas correntes da aplicação desta lei correrão
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.

Art. 10º - Esta lei entrará em vigor 60 (sessenta) dias da data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 30( trinta) dias do mês de junho de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.148, de 30 de junho de 2014.

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE
DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE
TERRENOS URBANOS NO 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 - Os proprietários de terrenos urbanos são
obrigados a mantê-los devidamente limpos, roçados e drenados e em
condições de uso, sob pena de aplicação de multa a ser estipulada pelo
Poder Executivo, através da Secretaria de Obras, Administração,
Fazenda e Serviços Públicos e lançado na dívida ativa.
Art. 2º - Detectada a necessidade de limpeza do terreno, a
Prefeitura Municipal notificará o Proprietário para realizar a limpeza no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da multa prevista no art. 1º desta lei.
Art. 3º - Decorrido o prazo acima referido, constatado pelo
setor de fiscalização o descumprimento da notificação, será emitida nos
termos do art. 1º desta lei.
Art. 4º - Após a notificação, o Poder Executivo, através
de sua Secretaria de Obras e Saneamento, procederá o seu critério a
limpeza do respectivo terreno, cobrando as despesas decorrentes do ato
em conformidade com a tabela própria a ser estipulada para tal fim,
procedendo após, fiscalização para a manutenção da limpeza do mesmo.

Art. 5º - A multa prevista no art. 1º será expedida
anualmente a todos os proprietários de terrenos baldios constantes no
Cadastro Imobiliário e será enviada, preferencialmente, com o carnê
referente ao imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, tendo validade
para o exercício em que foi emitida.
Art. 6º - No caso de reincidência será aplicado o valor em
dobro.
Art. 7º - Poderá o Poder Executivo definir e editar normas
complementares, necessárias à execução desta lei.
Art. 8º - O Poder Executivo poderá realizar campanhas
orientativas sobre o disposto nesta lei, bem como campanhas
educativas, com o fim de conscientizar a população sobre as formas de
controle de erradicação do mosquito Aedes Aegypti.
Art. 9º - As despesas correntes de aplicação desta lei,
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas
se necessário.
Art. 10º - Esta lei entrará em vigor (30) dias da data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 30( trinta) dias do mês de junho de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.149, de 30 de junho de 2014.
“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:
Art.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$ 480.000,00
(quatrocentos e oitenta mil reais), para cobrir partes das despesas do
CLUBE com o futebol profissional durante a participação no Campeonato
Brasileiro de Futebol, série C.
Parágrafo único - Da contribuição financeira
autorizada no caput deste artigo, o Clube deverá utilizar da seguinte
forma:
a)
até R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), ou
dez por cento do valor efetivamente recebido, para cobrir despesas com
as categorias de base do Clube;
b) - até R$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois
mil reais) para cobrir partes das despesas do CLUBE com o futebol

profissional durante a participação no campeonato brasileiro de futebol,
Série C;
c) – As datas dos repasses e os valores das
parcelas serão definidos por ocasião da instrumentalização do convênio
a ser firmado entre as partes.
Art.2º - Para fazer face aos recursos 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 data exigida pela Controladoria Interna deste
Município.
Art.3º - As despesas com a execução desta lei
correrão a conta do orçamento vigente em 2014.
Art. 4.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 30( trinta) dias do mês de
junho de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.150, de 30 de junho de 2014.
“Concede revisão geral anual na forma
do inciso X, do Art.37, da Constituição
Federal, ao vencimento dos servidores
públicos e ao subsídio dos agentes
políticos do Poder Executivo 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. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
conceder revisão geral anual ao vencimento dos servidores públicos
efetivos e comissionados e ao subsídio de seus agentes políticos e
equiparados, com o escopo de preservar o valor aquisitivo da moeda e
recompor as perdas ocasionadas pelo processo inflacionário, no
percentual de 7,3087% (Sete vírgula trinta oitenta e sete por cento), que
vigorará a partir de 1º (primeiro) de abril de 2014.
§ 1º – O percentual referenciado no caput deste
artigo refere-se ao acumulado do IGP-M/FGV, no período de abril/2013 a
março/2014, índice eleito pela lei municipal nº 2.550, de 24 de janeiro de
2008, que fixou em 1º (primeiro) de abril de cada ano a data base das

revisões gerais dos subsídios dos Agentes Políticos e da Remuneração
dos Servidores Públicos Municipais.

§ 2º - A revisão geral constante do caput deste artigo
se estende aos aposentados, pensionistas e aos contratados por tempo
determinado (temporários).

Art. 2º - Para os cargos referenciados na lei
municipal nº 3.084, de 04 de fevereiro de 2014, que dispôs sobre a
adequação via de antecipação salarial dos vencimentos do quadro do
magistério público municipal da educação básica ao piso salarial
profissional nacional, instituído pela Lei Federal nº 11.738, de 16/7/2008,
a reposição da data-base mencionada no caput deste artigo será de
2,6847% (dois vírgula sessenta e oito quarenta e sete por cento);

Art. 3º. As despesas decorrentes desta Lei correrão
por conta de dotações existentes no orçamento em vigor.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros retroativos a partir de 1º de abril do
corrente ano.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 30( trinta) dias do mês de
junho de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.151, de 30 de junho de 2014.
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER
AUXILIO FINANCEIRO A ATLETA CATALANO QUE
PARTICIPARÁ DE DIVERSOS EVENTOS DE JIU-JÍTSU
NO EXTERIOR 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 - Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro
ao atleta catalano HELTON MACHADO DA SILVA, praticante de Jiu-Jítsu
há treze anos, atleta federado (CBJJ, DBJJE E LBJJ), portador do CPF
853.952.851-72 e RG nº 3575080 DGPC-GO, que irá participar de diversos
torneios de Jiu-Jítsu no Exterior, durante o ano de 2014.
Art.2° - O valor autorizado no art.1° será de até R$ 20.000,00
(vinte mil reais) e se destinará a cobrir despesas de inscrição, transporte,
alimentação e hospedagem do atleta.
Parágrafo único – A Prestação de contas se dará no prazo de 30
dias do recebimento de cada parcela.
Art.3° - As despesas oriundas desta lei correrão a conta do
orçamento vigente.
Art.4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE
DO
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 30( trinta) dias do mês de junho de
2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.152, de 30 de junho de 2014.
“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.1° - 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 a importância de R$ 56.000,00 (Cinquenta e
seis mil reais) para cobertura de despesas com a esterilização dos
animais.
Art. 2° - As datas dos repasses e os valores das
parcelas serão definidos por ocasião da instrumentalização do convênio
a ser firmado entre as partes.

Art.3º - Para fazer face aos recursos financeiros
autorizados por esta lei, a ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS ASPAC, deverá apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a
devida prestação de contas referente à contribuição recebida na forma e
data exigida pela Controladoria Interna deste Município.
Art. 4º - Todas as despesas e ônus decorrentes da
presente lei correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

04.0401.10.301.4009.4037 – 335043
Fonte (102)

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 julho de 2014.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 30( trinta) dias do mês de junho de
2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.153, de 30 de junho de 2014.
“Altera o Art. 3º, I, da lei municipal de nº
2.572, de 11 de abril de 2008, e abre
Crédito Especial no valor de R$
9.000.000,00 (nove milhões de reais), no
orçamento em execução para atendimento
das políticas habitacionais de interesse
social na cidade 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. 1° - O Art. 3º, da lei municipal nº 2.572, de 11 de
abril de 2008, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte
redação:
“Lei Municipal nº 2.572, de 11 de abril de 2008:

Art. 3º - O FMHIS é o órgão do Município centralizador
dos recursos financeiros destinados à política municipal habitacional de
interesse social, e é constituído de:

I – dotações do Orçamento Geral do Município de
Catalão, Estado de Goiás; bem como de convênios de órgãos
governamentais ou não;
II – outros fundos ou programas que vierem a ser
incorporados ao FMHIS;
III – recursos provenientes de empréstimos externos e
internos para programas de habitação;
IV – contribuições e doações de pessoas físicas ou
jurídicas, entidades e organismos de cooperação

nacionais ou

internacionais;
V – receitas operacionais e patrimoniais de operações
realizadas com recursos do FMHIS;
VI – outros recursos que lhe vierem a ser destinados”.

Art. 2º - Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir
no orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.072, de 26 de dezembro
de 2013, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2014),
Crédito Especial no valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais).
Crédito Especial
Órgão: 13 – Fundo Municipal de Habitação de Interesse
Social – FMHIS
Unidade: 1301 – FMHIS
Função: 16 – Habitação
Sub-Função: 122 – Administração Geral
Programa: 4019 – Mais Cidadania
Projeto Atividade: 1675 – Construção

de

Casas

Populares
Fonte de Recursos: 193 (Alienação de Bens Imóveis)

449051 – Obras e Instalações – R$ 9.000.000,00

Art. 3º - Para cobertura do crédito especial autorizado
no artigo anterior desta lei, serão utilizados recursos provenientes da
anulação parcial da dotação orçamentária abaixo:

Anulação de Dotação
01.3019.15.782.4020.1619449051(193)

R$ 200.000,00

Excesso de Arrecadação
4.6.2.2.1.02 (193)

R$ 8.800.000,00

Total Geral de anulação

R$ 9.000.000,00

Art. 4º - Fica autorizado a abrir créditos Adicionais de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.072, de 26 de
dezembro de 2013, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o
exercício de 2014.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 30( trinta) dias do mês de junho de
2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.154, de 22 de julho de 2014.
“Torna obrigatória a instalação de biombos,
cabines ou estruturas similares nas agências
bancárias e postos de atendimento bancário,
bem como a instalação de câmeras de
segurança na parte externa (entrada) dos
referidos estabelecimentos 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 - As agências bancárias e postos de atendimento
bancário, no município de Catalão (GO), ficam obrigados a instalar
biombos, cabines ou estruturas similares de forma a impedir a
visualização pelos demais clientes das operações financeiras realizadas
por usuários que estão nos caixas de atendimento pessoal e/ou nos
caixas eletrônicos situados no interior das agências e postos de
atendimento, isolando-os e preservando a intimidade e a segurança
desses usuários após terem realizado suas operações bancárias.
Parágrafo Único – Ficam obrigados ainda a instalar
câmaras de segurança na parte externa (entrada) dos referidos prédios

como forma de garantir a segurança dos clientes que entram e saem das
agências e postos de atendimento.

Art. 2º - As agências bancárias e postos de atendimento
bancário terão um prazo de 90 (noventa) dias para efetuarem as devidas
adequações oriundas da presente lei, sob pena de multa diária de 500
UFIM (Quinhentas Unidades Fiscais do Município) por agência bancária
ou posto de atendimento em que não tiverem sido instalados os
equipamentos determinados por esta lei, até o efetivo cumprimento da
obrigação.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de
julho de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.155, de 22 de julho de 2014.
Denomina de ‘Avenida Reinel Ferreira
Doninho Neto’ a ligação construída
entre as Avenidas Raulina Fonseca
Paschoal e João Luiz
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 ‘Avenida Reinel Ferreira
Doninho Neto’ a ligação construída entre as Avenidas Raulina Fonseca
Paschoal e João Luiz, próxima ao Estádio Genervino Evangelista
Fonseca.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de
julho de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.156, de ...... de ....... de 2014.

juridico

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.157, de 18 de agosto de 2014.
“Cria o Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criado, no âmbito do Município de Catalão,
Estado de Goiás, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM,
órgão colegiado de caráter deliberativo, consultivo, formulador e
fiscalizador, com a finalidade de promover no âmbito municipal, políticas
que visem a eliminar a discriminação da mulher e da diversidade,
assegurando-lhe condições de liberdade e de igualdade de direitos, bem
como sua plena participação nas atividades políticas, econômicas e
culturais.
Art. 2º O Conselho será subordinado à Diretoria
Municipal da Mulher, a quem compete oferecer-lhe toda estrutura para
seu funcionamento.
Art. 3º Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher:
a)

formular diretrizes e promover políticas em todos os níveis
da administração pública municipal, visando garantir os
direitos da mulher;
b) propor políticas públicas voltadas à eliminação de qualquer
forma de discriminação contra as mulheres;

c)

d)
e)
f)
g)

h)

i)

j)

k)

receber denúncias relativas à discriminação da mulher e
encaminhá-las aos órgãos competentes, exigindo providências
efetivas;
fiscalizar e exigir o cumprimento das leis que asseguram os
direitos das mulheres;
deliberar sobre as prioridades locais, no âmbito das políticas
para as mulheres;
acompanhar e fiscalizar o funcionamento de instituições que
ofereçam assistência a mulher;
sugerir ao Poder Executivo e à Câmara Municipal a
elaboração de Projetos de Leis que visem assegurar ou
ampliar os direitos da mulher;
formular proposições para subsidiar a elaboração do Plano
Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento
Anual, objetivando subsidiar ações governamentais relativas à
implantação do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres;
promover a cidadania feminina e a equidade nas relações
sociais de gênero, prestando assessoria aos órgãos do Poder
Público, emitindo pareceres e acompanhando a elaboração de
programas e projetos desenvolvidos pelo Poder Público;
assessorar a Diretoria da Mulher e demais órgãos da
Administração Pública nas questões pertinentes à implantação
de políticas públicas voltadas às mulheres;
elaborar, aprovar e modificar seu regimento interno.

Art. 4º O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
será constituído de 14 (quatorze) membros titulares e seus respectivos
suplentes que devem residir e atuar no Município.
Art. 5º A função de conselheiros do CMDM não será
remunerada, sendo que os conselheiros titulares e suplentes serão
indicados pelos seguintes órgãos, instituições e/ou entidades
representativas abaixo:
I - uma representante da Secretaria Municipal de
Educação;
II - uma representante da Secretaria Municipal de
Saúde;
III - uma representante da Secretaria de Ação e
Promoção Social;

IV - uma representante da Secretaria de Indústria e
Comércio;
V - uma representante da Secretaria de Habitação;
VI - uma representante do Centro de Referência de
Assistência Social - CRAS;
VII - uma representante do Centro de Referência
Especializado de Assistência Social - CREAS;
VIII - uma representante da Delegacia da Defesa da
Mulher;
IX - uma representante da Ordem dos Advogados do
Brasil – OAB/ Catalão-GO;
X – um (a) representante do 18º Batalhão da Polícia
Militar de Catalão - GO;
XI – um (a) representante da Câmara Municipal de
Catalão - GO;
XII – um (a) representante da Associação de Bairros de
Catalão - GO;
XIII - uma representante de instituição de ensino
superior, pública ou privada;
XIV – uma indicação do Prefeito Municipal de uma
mulher com reconhecimento no trabalho em defesa dos Direitos da
Mulher.
Art. 6º Os representantes titulares e suplentes dos
órgãos, instituições e/ou entidades citadas nos incisos anteriores serão
indicados pelos respectivos Secretários, Presidente e/ou Diretores e
nomeados pelo chefe do Poder Executivo Municipal, através de Decreto,
empossando-os em até 15 (quinze) dias.
Art. 7º O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher –
CMDM será presidido por um de seus membros, indicado pelo Prefeito
Municipal de Catalão.
Art. 8º O mandato de Conselheiro será de 03 (três)
anos.
Art. 9º A estrutura, competência, funcionamento e
demais atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM
serão fixados em Regimento Interno, aprovado por maioria absoluta dos
Conselheiros.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 18 (dezoito) dias do mês de
agosto de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.158, de 18 de agosto de 2014.
“Altera o número de vagas de cargos efetivos que
especifica constantes dos Anexos da lei municipal nº
1.818, de 05 de abril de 2000 e lei municipal nº 2.567,
de 12/03/2008, 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:

CAPÍTULO I
DA ALTERAÇÃO DO QUADRO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL

Art.1º - Fica alterado de 04 (quatro) para 10 (dez), o número
de vagas do cargo efetivo de Professor de Educação Artística IV, com formação em
curso de pós-graduação na área da educação, constante do Anexo IV, Grupo “G” da
Lei Municipal nº 1.818, de 05 de abril de 2000, cargo este, vinculado à Secretaria
Municipal de Educação.
ANEXO IV
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
ESTRUTURA DOS CARGOS EFETIVOS REGIDOS PELO REGIME ESTATUTÁRIO
QUADRO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL
REF.: JULHO/2014
GRUPO G
N.º VAGAS CARGO

VALOR
- R$

010

PROFESSOR EDUC. ARTÍSTICA IV

20 hs. aulas
30 hs. aulas

(Formação em curso de pós-graduação na área da educação)

40 hs. aulas

1.612,16
2.418,26
3.224,36

Art.2º - Fica alterado de 152 (cento e cinquenta e duas) para
172 (cento e setenta e duas), o número de vagas do cargo efetivo de Professor PD-4,
cujo cargo exige formação em nível superior de graduação com licenciatura plena,
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.
ANEXO V
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
ESTRUTURA DOS CARGOS EFETIVOS REGIDOS PELO REGIME ESTATUTÁRIO
QUADRO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL
REF.: JULHO/2014
GRUPO F
N.ºVAGAS CARGO

172

PROFESSOR PD-4
(Formação em nível superior de graduação com lic. plena)

VALOR - R$

20 hs. aulas
30 hs. aulas
40 hs. aulas

1.563,27
2.344,94
3.126,62

Art.3º - Fica alterado de 197 (cento e noventa e sete) para 330
(trezentos e trinta), o número de vagas do cargo efetivo de Professor PD-5, que
exige formação em nível superior de graduação com licenciatura plena com
especialização lato sensu, 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.

ANEXO V
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
ESTRUTURA DOS CARGOS EFETIVOS REGIDOS PELO REGIME ESTATUTÁRIO
QUADRO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL
REF.: JULHO/2014
GRUPO G
N.º VAGAS CARGO

330

PROFESSOR PD-5

20 hs. aulas
30 hs. aulas
(Formação em nível superior de graduação com lic. plena e espec. lato sensu) 40 hs. aulas

VALOR - R$

1.612,16
2.418,26
3.224,36

Art.4º - Fica alterado de 04 (quatro) para 25 (vinte e cinco), o
número de vagas do cargo efetivo de Professor PD-6, que exige formação em
mestrado na área da educação, constante do Anexo V, Grupo “J” da Lei Municipal
nº 1.818, de 05 de abril de 2000, cargo este, vinculado à Secretaria Municipal de
Educação.

ANEXO V
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
ESTRUTURA DOS CARGOS EFETIVOS REGIDOS PELO REGIME ESTATUTÁRIO
QUADRO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL
REF.: JULHO/2014
GRUPO J
N.ºVAGA
S
CARGO

025

PROFESSOR PD-6

20 hs. aulas
30 hs. aulas
(Formação em mestrado na área da educação) 40 hs. aulas

VALOR - R$

1.692,76
2.539,15
3.385,54

Art.5º - Fica alterado de 01 (um) para 10 (dez), o número de
vagas do cargo efetivo de Professor PD-7, devendo possuir formação em doutorado
na área da educação, constante do Anexo V, Grupo “K” da Lei Municipal nº 1.818,
de 05 de abril de 2000, cargo este, vinculado à Secretaria Municipal de Educação.

ANEXO V
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
ESTRUTURA DOS CARGOS EFETIVOS REGIDOS PELO REGIME ESTATUTÁRIO
QUADRO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL
REF.: JULHO/2014
GRUPO K
N.ºVAGAS CARGO

010

PROFESSOR PD-7

20 hs. aulas
30 hs. aulas
(Formação em doutorado na área da educação) 40 hs. aulas

VALOR - R$

1.777,41
2.666,12
3.554,83

Art.6º - Fica criado na estrutura administrativa do Município

de Catalão, especificamente no GRUPO “F”, do ANEXO V, da Lei Municipal de
N.º 1.818, de 05 de abril de 2.000, o cargo de PROFESSOR PD-4 (com lotação
exclusiva para o Distrito de Santo Antônio do Rio Verde e região), com formação
em nível superior em curso de licenciatura de graduação plena, de provimento
efetivo e a ser regido pelo sistema Estatutário, cujo quantitativo de vagas e salário
são os constantes do Quadro abaixo:

ANEXO V
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
ESTRUTURA DOS CARGOS EFETIVOS REGIDOS PELO REGIME ESTATUTÁRIO
QUADRO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL
REF.: JULHO/2014
GRUPO G
N.ºVAGAS CARGO
025
PROFESSOR PD-4 (c/ lotação Distr. Sto. Ant. Rio Verde e Região)

20 hs. aulas

(Nível superior em curso de licenciatura de graduação plena)

30 hs. aulas

(c/ lotação Distrito Santo Antônio do Rio Verde e região)

40 hs. aulas

VALOR - R$
1.563,27
2.344,94
3.126,62

Art.7º - Fica criado na estrutura administrativa do
Município de Catalão, especificamente no GRUPO “G”, do ANEXO V, da Lei
Municipal de N.º 1.818, de 05 de abril de 2.000, o cargo de PROFESSOR PD-5
(com lotação exclusiva para o Distrito de Santo Antônio do Rio Verde e região),
com exigência mínima de formação em nível superior de graduação com
licenciatura plena e especialização lato sensu, de provimento efetivo e a ser
regido pelo sistema Estatutário, cujo quantitativo de vagas e salário são os
constantes do Quadro abaixo:

ANEXO V
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
ESTRUTURA DOS CARGOS EFETIVOS REGIDOS PELO REGIME ESTATUTÁRIO
QUADRO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL
REF.: JULHO/2014
GRUPO G
N.ºVAGAS CARGO

013

VALOR - R$

PROFESSOR PD-5 (c/ lotação Distr. Sto. Ant. Rio Verde e Região) 20 hs. aulas
(Formação em nível superior de graduação com lic. plena e espec. lato sensu)

30 hs. aulas

(c/ lotação Distrito Santo Antônio do Rio Verde e região)

40 hs. aulas

1.612,16
2.418,26
3.224,36

Art.8º - Fica criado na estrutura administrativa do Município
de Catalão, especificamente no GRUPO “J”, do ANEXO V, da Lei Municipal de N.º
1.818, de 05 de abril de 2.000, o cargo de PROFESSOR PD-6 (com lotação
exclusiva para o Distrito de Santo Antônio do Rio Verde e região), com formação
em mestrado na área da educação, de provimento efetivo e a ser regido pelo sistema
Estatutário, cujo quantitativo de vagas e salário são os constantes do Quadro abaixo:

ANEXO V
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
ESTRUTURA DOS CARGOS EFETIVOS REGIDOS PELO REGIME ESTATUTÁRIO
QUADRO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL
REF.: JULHO/2014
GRUPO J
N.ºVAGAS CARGO
002
PROFESSOR PD-6 (c/ lotação Distr. Sto. Ant. Rio Verde e Região)

20 hs. aulas

(Formação em mestrado na área da educação)

30 hs. aulas

(c/ lotação Distrito Santo Antônio do Rio Verde e região)

40 hs. aulas

VALOR - R$
1.692,76
2.539,15
3.385,54

Art.9º - Fica criado na estrutura administrativa do Município
de Catalão, especificamente no GRUPO “K”, do ANEXO V, da Lei Municipal de
N.º 1.818, de 05 de abril de 2.000, o cargo de PROFESSOR PD-7 (com lotação
exclusiva para o Distrito de Santo Antônio do Rio Verde e região), com formação
em doutorado na área da educação, de provimento efetivo e a ser regido pelo sistema
Estatutário, cujo quantitativo de vagas e salário são os constantes do Quadro abaixo:
ANEXO V
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
ESTRUTURA DOS CARGOS EFETIVOS REGIDOS PELO REGIME ESTATUTÁRIO
QUADRO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL
REF.: JULHO/2014
GRUPO K
N.ºVAGAS CARGO
001
PROFESSOR PD-7 (c/ lotação Distr. Sto. Ant. Rio Verde e Região)

20 hs. aulas

(Formação em doutorado na área da educação)

30 hs. aulas

(c/ lotação Distrito Santo Antônio do Rio Verde e região)

40 hs. Aulas

VALOR - R$
1.777,41
2.666,12
3.554,83

Art.10 - Os cargos criados acima, bem como aqueles cujas
vagas aumentaram são vinculados a Secretaria Municipal de Educação, não podendo
os titulares ser desviados para outras atividades.

Art.11 - Os cargos referenciados acima sujeitarão as mesmas
obrigações e terão os mesmos direitos dos demais servidores efetivos já definidos na
legislação municipal (Estatuto do Magistério Público Municipal e legislação
correlata), inclusive, os requisitos básicos para provimento e a forma de reajuste
salarial, ascensão funcional na carreira, titularidades, gratificações, reserva de
tempo/jornada de trabalho/horas atividades, tudo nas mesmas condições e formas
dos demais professores do Quadro.

CAPÍTULO II

DA CRIAÇÃO DE VAGAS NA ESTRUTURA
DOS CARGOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE CATALÃO

Art.12 - Ficam criados na estrutura administrativa do
Município de Catalão, especificamente no GRUPO “F”, do ANEXO II, da Lei
Municipal de N.º 1.818, de 05 de abril de 2.000, os cargos de: Agente de
Fiscalização Ambiental, vinculado a Secretaria Municipal do Meio Ambiente,
devendo ser portador de CNH – categoria “B”; e Fiscal de Obras, vinculado a
Secretaria Municipal de Obras, devendo ser portador de CNH “A”, ambos de
provimento efetivo e a ser regido pelo sistema Estatutário, cujo quantitativo de
vagas, níveis e salário são os constantes do Quadro abaixo:

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
ESTRUTURA DOS CARGOS EFETIVOS REGIDOS PELO REGIME ESTATUTÁRIO
REF.: JULHO/2014

GRUPO F

NÍVEIS

TEMPO DE SERVIÇO

III

N.ºVAGAS

CARGO

006

AGENTE DE
FISCALIZAÇÃO
AMBIENTAL

NÍVEIS
3ºGr.

06-10
anos

11-15
anos

16-20
anos

21-25
anos

26-30
anos

31 em
diante

1.796,89 1.814,90 1.833,05 1.851,38 1.869,90 1.888,55 1.907,45

"Vinculado a Sec. Mun. Meio
Ambiente"
PORTADOR CNH
CATEGORIA "B"

3ºGr.

III

01-05
anos

009

FISCAL DE OBRAS
(Vinculado a Secretaria
Municipal de Obras)
PORTADOR CNH
CATEGORIA "A"

1.796,89 1.814,90 1.833,05 1.851,38 1.869,90 1.888,55 1.907,45

Art.13 - Ficam criados na estrutura administrativa do
Município de Catalão, especificamente no GRUPO “A”, do ANEXO II, da Lei
Municipal de n.º 2.567, de 12 de março de 2008, os cargos de: Fiscal de Vigilância
Sanitária, devendo ser portador de CNH categoria “B”; Técnico em Laboratório,
devendo possuir formação técnica adequada em laboratório/ bioquímica com
registro no conselho de classe; Técnico em Enfermagem, devendo possuir
formação técnica em enfermagem com registro no conselho de classe, todos de
provimento efetivo e a ser regido pelo sistema Estatutário, cujo quantitativo de
vagas, níveis e salário são os constantes do Quadro abaixo:
ANEXO II
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - FMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTRUTURA DOS CARGOS EFETIVOS REGIDOS PELO REGIME ESTATUTÁRIO
REF.: JULHO/2014
GRUPO A

NÍVEIS

N.ºVAGAS
III
3ºGr.

NÍVEIS

III

NÍVEIS

006

004

3ºGr.

III

010

3ºGr.

01-05
anos

CARGO
FISCAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
PORTADOR CNH
CATEGORIA "B"
TÉCNICO EM
LABORATÓRIO
FORMAÇÃO TÉCNICA
ADEQUADA EM
LABORATÓRIO/
BIOQUÍMICA COM
REGISTRO NO CONSELHO
DE CLASSE
TÉCNICO DE
ENFERMAGEM
FORMAÇÃO TÉCNICA EM
ENFERMAGEM
COM REGISTRO NO
CONSELHO DE CLASSE

06-10
anos

TEMPO DE SERVIÇO
11-15
16-20
21-25
anos
anos
anos

26-30
anos

31 em
diante

1.796,89

1.814,90 1.833,05 1.851,38 1.869,90 1.888,55 1.907,45

1.796,89

1.814,90 1.833,05 1.851,38 1.869,90 1.888,55 1.907,45

1.796,89

1.814,90 1.833,05 1.851,38 1.869,90 1.888,55 1.907,45

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.14 - Permanecem inalterados todos os direitos e
obrigações, carga horária, remuneração e forma de provimento e reajustes dos
cargos constantes dos Grupos e Anexos alterados ou acrescidos.

Art.15 - O provimento dos cargos de que trata esta Lei serão
feitos de forma escalonada e condicionada à comprovação da existência de prévia
dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e
aos acréscimos dela decorrentes, conforme disposto no § 1o do art. 169 da
Constituição Federal.

§ 1º - As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à
conta

das

dotações

orçamentárias

consignadas

no

orçamento

vigente,

suplementadas, se necessário, nos termos da legislação em vigor.

§ 2º - As vagas criadas por esta lei são para fins de progressão
na carreira e serão ocupadas gradativamente, por esta razão as despesas geradas por
esta Lei ocasionarão irrelevante impacto orçamentário-financeiro, posto que existe

adequação orçamentária para as mesmas, o que, em regra, satisfaz as exigências do
artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal
§ 3º - Com a criação e alteração no número de vagas de
cargos efetivos, fica a Diretoria de Recursos Humanos do Município autorizada a
efetuar as alterações e adequações nos Quadros que foram modificados, de forma a
contemplar as alterações introduzidas por esta Lei.

Art. 16 - Fica a Diretoria de Contabilidade autorizada a fazer
as alterações e inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei
municipal nº 3.073, de 11 de dezembro de 2013; na Lei de Diretrizes Orçamentária –
LDO para 2014, lei municipal nº 3.074, de 26 de dezembro de 2013, bem como na
Lei Orçamentária Anual – LOA de 2014.

Art.17 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 18 (dezoito) dias do mês de agosto de
2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.159, de 18 de agosto de 2014.
“Abre Créditos Especiais nos valores abaixo
relacionados, no orçamento em execução para
aquisição de 01 (uma) Unidade Móvel de Coleta –
Ônibus, e de 02 (dois) veículos tipo Van”.
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 autorizado o Executivo Municipal a abrir no
orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.072, de 26 de dezembro de 2013,
que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2014), Créditos
Especiais na importância de R$ 806.000,00 (Oitocentos e seis mil reais).
a)
Objeto: Aquisição de 01 (uma) Unidade Móvel de Coleta (ônibus), destinado ao
Hemocentro Regional de Catalão, via Recursos do Ministério da Saúde e
Contrapartida do Município.
Dotação:
04.0401.10.301.4009.1676 449052 (121) – 600.000,00
04.0401.10.301.4009.1676 449052 (102) – 5.000,00
1676 – Aquisição de Unidade Móvel de Coleta – Ônibus

b)
Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos tipo Van, destinado ao Hemocentro Regional
de Catalão, via Recursos do Ministério da Saúde e Contrapartida do Município.
Dotação:
04.0401.10.301.4009.1677 449052 (121) – 200.000,00
04.0401.10.301.4009.1677 449052 (102) – 1.000,00
1676 – Aquisição de Veículo Tipo Van

Art. 2º - Para cobertura dos créditos especiais autorizados
no artigo anterior desta lei, serão utilizados recursos provenientes da anulação
parcial das dotações orçamentárias abaixo:
a) Anulação de Dotação:
04.0401.10.301.4009.1637 449051 (121) – 600.000,00
04.0401.10.301.4009.4037 339093 (102) – 5.000,00

b) Anulação de Dotação:
04.0401.10.301.4009.1637 449051 (121) – 200.000,00
04.0401.10.301.4009.4037 339093 (102) – 1.000,00

Art. 3º - Fica autorizado a abrir créditos Adicionais de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.072, de 26 de dezembro de
2013, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2014.

Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e inclusões
necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei municipal nº 3.073, de
11 de dezembro de 2013; na Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2014,
lei municipal nº 3.074, de 26 de dezembro de 2013, bem como na Lei
Orçamentária Anual – LOA de 2014.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 18 (dezoito) dias do mês de agosto de
2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.160, de 18 de agosto de 2014.
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER AUXILIO
FINANCEIRO A ATLETA CATALANA QUE PARTICIPARÁ DO
CAMPEONATO BRASILEIRO DE FISICULTURISMO, NA
CATEGORIA WELLNESS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
auxílio financeiro à atleta catalana SANDRA REGINA BORGES, portadora do
CPF 001.004.141-92 e RG nº 4413264, que participará do Campeonato
Brasileiro de Fisiculturismo na categoria WELLNESS, que acontecerá na
cidade de Ribeirão Preto – SP.
§ 1º - O valor do auxílio autorizado no caput deste artigo
será de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e se destinará a cobrir
despesas da atleta com inscrição, acomodação, transporte, alimentação e
demais acessórios para a prática do fisiculturismo.
§ 2º - A Prestação de contas deverá ocorrer no prazo
máximo de até 30 dias do recebimento do auxílio financeiro.
Art. 2º - As despesas oriundas desta lei correrão a conta do
orçamento vigente.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 18 (dezoito) dias do mês de agosto de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.161, de 18 de agosto de 2014.
“Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio
financeiro a atleta catalano que participará no 2014
ITU Word Triathlon Grand Final Edmonton, que será
realizado no período de 28 de agosto a 01 de setembro
do corrente ano em Edmonton-Canadá e dá outras
providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio
financeiro ao atleta catalano GUSTAVO HENRIQUE DA COSTA LOURENÇO,
portador do CPF 785517221-15 e RG nº 2299858-SSP-GO, que participará do
2014 ITU Word Triathlon Grand Final Edmonton, que será realizado no período
de 28 de agosto a 01 de setembro do corrente ano em Edmonton-Canadá.
§ 1º - O valor do auxílio autorizado no caput deste artigo será
de R$ 4.772,14 (quatro mil setecentos e setenta e dois reais e quatorze centavos),
que se destinará a cobrir despesas do atleta com inscrição, acomodação,
transporte, alimentação e demais despesas necessárias para a participação do
atleta no Evento referenciado.
§ 2º - A Prestação de contas deverá ocorrer no prazo máximo
de até 30 dias do recebimento do auxílio financeiro.
Art. 2º - As despesas oriundas desta lei correrão a conta do
orçamento vigente.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 18 (dezoito) dias do mês de agosto de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.162, de 18 de agosto de 2014.
“Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio
financeiro a atleta catalana que participará de
torneio Sul Americano “De La Victória”, que será
realizado no período de 17 a 19 de outubro de 2014,
em Assunção – PAR. e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
auxílio financeiro à atleta catalana MAÍZA DOS REIS SILVA DE OLIVEIRA,
portadora do RG nº MG-16090.457 SSP-MG e do CPF nº 094.064.966-74, que
participará do Torneio Sul Americano “De La Victória” que será realizado no
período de 17 a 19 de outubro do corrente ano, em Assunção, no Paraguai.
§ 1º - O valor do auxílio autorizado no caput deste artigo
será de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), que se destinará a cobrir
despesas da atleta com inscrição, acomodação, transporte, alimentação e
demais despesas necessárias para a participação da atleta no Evento
referenciado.
§ 2º - A Prestação de contas deverá ocorrer no prazo
máximo de até 30 dias do recebimento do auxílio financeiro.
Art. 2º - As despesas oriundas desta lei correrão a conta do
orçamento vigente.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 18 (dezoito) dias do mês de agosto de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.163, de 21 de agosto de 2014.
“Autoriza o MUNICÍPIO DE CATALÃO a realizar
despesa 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 Poder Executivo Municipal fica autorizado a
adquirir ingressos da Federação Goiana de Futebol para o Campeonato

Brasileiro de 2014 – Série C e distribuir aos cidadãos do Município na
forma e quantidade estabelecidas nesta Lei, como incentivo ao lazer e
integração social, nos termos do art. 217, §3º da Constituição Federal de
1988, dentro das festividades de comemoração do aniversário do
Município de Catalão.

§ 1º - A aquisição de ingressos da Federação Goiana
de Futebol será na quantidade de até 8.000 (oito mil) ingressos, até o
limite máximo de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), para os
jogos a serem realizados em Catalão no mês de aniversário – agosto
2014 – relacionados ao Campeonato Brasileiro de 2014 – Série C.

§ 2º - Os ingressos serão distribuídos à população
mediante a troca por 01 (um) quilo de alimento não perecível, nos postos
de troca devidamente autorizados.
§ 3º - Os alimentos obtidos na troca serão destinados
às famílias em condições de vulnerabilidade social e serão distribuídos
pela Secretaria de Promoção e Ação Social.
Art. 2º - Para cobrir as despesas com a execução da
presente lei, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, em
conformidade com o disposto nos arts. 42 e 43 da Lei Federal nº
4.320/64, a abrir crédito especial no valor de R$ 160.000,00 (cento e
sessenta mil reais) no Orçamento do Município de Catalão, no exercício
de 2014, com a seguinte classificação orçamentária:

01.3012.27.812.4018.4127

–

339039

(100)

–

Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e
Lazer.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.164, de 22 de agosto de 2014.
“Autoriza permuta de áreas de terreno que
menciona, cria e denomina via pública que
especifica e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a permutar imóvel de propriedade do Município de Catalão
por imóvel de propriedade de SHEILA ZARIFE ABBUD DE AVELLAR,
ambos situados no Loteamento Lago das Mansões, nesta cidade.
Art. 2º - O imóvel de propriedade do Município de
Catalão, Estado de Goiás, a ser permutado compreende: UM LOTE DE
TERRENO, situado nesta cidade, na Rua Oscar Alves Leão, lado par,
distante 140,90 metros da Rua Kaveffs Abrão, caracterizado como 1ª
área do Decreto Municipal de Desmembramento nº 1.356, de
25.04.2014, com 221,46m2, matrícula nº 46.532, ficha 01, Livro dois no
CRI local.
Art. 3º - O imóvel de propriedade de SHEILA ZARIFE
ABBUD DE AVELLAR a ser havido na permuta compreende: 2ª
(segunda) área de terreno, oriunda do Decreto Municipal de
Desmembramento nº 2.770, de 11 de janeiro de 2012, com 248,77m 2.
§ 1º - A permuta dos imóveis se fará um pelo outro, sem
qualquer torna ou volta compensatória, fazendo-se as transmissões livres
e desembaraçadas de quaisquer ônus.

§ 2º - O Município de Catalão, para que a permuta se
revista de todas as cautelas legais e comuns em tais operações,
providenciará Laudo de Avaliação elaborado por Comissão de Avaliação
instituída pelo Executivo para tal fim.
§ 3º - O imóvel que passará ao domínio do Município de
Catalão fica declarado bem de uso comum do povo, e como tal afetado
em sua totalidade.
§ 4º - A área a ser adquirida pelo Município serviu para
interligar a Avenida Raulina Fonseca Paschoal à Avenida João Neves
Vieira, quando da duplicação da Avenida Raulina.
§ 5º - Fica criado e denominado de ACESSO “A”, a
amarração viária criada no Loteamento Lago das Mansões Silva Leão
(interligando a Avenida Raulina Fonseca Paschoal à Avenida João Neves
Vieira) construído sobre a área a ser adquirida de Sheila Zarife Abbud de
Avellar.
Art. 4º - As custas, taxas e emolumentos cartorários
decorrentes da execução desta lei são de responsabilidade do Município,
e correrão à conta de verba própria do orçamento vigente, dispensada a
incidência do Imposto sobre Transmissões de Bens Imóveis – ITBI, na
forma do art. 156, II, da Constituição Federal.
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.165, de 22 de agosto de 2014.
“Denomina
especifica”.

o

logradouro

público

que

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 denominada de “RUA MÁRIO JOSÉ
MARGON”, a Rua 1, nos Bairros Antenas e Vilage II.
Art. 2º - Os imóveis lindeiros ao logradouro especificado no
art. 1º, nos seus assentos e registros, inclusive no cadastro municipal, passam
a ter confrontação com a rua por ele denominada.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.166, de 29 de agosto de 2014.

“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O
MOVIMENTO POR CIDADANIA E DIREITOS
HUMANOS LGBT 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° - Fica pela presente Lei declarada de utilidade
pública o “Movimento por cidadania e direitos humanos LGBT de Catalão”,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.985.799/0001-00 movimento sem fins
lucrativos, com caráter democrático, informativo, mobilizador e assistencial,
com sede no município de Catalão, Estado de Goiás.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de agosto de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.167, de 29 de agosto de 2014.
“Dispõe sobre a criação de condições para
manutenção e instalação de empresas no DIMIC, bem
como autoriza os procedimentos necessários para
aquisição de faixa de terreno pelo Município na
modalidade de permuta 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 - Esta Lei dispõe sobre a criação de condições
para a instalação e manutenção de empresas no DIMIC-Distrito MineroIndustrial de Catalão, bem como autoriza os procedimentos necessários
para a aquisição de uma faixa de terreno pelo Município, na modalidade
permuta (de bem particular por bem público), com a Empresa MMC
Automotores do Brasil S/A.
Art. 2º - Fica desafetado o bem público de natureza
especial de uso comum do povo, convertido em bem dominical, parte do
Eixo 06, localizado entre as quadras 01 e 03, iniciando a área na rotatória
do Eixo Principal, até o módulo 43 da quadra 01, situado no DIMIC.
Art. 3º - Para compensar a desafetação referida no
artigo anterior, fica afetado o bem dominical, consistente na via de
acesso que liga o Eixo 06 ao Eixo 06-A, nominada de Eixo 06-D –
localizada sobre os módulo 44 e 45 do Eixo 06 e sobre os módulos 30 e
31 do Eixo 06-A, transformando-o em bem de natureza especial de uso
comum do povo, circunstância que haverá de constar do cadastro
municipal e do respectivo registro imobiliário.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado, após os
desmembramentos, desafetações e afetações previstas nos artigos 2º e
3º da presente Lei, a permutar o terreno de propriedade do Município de
Catalão, ora denominado 1º permutante, abaixo descrito:
Parágrafo único – Um terreno de forma irregular,
compreendido entre as quadras 01 e 03, iniciando a área na rotatória do
Eixo Principal – Eixo 06, até o módulo 43 da quadra 01.
Art. 5º - Como contrapartida o Município de Catalão
receberá a faixa de terreno de propriedade da Empresa MMC
Automotores do Brasil S/A, a ser desmembrada, ora denominada 2º
Permutante, assim descrita: “via de acesso que interliga o Eixo 06 ao
Eixo 06-A, nominada de Eixo 06-D – localizada sobre os módulo 44 e 45
do Eixo 06 e sobre os módulos 30 e 31 do Eixo 06-A”.
Art. 6º - A permuta imobiliária autorizada será precedida
de avaliação dos respectivos imóveis, por meio de uma comissão
composta de três (03) pessoas, no mínimo, nomeada pelo chefe do
Poder Executivo.
Art. 7º - As despesas necessárias ao ato autorizado,
tais como custas e emolumentos cartorários, taxas de registros, e outras
inerentes às transações imobiliárias, correrão a conta do município,
dispensado o recolhimento do ITBI respectivo.
Art. 8º - A Empresa MMC Automotores do Brasil S/A,
somente poderá efetuar a alienação, permuta ou qualquer outra
transação envolvendo o terreno recebido do Município de Catalão, com a
anuência da Chefia do Executivo local, mediante sua interveniência na
escritura de transferência.
Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de agosto de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.168, de 29 de agosto de 2014.
“Autoriza o Município de Catalão a conceder
auxílio
financeiro
a
cada
um
dos
representantes dos ternos da congada e
reinado de Catalão que participarão das
festividades de Nossa Senhora do Rosário de
2014 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, visando dar
melhores condições aos ternos da congada e reinado que participarão da
Festa de Nossa Senhora do Rosário de 2014, a conceder auxílio
financeiro no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos
representantes legais, abaixo relacionados:
TERNO/REINADO

REPRESENTANTE

Reinado

Rainha – Eloene de Jesus Rita

Terno de Congo Pio Gomes

Capitão – Éder Cássio Paulino

Terno de Congo Congregação do Capitão – Roberto Ribeiro
Rosário
Terno de Congo Zé do Gordo

Capitão – Carlos do Rosário Alves

Terno de Congo Santa Terezinha

Capitão – Antônio Alves de Lima

Terno de Congo de Goiânia

Capitão – José Mario Ribeiro

Terno de Congo Mariarte

Capitã – Aldanice Moreira Reis

Terno de Congo Marinheiro

Capitão – Roberto de Santana

Terno de Congo Sagrada Família

Capitão – Antônio Serafim de Freitas

Terno de Congo Marujeiro

Capitão

–

Durval

Salviano

do

Nascimento
Capitão – Renato do Nascimento

Terno de Congo São Francisco

Reis
Capitão – Edson Correia de Matos

Terno de Congo
Nsa. Sra. do Rosário, Nsa. Sra. da
Guia
Terno Moçambique Coração de Maria
Terno

Moçambique

Coração

Capitão – Antônio Carlos Ribeiro

de Capitão – Diogo Gonçalves Resende

Mamãe
Terno Catupé Santa Efigênia

Capitão – Saulo Souza da Costa
Júnior

Terno Catupé Cacunda

Capitão – Antõnio Alucimário da

Nossa Senhora das Mercês

Silva

Terno Catupé Cacunda

Capitão – Carlos Francisco Rosa da

Nossa Senhora do Rosário

Silva

Terno Catué São Benedito

Capitão – Valdivino Rosa

Terno Vilão Santa Efigênia

Capitão – Lázaro Joaquim José da
Silva

Terno Vilão II – Nossa Senhora de Capitão – Eurípedes Luiz Severino
Fátima
Terno Penacho

Capitão – José Gercino Vitor

Terno de Congo Prego

Capitão – Elzon Arruda

Parágrafo Único – Para o recebimento do
recurso autorizado cada um dos representantes deverá assinar termo de
compromisso com o Município, se comprometendo a empregar os
recursos recebidos somente em prol da melhoria das condições de
apresentação dos seus respectivos ternos, devendo prestar contas em
no máximo 45 (quarenta e cinco) dias.
Art. 2º - As despesas com a execução
desta Lei correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:
01.3006.13.392.4005.4052
339048 (100) (Manutenção e Promoção da
Cultura e Folclore)

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de agosto de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal
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República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.168, de ......de agosto de 2014

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.169, de 10 de setembro de 2014.
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A “FUNDAÇÃO
CASA DA CRIANÇA SÃO MIGUEL” 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 - Fica declarada a utilidade pública, para todos os
efeitos no âmbito do município de Catalão, a “FUNDAÇÃO CASA DA
CRIANÇA SÃO MIGUEL” entidade civil de interesse público, sem fins
lucrativos de duração indeterminada, fundada em 30 de junho de 1.959 mil e
novecentos e cinquenta e nove, inscrita no CNPJ 12.391.061/0001-06, com
sede e foro neste Município.

Art. 2º - Cessará automaticamente os efeitos da utilidade
pública caso a entidade:
I – altere a finalidade para a qual foi instituída ou negue-se a
cumpri-la;
II – modifique seu estatuto ou sua denominação dentro de trinta
dias contados da averbação do cartório de Registro de Títulos e Documentos, e
não o comunique ao órgão competente no Município;
III – seja utilizada para fins políticos, ferindo os princípios para
qual foi criada;

IV – utilize recursos públicos em desobediência as legislações
pertinentes;
V –
desobediência civil;

promova

atos de

desordem

ou de

incentivo

à

Art. 3º - Fica a Prefeitura de Catalão responsável a adotar no
que lhe couber, as providências necessárias ao cumprimento dessa Legislação

Art. 4º - O Poder Executivo atribuirá competência a um de
seus órgãos, a fim que realize a fiel fiscalização do cumprimento desta Lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 10 ( dez) dias do mês de setembro de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.170, de 10 de setembro de 2014.
Denomina de ‘Unidade Básica de Saúde Cristina de Cássia Rodovalho’
a unidade de saúde construída na Praça das Bandeiras, Vila União

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 ‘Unidade Básica de Saúde Cristina de
Cássia Rodovalho’ a unidade de saúde construída na Praça das Bandeiras, Vila
União.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 10 ( dez) dias do mês de setembro de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.171, de 15 de setembro de 2014.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER AUXILIO
FINANCEIRO A ATLETA CATALANO QUE PARTICIPARÁ
DE VÁRIAS ETAPAS (São Paulo, Brasília e Miami – Flórida) DE
TRIATHLON EM 2014, 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 - Autoriza o Poder Executivo a Conceder
auxílio financeiro ao triatleta catalano SIMON MACHADO LEONEL –
portador do CPF nº 997.882.761-72, que irá participar das etapas: Troféu
Brasil, em São Paulo; Brasília Endurence triathlon, em Brasília e Miami
Iron Man, em Miami, Florida, durante o ano de 2014.
Art. 2º - O valor autorizado no art. 1º será de R$
7.900,00 (sete mil e novecentos reais e se destinará cobrir despesas de
inscrição, transporte, alimentação e hospedagem do atleta.
Parágrafo único – A Prestação de contas se dará no
prazo de 30 dias após o recebimento do recurso.
Art. 3º - As despesas oriundas desta lei correrão a
conta do orçamento vigente.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 15 (quinze) dias do mês de setembro de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.172, de 15 de setembro de 2014.

“AUTORIZA O MUNICÍPIO A FIRMAR CONVÊNIO
COM O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DO
MOBILIÁRIO NA REGIÃO SUL DO ESTADO DE
GOIÁS, A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL 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:
P
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado
a firmar convênio com o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DO MOBILIÁRIO NA REGIÃO
SUL DO ESTADO DE GOIÁS para a realização de cursos de
qualificação na área da construção civil, nos termos da minuta de
convênio anexa que fica fazendo parte desta Lei.

Art. 2º - A presente Lei autoriza o Município de
Catalão a repassar ao SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DO MOBILIÁRIO NA REGIÃO
SUL DO ESTADO DE GOIÁS o valor de até R$ 20.000,00 (Vinte mil
reais), para a realização de cursos de capacitação para (35) pedreiros de
alvenaria; (25) carpinteiros; (18) Mestres de Obras e (25) Pedreiros
Azulejistas. P
Art.3° - As datas dos repasses e os valores das
parcelas serão definidos por ocasião da instrumentalização do convênio
a ser firmado entre as partes.

Art.4º - Para fazer face aos recursos financeiros
autorizados por esta lei, o SINDICATO deverá apresentar o plano de
aplicação e, posteriormente, a devida prestação de contas referente aos
repasses recebidos na forma e data exigida pela Controladoria Interna
deste Município.

Art.5º - Para cobrir as despesas com a execução
desta lei fica autorizado o Executivo Municipal a abrir no orçamento em
execução (Lei Municipal nº 3.072, de 26 de dezembro de 2013, que
estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2014), Créditos
Especiais na importância de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), na forma
abaixo:

Objeto: Convênio celebrado entre o município de Catalão e
SINTRACOM – Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da
Construção Civil e do Mobiliário de Catalão e da Região Sudeste de
Goiás com finalidade de auxílio financeiro destinado a realização de
cursos de pedreiro de alvenaria, pedreiro azulejista, mestre de obras e
carpinteiro.
Dotação:
01.3013.11.334.4019.4130 335041 (100) – R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
335041 - Contribuições
4130 – Manutenção da Secretaria Municipal do Trabalho e Renda

Art. 6º - Para cobertura dos créditos especiais
autorizados no artigo anterior desta lei, serão utilizados recursos
provenientes da anulação parcial das dotações orçamentárias abaixo:

Anulação de Dotação:
01.3099.99.999.9999.9999 999999 (100) – R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Art. 7º - Fica autorizado a abrir créditos Adicionais de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.072, de 26 de
dezembro de 2013, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o
exercício de 2014.

Art. 8º - Fica autorizado a fazer as alterações e
inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei
municipal nº 3.073, de 11 de dezembro de 2013; na Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO para 2014, lei municipal nº 3.074, de 26 de
dezembro de 2013, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA de
2014.

Art.9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art.10. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 15 (quinze) dias do mês de setembro de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.173, de 23 de setembro de 2014.
“Fixa o Dia do Carnaval Catalano”
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 do Carnaval Catalano, a ser
celebrado todo domingo de Carnaval, o que marcará a apresentação do
Desfile da Escola de Samba no município de Catalão.
Parágrafo Único – A data ora instituída passará a constar
no Calendário Oficial de Eventos do Município de Catalão.

Art. 2º - Na data de que trata a Lei, o Poder Executivo
envidará esforços no sentido de organizar e promover as festividades
carnavalescas do município, que poderão ser promovidas pelas
secretarias designadas pelo Poder Executivo.
Parágrafo Único – Para os festejos carnavalescos poderá
articular-se com associações e entidades representativas e, se
necessário, manter parcerias com instituições públicas e/ ou privadas.

Art.3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.174, de 29 de setembro de 2014.
“Acrescenta-se os incisos V e VI ao Art. 178, da
Lei Complementar nº 2.174, de 22 de dezembro de
2003, que institui o Código Tributário do Município
de Catalão, Estado de Goiás e dá outras
providências”

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

Art. 1º - O Art. 178, da Lei Complementar nº 2.174, de 22
de dezembro de 2003, que institui o Código Tributário do Município de
Catalão, passa, a partir deste data a vigorar acrescido dos incisos V e VI
que assim dispõem:
“Lei Complementar nº 2.174, de 22 de dezembro de 2003
– (Código Tributário do Município):
Art. 178 – [ ...]
I – [...]
II – [...]
III – [...]

IV – [...]
V – as áreas comprovadamente utilizadas como sítio de
recreio;
VI – as áreas destinadas à indústria ou equiparadas à
indústria ou ao comércio”.

Art.2° - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 29 (vinte e nove ) dias do mês de setembro de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.175, de 30 de setembro de 2014.
“Dispõe sobre a planta de valores genéricos do
Município de Catalão, a ser utilizada no exercício
de 2015, conforme determina o Código Tributário
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.1º - Fica aprovada a Planta de Valores Genéricos dos
imóveis urbanos para o lançamento e cobrança do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU – que servirá de base de cálculo para o exercício de 2015.

Art.2º - O valor venal dos imóveis compõe-se do valor do
Lote ou Gleba mais o valor da área construída e benfeitorias nela existentes.

Art.3º - Os imóveis serão avaliados na moeda oficial do
País (real).
Art.4º - Para efeito de apuração dos valores dos lotes
urbanos, o mapa da cidade foi dividido em ZONAS, de acordo com a realidade
de cada Bairro ou Setor.

Art.5º - Para se apurar o valor venal do lote urbano, a sua
área é expressa em metros quadrados e será multiplicada por:

ZONAS:

Valor por metro
quadrado da terra nua:
em real (R$)

1

R$ 27,70

2

R$ 25,02

3

R$ 22,38

4

R$ 19,72

5

R$ 16,17

6

R$ 14,42

7

R$ 12,98

8

R$ 11,55

9

R$ 10,09

10

R$ 8,65

11

R$ 7,20

12

R$ 5,76

13

R$ 4,30

14

R$ 3,37

Parágrafo único - Para atender as particularidades de
cada lote, os valores acima serão multiplicados pelos seguintes fatores de
correção:

1. Localização;
2. Área Total;
3. Topografia;
4. Frente ou Testada.

PONTUAÇÃO P/ LOTE
SITUAÇÃO

TOPOGRAFIA

Uma Frente

0,8

Aclive

0,8

Duas Frentes

1,0

Declive

0,8

Três Frentes

1,2

Plano

1,2

Quatro Frentes

1,8

Alagadiço

0,5

Esquina

1,5

Encravado

0,5

Art. 6º - Para se apurar o valor venal da construção,
multiplica-se a sua área construída, expressa em metros quadrados, pelo valor
do metro quadrado da construção padrão e o valor do IPU – Imposto Predial
Urbano, será calculado pelo valor médio de R$ 159,88 (Cento e cinquenta e
nove reais e oitenta e oito centavos) o metro quadrado de construção, que
deverá ser multiplicado pelo índice de correção. O índice de correção será
obtido levando-se em consideração características da construção, obtidas
através do B.C.I (Boletim de Cadastro Imobiliário).
1- Conservação
2- Acabamento
3- Estrutura
4- Tipo da Construção
5- Piso
6- Forro
7- Instalação Elétrica
8- Instalação Sanitária

PONTUAÇÃO P/ ÁREA EDIFICADA
TIPO
Isolada

1

CONSERVAÇÃO

ESTRUTURA

PISO

Excelente

Adobe

Chão

1

0,7

0

batido
Conjugado

0,8 Ótima

0,9

Madeira

18

Cimentado

10

Sala

0,9 Boa

0,7

Mista

21

Taco

17

Apartament

0,9 Regular

0,6

Tijolo

22

Assoalho

20

Galpão

0,9 Ruim

0,5

Concreto

26

Cerâmica

13

Telheiro

0,7 Péssima

4

Metálica

29

Pedra 1ª

20

Barraco

0,6

Pedra 2ª

12

o

INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO SANIT.

ACABAMENTO

FORRO

ELÉT.
SEM

0

Sem

0

Excelente

26

Sem

0

EXTERNA

2

Externa

3

Ótima

20

Madeira

5

EMBUTIDA

5

Interna

6

Boa

14

Gesso

6

Regular

8

Laje

8

Ruim

4

Especial 12

Péssima

0

Mais

de 8

Uma

Art. 7º - O IPTU-2015 poderá ser pago de uma só vez,
com desconto de 20 % (vinte por cento), ou parcelado, sem o desconto, em até
10 (dez) vezes, com vencimentos mensais sucessivos.

§ 1º - O valor da parcela não poderá ser inferior a 10
UFM;
§ 2º - Nenhum imóvel (lote e/ou construção) com
dimensão em torno de 300,00 m2, para o exercício de 2015, terá o valor do
imposto menor que R$ 45,00 (quarenta e cinco reais);

Art. 8º - O Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU,
será calculado aplicando-se as seguintes alíquotas:

I - Para os imóveis edificados: 1% (um por cento);
II - Para os imóveis não edificados: 3% (três por cento);
Art. 9 – Esta lei entrará em vigor em 1º (primeiro) de
Janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 30 (trinta) dias do mês de setembro de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.176, de 09 de outubro de 2014.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
CONTRATAR
FINANCIAMENTO
DO
PMAT
PROGRAMA
DE
MODERNIZAÇÃO
DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS
SETORES SOCIAIS BÁSICOS, DO BNDES JUNTO A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, A OFERECER
GARANTIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

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

Art.1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado
a contratar e garantir financiamento na linha de crédito do PMAT –
Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos
Setores Sociais Básicos, do BNDES junto a Caixa Econômica Federal
até o valor de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), observadas as
disponibilidades legais em vigor para contratação de operações de
crédito, as normas e as condições especificas e aprovadas pela Caixa
Econômica Federal e pelo BNDES para a operação.

Parágrafo único - Os recursos resultantes do
financiamento autorizado neste artigo serão obrigatoriamente aplicados

na execução de projeto integrante

do PMAT

-

Programa

de

Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores
Sociais Básicos, do BNDES vedada à aplicação de tais recursos em
despesas correntes, em consonância com § 1º do art. 35, da Lei
Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art.2° - Para garantia do principal e encargos da
operação de credito, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder
ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, a modo pro
solvendo, as receitas a que se referem os artigos 158 e 159, inciso I,
alínea “b”, paragrafo 3° da Constituição Federal, ou outros recursos que,
com idêntica finalidade, venham a substituí-los.

§ 1º Para a efetivação da cessão ou vinculação em
garantia dos recursos previstos no caput deste artigo, fica a Caixa
Econômica Federal autorizada a transferir os recursos cedidos ou
vinculados nos montantes necessários à amortização da dívida nos
prazos contratualmente estipulados.

§ 2º Na hipótese de insuficiência dos recursos
previstos no caput deste artigo, fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a vincular, mediante prévia aceitação da Caixa Econômica
Federal, outros recursos para assegurar o pagamento das obrigações
financeiras decorrentes do contrato celebrado.

§ 3º Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a
promover o empenho e consignação das despesas nos montantes
necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente
estipulados, para cada um dos exercícios financeiros em que se
efetuarem as amortizações de principal, juros e encargos da dívida, até o
seu pagamento final.

§ 4º Para pagamento do principal, juros, tarifas
bancárias e outros encargos da operação de crédito, fica a Caixa
Econômica Federal autorizada a debitar na conta corrente mantida em
sua agência, a ser indicada no contrato, onde são efetuados os créditos
dos recursos do Município, nos montantes necessários à amortização e
pagamento final da dívida.
Art.3°- Os recursos provenientes da operação de
crédito objeto do financiamento serão consignados como receita no
orçamento do Município.

Art.4°- O Poder Executivo Municipal incluirá na Lei
Orçamentária Anual e no Plano Plurianual em vigor, na categoria econômica
de Despesas de Capital, os recursos necessários aos investimentos a
serem realizados com os recursos provenientes do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e com os recursos próprios
de contrapartida, quando for o caso, no montante mínimo necessário à
realização do projeto e das despesas relativas à amortização do principal,
juros e demais encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por
esta Lei, observado o disposto no parágrafo único, do artigo 20, da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, com abertura de programa
especial de trabalho.
Art.5°- Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 09 (nove) dias do mês de outubro de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.177, de 09 de outubro de 2014.
“Autoriza o Poder Executivo a conceder
Auxílio Financeiro a dançarinos catalanos que
participarão da 8ª EDIÇÃO DO EVENTO RIVAL
vs RIVAL que se realizará nos dias 20 e 21 de
setembro de 2014, em Diadema – SP., 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 - Autoriza o Poder Executivo a Conceder
auxílio financeiro aos dançarinos catalanos: Heitor Henrique Nunes de
Souza, Marcos Pedro Mendes dos Santos e Márcio Vinícius Nunes de
Souza, menores, estudantes, residentes e domiciliados nesta cidade, que
participarão em Setembro/2014, na cidade de Diadema – SP, da 8ª
Edição do Evento Rival VS Rival (Hip Hop/Breaking), representando a
cidade de Catalão.

Art.2° - O valor autorizado no art.1° será de até R$
4.000,00 (quatro mil reais) e se destinará cobrir despesas de transporte
de Catalão a Diadema e vice-versa.

§ 1º - Por se tratar de atletas menores de idade, o
valor autorizado no caput deste artigo deverá ser liberado pelo Município
em nome de Márcio Luiz de Souza Pinto, pai do menor Heitor Henrique
Nunes de Souza, que utilizará a verba para cobrir as despesas de
transporte de ida e volta de todos os atletas e acompanhantes.
§ 2º – A prestação de contas ficará a cargo do Sr.
Marcio Luiz de Souza Pinto, e deverá ocorrer num prazo de até 30 dias
após o recebimento do recurso.

Art.3° - As despesas oriundas desta lei correrão a
conta do orçamento vigente.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 09 (nove) dias do mês de outubro de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.178, de 09 de outubro de 2014.
“Autoriza a concessão de Gratificação Especial aos
Servidores Municipais que prestaram serviços
extraordinários e imprescindíveis no decorrer da
realização da Festa da Exposição Agropecuária de
2014.”
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 conceder Gratificação Especial (conforme o número de horas
trabalhadas), aos servidores deste Município abaixo relacionados, que
prestaram serviços suplementares e imprescindíveis durante a realização
da Festa da Exposição Agropecuária de 2014:
VR. A
RECEBER

Matr. Nome_servidor(a)

Cargo

4.137 ALEXANDRE GOMES FERREIRA

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

965,79

3.117 ALEXANDRE RODRIGUES DA COSTA

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

965,79

4.564 ANDERSON MESQUITA ROSA

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

965,79

2.994 ANTONIO CARLOS DA SILVA

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

965,79

4.565 BENTO LUIZ DIAS

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

965,79

5.050 CARLOS HENRIQUE GUIMARAES

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

965,79

3.118 CLEIBER ANTONIO DA COSTA

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

965,79

2.996 CLEIBER MONTEIRO DOS SANTOS

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

965,79

4.567 CLEITON CRISPIM PEREIRA

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

965,79

7.421 DAIANE FERNANDES LEITE

FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2
FMS

952,50

5.775 DANIEL ALMEIDA DA SILVA

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

965,79

4.568 DIEGO TOMAS LUCIANO

965,79

5.900 EDIANE BRAZ FERREIRA

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC
FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2
FMS

4.259 ENIVALDA DE FATIMA FERREIRA

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

965,79

4.912 FABRICIO GONCALVES DOS SANTOS

FARMACEUTICO FMS

952,50

4.569 FERNANDA SOUZA PACHECO

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

965,79

HELENO DE PAULA PONTES
JOAO ALBERTO CAIADO DE CASTRO
4.570 FILHO

ESCRITURARIO, NIVEL 3

952,50

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

965,79

3.373 LEANDRO MARTINS SILVERIO

965,79

7.392 LUIZ EDUARDO DA SILVA
MARCILENE CORREA DOS SANTOS
7.609 FARIA

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC
FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2
FMS
FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2
FMS

4.573 MARCIO JOSE DAS NEVES
NHIESE AUGUSTO DE SOUSA LIMA
6.561 PEREIRA

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC
FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2
FMS

965,79

5.778 SERGIO ROBERTO BORGES

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

965,79

7546 VALMIR CANDIDO PIMENTA

CH DIVISAO PORTARIA E CONTR
FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2
FMS
FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2
FMS

952,50

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

965,79

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

965,79

76

5.896 VILMA ESTEVES NETO
5.897 VINICIUS ANTONIO DA SILVA
5.779 WELDA DE LOURDES BORGES SILVA
WILMAR GONCALVES DE SOUSA
4.575 JUNIOR

(29 SERVIDORES) TOTAL GERAL.......:R$

952,50

952,50
952,50

952,50

952,50
952,50

19.182,90

Art. 2º - As despesas com a execução desta lei
correrão a conta da dotação orçamentária vigente.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 09 (nove) dias do mês de outubro de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.179, de 09 de outubro de 2014.
“Autoriza permuta de lotes de terreno que
menciona em cumprimento a acordo judicial
homologado (Autos nº 200703968704) 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 permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, um lote
de terreno, situado à Rua 10, esquina com a Rua K, Loteamento
Residencial Village, com área total de 365,40m², cadastrado com CCI nº
43.464, designado como o lote nº 09, da Quadra 25, de propriedade
deste Município; pelo lote de terreno nº 11, da Quadra 03, situado à Rua
2012, Loteamento Paineiras, com área total de 362,50m², cadastrado
com CCI nº 31327, de propriedade de SILVÂNIO FERREIRA ANDRE.
§1º - Para fins de atendimento ao caput deste artigo,
o lote pertencente ao Município de Catalão fica desafetado de sua
primitiva condição (de bem imóvel de interesse social), passando à
categoria de bem disponível.
§2º - A permuta dos imóveis se fará um pelo outro,
sem qualquer torna ou volta compensatória, fazendo-se as transmissões
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus.
§3º - O Município de Catalão, para que a permuta se
revista de todas as cautelas legais e comuns em tais operações,

providenciou Laudo de Avaliação elaborado por Comissão de Avaliação
instituída pelo Executivo para tal fim.
§4º - O imóvel que passará ao domínio do Município
de Catalão fica declarado bem de Uso Comum do Povo (APP), e como
tal afetado em sua totalidade, o que deverá constar da escrituração.
§5º - A área a ser adquirida pelo Município serviu
para recompor APP (Área de Preservação Permanente), situada na área
urbana desta cidade.
§6º - Fica dispensada a licitação por se tratar de caso
de interesse público devidamente justificado, (preservação ambiental),
nos termos do art. 17, I, “c” c/c art. 24, X, da Lei Federal nº 8.666/93 e
Art. 8º, VIII, da Lei Orgânica deste Município.
Art. 2º. As custas e emolumentos cartorários
decorrentes da execução desta lei são de responsabilidade do Município,
e correrão à conta de verba própria do orçamento vigente, dispensada a
incidência do Imposto sobre Transmissões de Bens Imóveis – ITBI, na
forma do art. 156, II, da Constituição Federal.
Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 09 (nove) dias do mês de outubro de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.180, de 09 de outubro de 2014.
“Autoriza desafetação da área que
menciona
para
readequação
do
sistema viário do Loteamento Cidade
Jardim, 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. Pela presente lei, fica desafetado de sua
destinação original, passando à categoria de bem disponível, a seguinte
área de terreno:
“UMA PARTE DE TERRAS situada no LOTEAMENTO CIDADE
JARDIM, no perímetro urbano desta cidade, correspondente à Rua
13, Rua 30, e parte da Rua 31, com a área de 3.605,80m² e as
seguintes medidas e confrontações: ‘Começa no vértice 1, cravado
na divisa da Área Verde 09 do Loteamento Cidade Jardim e a 7ª
área do DMD nº 1.470 de 11/06/2010; daí segue confrontando com
esta última, na extensão de 12,22 metros, até o vértice 2; daí
segue confrontando com o Lote 32 da Quadra X, na extensão de
20,50 metros, até o vértice 3; daí segue confrontando ainda com o
Lote 32 da Quadra X, num desenvolvimento de 7,90 metros e raio
de 4,5 metros, até o vértice 4; daí segue confrontando com os
Lotes 32, 31, 30 e 29 da Quadra X, na extensão de 8,90; 10,00;

10,00 e 10,00 metros, respectivamente, até o vértice 5; daí segue
confrontando com o Lote 28 da Quadra X, num desenvolvimento
de 3,27 metros e raio de 3,5 metros, até o vértice 6; daí segue
confrontando com os Lotes 28, 27, 26, 25, 24 e 23 da Quadra X,
com os respectivos desenvolvimentos de 14,11; 10,27; 10,00;
10,29; 10,28 e 14,03 metros e raio total de 12,5 metros, até o
vértice 7; daí segue confrontando com o Lote 23 da Quadra X, com
o desenvolvimento de 3,27 metros e raio de 3,5 metros, até o
vértice 8; daí segue confrontando com os Lotes 22, 21, 20 e 19 da
Quadra X, com as extensões de 10,00; 10,00; 10,00 e 12,00
metros, respectivamente, até o vértice 9; daí segue confrontando
com o Lote 19 da Quadra X, com o desenvolvimento de 4,80
metros e raio de 4,5 metros, até o vértice 10; daí segue
confrontando com os Lotes 19, 18, 17 e 16 da Quadra X, com
extensões de 11,45; 13,23; 11,70 e 5,50 metros, respectivamente,
até o vértice 11; daí segue confrontando com o Lote 16 da Quadra
X, com desenvolvimento de 7,90 metros e raio de 4,5 metros, até o
vértice 12; daí segue confrontando com os Lotes 16, 15, 14, 13,
12, 11, 10, 09 e 08 da Quadra X, com extensões de 19,80; 10,00;
10,00; 10,00; 10,00; 10,00; 10,00; 10,00 e 19,00 metros,
respectivamente, até o vértice 13; daí segue confrontando com o
Lote 08 da Quadra X, com desenvolvimento de 6,22 metros e raio
de 4,5 metros, até o vértice 14; daí segue confrontando com a Rua
12, com a extensão de 15,94 metros, até o vértice 15; daí segue
confrontando com a Área Verde 09 do Loteamento Cidade Jardim,
com a extensão de 111,94 metros, até o vértice 16; daí segue
confrontando ainda com a Área Verde 09 do Loteamento Cidade
Jardim, com desenvolvimento de 27,20 metros e raio de 15,5
metros até o vértice 17; daí segue confrontando ainda com a Área
Verde 09 do Loteamento Cidade Jardim, com a extensão de 82,05
metros, até o vértice 1, onde teve início, ficando assim o polígono

descrito”, estando o referido Loteamento registrado sob o nº R.841.217, do Livro 2 – Reg. Geral, do C.R.I. local.

Art. 2º. Com a desafetação de que trata o artigo 1º, e
alterada a categoria do bem especificado, fica o Poder Executivo
autorizado a proceder e editar os atos necessários à reorganização e
readequação da Quadra X do Loteamento Cidade Jardim, inclusive
dando-lhe nova configuração com o aproveitamento da área de que trata
o artigo 1º, e readequando o sistema viário no local.
§ 1º Em sendo necessário a implantação de nova via de
circulação viária na nova configuração da Quadra X do Loteamento
Cidade Jardim, fica desde logo o Poder Executivo, por decreto, a afetá-la
como bem de uso comum do povo e integrante do sistema viário local.
§ 2º As providências de que trata o caput, tem por
objetivo preservar e proteger, na forma da legislação ambiental, pequena
nascente de água posteriormente identificada no local.

Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 09 (nove) dias do mês de outubro de 2014.

(a)JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.181, de 09 de outubro de 2014.
“Altera o Art.2º, da Lei Municipal nº 3.168, de
29 de agosto de 2014 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. 2º, da lei municipal nº 3.168, de 29 de
agosto de 2014, passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte
redação:
“Lei Municipal nº 3.168, de 29 de agosto de 2014:
Art. 2º - Para cobrir as despesas com a execução
desta lei fica autorizado o Executivo Municipal a abrir no orçamento em
execução (Lei Municipal nº 3.072, de 26 de dezembro de 2013, que
estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2014), Crédito
Especial na importância de R$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais).
01.3006.13.392.4005.4052.339048
(100)
MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DA CULTURA E FOLCLORE.

-

§ 1º - Para cobertura do crédito especial autorizado
no caput deste artigo serão utilizados recursos do excesso de
arrecadação.

§ 2º - Fica autorizado a abrir créditos adicionais de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.072, de 26 de
dezembro de 2013, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o
exercício de 2014.
§ 3º - Fica autorizado a fazer as alterações e
inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, na Lei
de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2014, bem como na Lei
Orçamentária Anual – LOA de 2014”.
Art.2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus
efeitos a vinte e sete de agosto de 2014.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 09 (nove) dias do mês de outubro de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.182, de 06 de novembro de 2014.
“DECLARA
DE
UTILIDADE
PÚBLICA
A
ASSOCIAÇÃO CATALANA DE EQUOTERAPIA,
ASCATE”.

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 Equoterapia, ASCATE”, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 18967172/0001-02, associação que oferece
atendimento gratuito as pessoas com deficiência e/ou necessidades
especiais utilizando o método terapêutico e educacional, que utiliza o
cavalo dentro de uma abordagem multidisciplinar, nas áreas de saúde,
educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial
dessas pessoas, com sede no município de Catalão, Estado de Goiás.
Art.2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 06 (seis) dias do mês de novembro de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.183, de 06 de novembro de 2014.
“Dispõe sobre o pagamento de incentivo por
desempenho para profissionais das equipes
de atenção básica contratualizados ao PMAQ,
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 - Implanta o Programa de Incentivo para a
Melhoria da Atenção Básica – PMAQ/AB, com pagamento de incentivo
de desempenho, a ser atribuído às equipes que contratualizam com o
programa e apresentam desempenho satisfatório gerando resultados
positivos na qualidade do serviço e nas condições de saúde da
população, conforme regulamentado pela Portaria nº 1.654/GM/MS, de
19 de julho de 2011 e instrutivo da PMAQ.
§1º - O Incentivo criado no caput, transferido Fundo
a Fundo, originado do Fundo Nacional de Saúde e destinado ao Fundo
Municipal de Saúde/Secretaria de Saúde do Município, tem como
objetivo estimular o processo contínuo e progressivo de melhoramento
dos padrões e indicadores de acesso e de qualidade que envolva a
gestão, o processo de trabalho e os resultados alcançados pelas equipes
de saúde da Atenção Básica, no Município.
§2º - Farão jus ao Incentivo todos os trabalhadores
que compõem as Equipes de Saúde da Família existentes nos (ESF
Américo Machado, ESF CAIC e UBS/ESF Albino da Silva Barbosa),
cadastrados no Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da
Atenção Básica (PMAQ-AB), Ministério da Saúde, compreendendo as
categorias profissionais de Agentes Comunitários de Saúde e Técnicos e
Auxiliares de Enfermagem ativos nas Unidades referenciadas.

§3º - Para aderir ao PMAQ/AB às equipes deverão
ter Termo de Compromisso do PMAQ-AB homologado por Portaria do
Ministério da Saúde, conforme as regras da Portaria nº 1.654, de 19 de
julho de 2011 e Manual Instrutivo PMAQ / AB.
§4º - O Termo de Compromisso de que trata
o caput deste artigo é instrumento obrigatório para a adesão ao
Programa Municipal de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção
Básica - PMAQ/AB.
§5º - Para as equipes que obtiverem desempenho
insatisfatório serão suspensos o repasse do recurso financeiro, do
incentivo de desempenho e a equipe fica condicionada à obrigatoriedade
de celebrar um Termo de Ajuste, conforme Portaria nº 1.654, de 19 de
julho de 2011, e Manual Instrutivo PMAQ / AB.
§ 6º - O incentivo de desempenho está desvinculado
do reajuste dos vencimentos dos servidores.
Art. 2º - O valor global dos recursos destinados ao
Incentivo corresponderá até 100% (cem por cento) do valor do
Componente de Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável, previsto
na Portaria Nº 1654/2011, do Ministro da Saúde, que estabeleceu a
Política Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção
Básica – PMAQ-AB.
Art.3º - A gratificação de Incentivo de desempenho do
PMAQ-AB:
I. Não se incorpora aos rendimentos do servidor para
nenhum efeito;
II. Não serve de base de cálculo para gratificação
natalina;
III. Não é devida aos servidores no período de férias,
licença de qualquer natureza, afastamento para servir em outro poder,
Órgão ou Entidade, afastamento para exercício de mandato eletivo,
afastamento em missão oficial e para estudo, estágio ou treinamento, em
virtude da própria natureza da gratificação – Incentivo de Desempenho
do PMAQ-AB.
IV. Não se estende aos inativos; pensionistas,
servidores contratados por tempo determinado, e prestadores de
serviços; servidores cedidos de outras Secretarias da administração
municipal; de servidores cedidos de outros órgãos públicos da
administração estadual e federal.

Parágrafo único - Fica assegurado o pagamento do
PMAQ-AB, ao servidor que se ausentar do serviço:
a) Por um dia, para doação de sangue;
b) Por dois dias, para se alistar como militar;
c) Por oito dias, consecutivos, em razão de;
d) Casamento;
e) Falecimento do Cônjuge, companheiro, pais,
madrasta e padrasto, filhos, enteados, menor sobe guarda judicial ou
tutela e irmão.
Art. 4º - Os valores de incentivo de desempenho a
serem pagos, bem como a forma de sua percepção, inclusive, o modo de
repasse das verbas já repassadas ao Fundo Municipal referentes a
períodos pretéritos, serão definidos em decreto do executivo, atendendo
às regras gerais estabelecidas na Portaria nº 1.654/GM/MS, de 19 de
julho de 2.011 e suas alterações e instrutivo do PMAQ.
Art. 5º - O incentivo de que trata esta lei não será
computado para efeito de cálculo de outros adicionais ou vantagens e
nem se incorporarão aos vencimentos para fixação dos proventos de
aposentadoria ou pensão, o Incentivo em nenhuma hipótese incorporará
ao salário do servidor, sendo a sua natureza jurídica estritamente
indenizatória.
Art. 6º - O incentivo de desempenho de que trata esta
lei será pago com os valores provenientes do Ministério da Saúde,
conforme regulamentação da Portaria nº 1.654/GM/MS, de 19 de julho de
2011 e instrutivo do PMAQ.
Art. 7º - O PMAQ está organizado em quatro fases
que se complementam e que conformam um ciclo contínuo de melhoria
do acesso e da qualidade da Atenção Básica, a saber:
I – Adesão e Contratualização;
II – Desenvolvimento;
III – Avaliação Externa;
IV – Recontratualização.

Art. 8º - O incentivo de desempenho somente será
pago mensalmente ou ao final de cada ciclo, após publicado o resultado
da avaliação pelo Ministério da Saúde.
Art. 9º - O valor individual do Incentivo poderá ter
caráter variável de acordo com o desempenho de cada Equipe de Saúde
da Família, que serão submetidas a processo de avaliação conforme
previsto nos Art. 9º a 16 da Portaria 1654/2011.
Art. 10 - O incentivo de desempenho será pago
exclusivamente com os repasses realizados Fundo a Fundo pelo
Ministério da Saúde, de acordo com a Portaria nº 1.654/GM/MS, de 19
de julho de 2011 e instrutivo da PMAQ e vigorará enquanto perdurar o
mencionado programa.
Art. 11 - O pagamento de incentivo de que trata esta
lei não exclui o pagamento de outras gratificações, funções gratificadas
por serviço extraordinário.
Art. 12 - As despesas decorrentes da execução desta
lei correrão por conta da dotação própria da Lei Orçamentária Municipal.
Parágrafo único - O Poder Executivo, mediante
decreto, efetuará o remanejamento dos recursos orçamentários,
conforme as dotações consignadas no orçamento do exercício de 2013,
em atendimento ao dispositivo no caput deste artigo, para atender as
necessidades desta Lei.
Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 06 (seis) dias do mês de novembro de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.184, de 18 de novembro de 2014.
“Autoriza o Poder Executivo a conceder Auxilio
Financeiro aos vencedores do MISS E MISTER
CATALÃO/2014, que participarão em novembro,
em Maceió-AL, do concurso nacional MISS
BRASILCONTINENTE TUR E MISTER BRASIL
TUR, e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO
DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei
Orgânica do Município e pela Constituição Federal, FAZ SABER, que a
CÂMARA MUNICIPAL, aprova e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte Lei:
Art.1º - Autoriza o Poder Executivo a Conceder
auxílio financeiro aos vencedores do certame MISS E MISTER
CATALÃO/2014, JOYCE DUARTE, RG nº 5367665 SPTC/GO e CPF nº
057.575.471-03 e ALEX RODRIGUES DA SILVA, RG nº
5248411/SPTC/GO e CPF nº 027.489.071-24, que em novembro de
2014 participarão em Maceió, AL., do MISS BRASIL CONTINENTE TUR
E MISTER BRASIL TUR, representando a cidade de Catalão, Estado de
Goiás.
Art.2° - O valor autorizado no art.1° será de até R$
5.000,00 (cinco mil reais) e se destinará a cobrir despesas de inscrição,
transporte, alimentação e estadia e outras necessárias a participação no
Evento referenciado.
Parágrafo único – A prestação de contas ficará a
cargo dos beneficiários citados no Art. 1º desta lei e deverá ocorrer num
prazo de até 30 dias após o recebimento do recurso.

Art.3° - As despesas oriundas desta lei correrão a
conta do orçamento vigente.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 18 (dezoito) dias do mês de novembro de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.185, de 04 de dezembro de 2014.

"Institui o Programa Municipal Dinheiro Direto na
Escola – PMDDE e dá outras providências.".

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criado e instituído no âmbito do
Município de Catalão, o Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola –
PMDDE, com o objetivo de prestar assistência financeira, em caráter
suplementar, às escolas públicas da educação básica da rede municipal.
§ 1º A assistência financeira a ser concedida a cada
estabelecimento de ensino beneficiário será definida anualmente, mediante
Decreto do Poder Executivo e terá como base o número de alunos
matriculados na educação básica no ano letivo imediatamente anterior ao da
concessão, de acordo com dados extraídos do censo escolar realizado pelo
Ministério da Educação – MEC.
§ 2º A assistência financeira de que trata o parágrafo primeiro
será concedido sem a necessidade de celebração de convênio, acordo,
contrato, ajuste ou instrumento congênere, mediante crédito do valor devido em
conta bancária específica, diretamente ao respectivo Conselho Escolar (CE),
representativa da comunidade escolar.
Art. 2º Os recursos financeiros repassados para o PMDDE serão
destinados à cobertura de despesas de custeio e manutenção, que concorram
para a garantia do funcionamento e melhoria da infraestrutura física e
pedagógica dos estabelecimentos de ensino, devendo ser empregados:

I – na manutenção, conservação e pequenos reparos da unidade
escolar;
II – na aquisição de material de consumo;
III – na avaliação de aprendizagem;
IV – na implementação de projeto pedagógico;
V – no desenvolvimento de atividades educacionais.
§ 1º É vedada a aplicação dos recursos do PMDDE em:
I – gastos com pessoal;
II – pagamento, a qualquer título, a militar ou a servidor público,
da ativa, ou a empregado de empresa pública ou de sociedade de economia
mista por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou
assemelhados;
III – cobertura de despesas com tarifas bancárias;
IV – dispêndios com tributos federais, estaduais e municipais
quando não incidentes sobre os bens adquiridos ou produzidos e os serviços
contratados para a consecução dos objetivos do programa.
V - material permanente.
§ 2º Os recursos do PMDDE, liberados na categoria de custeio,
poderão ser utilizados para cobrir despesas cartorárias decorrentes de
alterações nos estatutos dos Conselhos Escolares (CE), definidas na forma do
artigo 6° desta Lei, bem como as relativas a recomposições de seus membros,
devendo tais desembolsos serem registrados nas correspondentes prestações
de contas.
Art. 3º O Município deverá inscrever no seu orçamento anual os
recursos financeiro destinados ao Programa Municipal Dinheiro Direto na
Escola – PMDDE.
Art. 4º Os estabelecimentos de ensino beneficiários, através de
seus respectivos CEs, deverão realizar prestação de contas anual até o dia 31
de dezembro do ano de recebimento dos recursos, sob pena da não liberação
dos recursos para o período subsequente.
Art. 5º Fica o Município autorizado a suspender o repasse dos
recursos do PMDDE nas seguintes hipóteses:
I – omissão na prestação de contas;
II – rejeição da prestação de contas;

III – utilização dos recursos em desacordo com os critérios
estabelecidos para a execução do PMDDE, conforme constatado por análise
documental ou de auditoria.
Parágrafo Único – O gestor, responsável pela prestação de
contas, que permitir inserir ou fizer inserir documentos ou declaração falsa ou
diversa da que deveria ser inscrita, com o fim de alterar a verdade sobre os
fatos, será responsabilizado na forma da lei.
Art. 6º Os recursos do PMDDE serão destinados às escolas
definidas pelo artigo 1º, por intermédio de seus CE constituídos para receber,
executar e prestar contas dos recursos destinados às referidas escolas.
Parágrafo Único – Os CE serão responsáveis pela formalização
dos processos de adesão e habilitação e pelo recebimento, execução e
prestação de contas dos recursos transferidos na forma desta Lei.
Art. 7º As entidades beneficiárias, através de seus CE, manterão
arquivados, em sua sede, em boa guarda e organização, ainda que utilizem
serviços de contabilidade de terceiros, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados
da data de julgamento da prestação de contas anual, os documentos fiscais,
originais ou equivalentes, das despesas realizadas na execução das ações do
PMDDE.
Art. 8º Os recursos financeiros do PMDDE serão repassados,
anualmente ao CE representativo da escola pública até o final do primeiro
trimestre de cada ano.
Art. 9º A fiscalização da aplicação dos recursos financeiros
relativos à execução do PMDDE é de competência do CE e da Secretaria
Municipal de Educação.
Parágrafo Único – A fiscalização de que trata o caput deste
artigo será exercida mediante realização de auditorias, inspeções e análise dos
processos que originarem as respectivas prestações de contas.
Art. 10 Independentemente da fiscalização prevista no artigo
anterior, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá denunciar ao município
irregularidades identificadas na aplicação dos recursos destinados à execução
do PMDDE.
Art. 11 O Município, para operacionalizar o PMDDE,
desenvolverá ações através da Secretaria Municipal de Educação e contará
com parceria dos CE, cabendo, entre outras atribuições previstas nesta Lei:
I – ao Município:

a) repassar aos CE, anualmente, os recursos previstos às
beneficiárias do PMDDE, por estas representadas ou mantidas, mediante
depósito nas contas correntes abertas especificamente para essa finalidade;
b) enviar ao Poder Legislativo informações relativas aos valores
transferidos aos CE em favor das escolas por estas representadas ou
mantidos;
c) acompanhar, fiscalizar e controlar a execução do PMDDE;
d) receber e analisar as prestações de contas provenientes dos
CE, emitindo parecer, favorável ou desfavorável, acerca de sua aprovação.
II – À Secretaria Municipal de Educação:
a) Encaminhar a Assessoria Especial do Secretário Municipal de
Educação relação nominal das escolas passíveis de serem contempladas com
os recursos de que tratam esta Lei;
b) prestar assistência técnica aos CE das escolas referidas na
alínea anterior, fornecendo-lhes as orientações necessárias para que seja
assegurada a implementação do PMDDE e dos projetos pedagógicos de
desenvolvimento curricular no âmbito escolar de educação básica;
c) manter articulação com os CE referidos na alínea anterior e
realizar atividades de acompanhamento, de maneira a garantir a boa e regular
aplicação dos recursos em favor das beneficiárias e o cumprimento das metas
preestabelecidas.
d) apoiar o Município na divulgação das normas relativas ao
processo de adesão e aos critérios de repasse, execução e prestação de
contas dos recursos do PMDDE, assegurando às beneficiárias e à comunidade
escolar a participação sistemática e efetiva desde a seleção das necessidades
educacionais prioritárias a serem satisfeitas até o acompanhamento do
resultado do emprego dos recursos do programa;
e) apresentar, tempestivamente, a Assessoria Especial do
Secretário Municipal de Educação, os dados cadastrais e documentos exigidos,
com vistas à formalização do processo de adesão ao programa, para fins de
atendimento dos estabelecimentos de ensino beneficiários;
f) manter em seus arquivos, Ficha de Adesão/Termo de
Compromisso, assinado pelo Prefeito e pelo representante de cada Conselho
Escolar - CE;
g) acompanhar, fiscalizar e controlar a execução dos recursos
repassados aos CE representativos de suas escolas;

h) disponibilizar, quando solicitada, às comunidades escolares e
local toda e qualquer informação referente à aplicação dos recursos do
programa; e
III – aos Conselhos Escolares - CE:
a) apresentar, tempestivamente, à Secretaria Municipal de
Educação os dados cadastrais e os documentos exigidos para fins de
atendimento dos beneficiários que representam;
b) manter o acompanhamento das transferências do PMDDE, de
forma a permitir a disponibilização de informações sobre os valores devidos às
escolas que representam,cientificando-as dos créditos correspondentes;
c) exercer plena autonomia de gestão do PMDDE, assegurando à
comunidade escolar participação sistemática e efetiva nas decisões colegiadas,
desde a seleção das necessidades educacionais prioritárias a serem satisfeitas
até o acompanhamento do resultado do emprego dos recursos do programa;
d) empregar os recursos em favor das escolas que representam
em conformidade com o disposto na alínea anterior e com as normas e os
critérios estabelecidos para a execução do PMDDE, mantendo em seu poder,
e, à disposição do Município, da Secretaria Municipal de Educação, dos órgãos
de controle interno e externo e do Ministério Público, os comprovantes das
despesas efetuadas, com materiais de consumo e contratação de serviços em
benefício das referidas escolas, observado o prazo previsto no artigo 7º;
e) afixar, nas sedes das escolas que representam em local de
fácil acesso e visibilidade, a relação dos seus membros e demonstrativo
sintético que evidencie materiais de consumo adquiridos e os serviços que
foram fornecidos e prestados às unidades escolares a expensas do programa,
com a indicação dos valores correspondentes;
f) disponibilizar as comunidades escolares e local toda e qualquer
informação referente à aplicação dos recursos do programa, quando solicitada;
g) formular consultas prévias ao setor contábil ou financeiro do
município quanto à possível obrigatoriedade de retenção e recolhimento de
valores a título de tributos incidentes sobre serviços contratados a expensas do
programa, bem como, para informar-se sobre outros encargos tributários,
previdenciários ou sociais que porventura possam estar sujeitas;
h) proceder, quando da contratação de serviços de pessoas
físicas para consecução das finalidades e ações do programa sobre os quais
incidirem imposto de renda, ao imediato recolhimento das parcelas
correspondentes ao tributo e à apresentação, anual, da Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte (DIRF) na forma e prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda;

i) realizar a prestação de contas anual, diretamente à Secretaria
Municipal de Educação, em conformidade com o artigo 4º desta Lei.
Art. 12 O processo de adesão dos CE representativos das
beneficiadas deverão ser formalizados, mediante entrega ou atualização dos
seguintes documentos:
I – Ficha de Adesão/Termo de Compromisso (Anexo I); e
II – Cadastro do CE (Anexo I–A), representativo de cada
estabelecimento de ensino.
§ 1º A formalização dos processos de adesão e de habilitação
observará os seguintes aspectos:
I – os CE das beneficiadas deverão apresentar o formulário Anexo
I-A, preenchido e assinado, à Secretaria Municipal de Educação que se
encarregará de manter atualizados os seus dados cadastrais ou, a seu critério,
dispensará seu preenchimento caso haja outra forma de coleta das
informações cadastrais.
II – o prazo para adesão e atualização cadastral dos CE das
beneficiadas, bem como o encaminhamento dos documentos encerrará no
último dia útil do mês de fevereiro de cada exercício.
§ 2º Não serão contempladas com os recursos do PMDDE as
escolas que não formalizarem os processos de adesão e de habilitação,
previstos no art.13 deste artigo, até a data estabelecida em seu § 1º, inciso II.
§ 3º Concluídos os processos de adesão e de habilitação dos CE
e ultimados os procedimentos de abertura de contas correntes, o Município
providenciará os correspondentes repasses, desde que não se configure
qualquer dos impedimentos previstos no art. 5º ou que tenham sido
restabelecidas as condições necessárias à liberação dos recursos na forma do
art. 20.
§ 4º A assistência financeira de que trata esta Lei fica limitada ao
montante de recursos consignado na Lei Orçamentária Anual para esse fim,
acrescido das suplementações, quando autorizadas, e condicionada aos
regramentos estabelecidos no Plano Plurianual (PPA) e à viabilidade
operacional.
§ 5º O montante de recursos financeiros repassados a expensas
do PMDDE deverá ser considerado pelo Município no cômputo dos 25% (vinte
e cinco por cento) de impostos e transferências devidos à manutenção e ao
desenvolvimento do ensino, por força do disposto no art. 212 da Constituição
Federal.
Art. 13 O governo municipal deverá incluir em seu orçamento, nos
termos estabelecidos no § 1º do art. 6º da Lei n.º 4.320, de 17 de março de

1964, e no art. 25 da Lei n° 11.947, de 2009, os recursos a serem transferidos,
a expensas do PMDDE, aos CE das escolas beneficiadas.
Art. 14 Os recursos transferidos a expensas do PMDDE deverão
ser creditados, mantidos e geridos em contas correntes distintas e específicas.
§ 1º As contas correntes de que trata este artigo serão abertas
pelos CE em instituição financeira a ser indicada pela Secretaria de Finanças;
§ 2º Enquanto não utilizados na sua finalidade, os recursos do
PMDDE deverão obrigatoriamente ser aplicados em caderneta de poupança
aberta especificamente para o programa, quando a previsão do seu uso for
igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo
ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, se a sua
utilização ocorrer em prazo inferior a um mês;
§ 3º A aplicação financeira de que trata o parágrafo anterior
deverá estar vinculada à mesma conta corrente na qual os recursos financeiros
foram creditados pelo Município, inclusive quando se tratar de caderneta de
poupança, cuja aplicação poderá se dar mediante a vinculação do
correspondente número de operação à conta já existente;
§ 4º Na impossibilidade da adoção do procedimento referido no
parágrafo anterior para a aplicação dos recursos em caderneta de poupança,
deverá o CE providenciar a abertura de conta específica para esse fim no
mesmo banco e agência depositários dos recursos do PMDDE;
§ 5º A movimentação dos recursos da conta específica somente
será permitida para o pagamento de despesas relacionadas com as finalidades
do programa, na forma definida no caput e incisos I a VI do artigo 2º, ou para
aplicação financeira, e deverá realizar-se, exclusivamente, mediante cheque
nominativo ao credor ou ordem bancária, transferência eletrônica de
disponibilidade ou outra modalidade de movimentação autorizada pelo Banco
Central do Brasil em que fique evidenciada a sua destinação e, no caso de
pagamento, identificado o credor;
§ 6º O produto das aplicações financeiras deverá ser,
obrigatoriamente, computado a crédito da conta específica, ser aplicado,
exclusivamente, nas finalidades do programa e ficar sujeito às mesmas
condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos;
§ 7º A aplicação financeira na forma prevista no § 3º deste artigo
não desobriga o CE de efetuar as movimentações financeiras do programa
exclusivamente por intermédio da conta corrente aberta para este fim.
Art. 15 O Município divulgará a transferência dos recursos
financeiros a expensas do PMDDE e enviará correspondência para a Câmara
Municipal.

Parágrafo único - É de responsabilidade dos CE o
acompanhamento das transferências financeiras do PMDDE, de forma a
garantir a aplicação tempestiva dos recursos creditados em seu favor.
Art. 16 Os valores repassados aos CE deverão ser, sempre que
possíveis utilizados em sua totalidade durante o ano letivo no qual foram
destinados.
§ 1º Admitir-se-á um saldo de até 5% (cinco por cento) em relação
ao valor repassado, composto do capital inicial e eventuais rendimentos, que
deverá ser utilizado pelo CE no ano letivo imediatamente subsequente;
§ 2º Caso o valor eventualmente restante seja superior ao
previsto no parágrafo anterior, a diferença será deduzida do valor a ser
repassado no próximo ano letivo.
Art. 17 As despesas realizadas com recursos transferidos, nos
moldes e sob a égide desta Lei, serão comprovadas mediante documentos
fiscais originais ou equivalentes, na forma da legislação à qual a entidade
responsável pela despesa estiver sujeita, devendo os recibos, faturas, notas
fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem emitidos em
nome dos CE, identificados com os nomes do Município e da ação
programática e serem arquivados em sua sede, ainda que utilize serviços de
contabilidade de terceiros, juntamente com os documentos de prestação de
contas, pelo prazo de 5(cinco) anos, contados da data do julgamento da
prestação de contas anual do Município pelo Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado de Goiás (TCM/GO), referente ao exercício do repasse
dos recursos, para disponibilização ao Município, aos órgãos de controle
interno e externo e ao Ministério Público.
Art. 18 A elaboração e a apresentação da prestação de contas
dos recursos recebidos por intermédio do PMDDE deverão ocorrer de acordo
com critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Art. 19 O CE que não apresentar ou não tiver aprovada a
prestação de contas dos recursos financeiros recebidos por motivo de força
maior ou caso fortuito, deverá apresentar as devidas justificativas à Secretaria
Municipal de Educação.
§ 1º Considera-se caso fortuito, dentre outros, a falta ou a não
aprovação, no todo ou em parte, da prestação de contas, por dolo ou culpa do
gestor anterior.
§ 2º Na falta de apresentação ou da não aprovação, no todo ou
em parte, da prestação de contas por culpa ou dolo do gestor do CE sucedido,
as justificativas a que se refere o caput deste artigo deverão ser,
obrigatoriamente, apresentadas pelo gestor que estiver no exercício do cargo à
época em que for levantada a omissão ou a irregularidade pela Secretaria
Municipal de Educação.

Art. 20 Caso ocorra à suspensão dos repasses dos valores
previstos aos CE, nos termos do artigo 5º desta lei, o seu restabelecimento
ocorrerá quando:
I – a prestação de contas dos recursos recebidos for apresentada
à Secretaria Municipal de Educação, na forma prevista nesta lei;
II – sanadas as falhas formais ou regulamentares de que trata o
artigo 5º desta lei;
III – aceitas as justificativas apresentadas nos termos do artigo 19;
Art. 21 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 22 Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.186, de 04 de dezembro de 2014.
“Autoriza a concessão de Gratificação Especial aos
Servidores
Municipais
que
prestaram
serviços
extraordinários e imprescindíveis no decorrer da realização
da Festa em homenagem a Nossa Senhora do Rosário de
2014.”
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
conceder Gratificação Especial (conforme o número de horas trabalhadas),
aos servidores deste Município abaixo relacionados, que prestaram serviços
suplementares e imprescindíveis durante a realização da Festa em
homenagem a Nossa Senhora do Rosário de 2014:

Matr.

Nome_Servidor(a)

Cargo

Vr. a
Receber

1.639

ALBERTO CARLOS HORACIO DOS SANTOS CH DPTO FISCALIZ LICENC E HABITE-SE

2.270,00

4.137

ALEXANDRE GOMES FERREIRA

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

1.289,50

3.117

ALEXANDRE RODRIGUES DA COSTA

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

1.289,50

2.013

ALIPIO COELHO DE MESQUITA

AUX SERVICO, NIVEL 1

1.058,31

4.564

ANDERSON MESQUITA ROSA

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

1.289,50

1.920

ANTONIA DE FATIMA NASCIMENTO

AUX SERVICO, NIVEL 2

1.058,31

2.994

ANTONIO CARLOS DA SILVA

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

1.289,50

319

ANTONIO NOLASCO DE SOUZA

OPERADOR MAQ PESADA, NIVEL 1

1.058,31

1.326

ANTONIO VENANCIO DA SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 1

1.058,31

4.565

BENTO LUIZ DIAS

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

1.289,50

5.050

CARLOS HENRIQUE GUIMARAES

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

1.289,50

1.380

CARLOS ROBERTO MACHADO

1.058,31

7.110

CLEBER ROBERTO ALVES

AUX SERVICO, NIVEL 1
CH DPTO FISC COMERCIO AMBULANTE
EVENT

3.118

CLEIBER ANTONIO DA COSTA

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

1.289,50

2.996

CLEIBER MONTEIRO DOS SANTOS

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

1.289,50

4.567

CLEITON CRISPIM PEREIRA

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

1.289,50

7.421

DAIANE FERNANDES LEITE

FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 FMS

1.289,50

1.448

DANIEL ALVES RIBEIRO

AUX SERVICO, NIVEL 2

1.289,50

5.776

DIEGO LUIZ RIBEIRO TRONCHA

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

1.289,50

4.568

DIEGO TOMAS LUCIANO

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

1.289,50

DIVINO CAMARGO DA SILVA

OPERADOR MAQ PESADA, NIVEL 1

1.058,31

1.136

DIVINO LEONSIO AVELLAR

AUX SERVICO, NIVEL 1

1.058,31

5.900

EDIANE BRAZ FERREIRA

FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 FMS

1.289,50

2.138

EDISON PONCIANO ALVES

AUX SERVICO, NIVEL 1

1.058,31

4.259

ENIVALDA DE FATIMA FERREIRA

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

1.289,50

5.983

FAUSTO HENRIQUE BARBOSA FERREIRA

FISCAL DE OBRAS, NIVEL 2

2.270,00

4.569

FERNANDA SOUZA PACHECO

1.289,50

7.350

GERCINO CEZARIO DA SILVA

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC
CH DIVISAO PORTARIA E VIG CENTRO
ADM

HELENO DE PAULA PONTES

ESCRITURARIO, NIVEL 3

2.270,00

6.406

HELVIO VAGNER SILVA

GUARDA VIGILANTE, NIVEL 2

1.058,31

5.985

IZAIAS APOLINARIO DANTAS

FISCAL DE OBRAS, NIVEL 2

1.289,50

443

JAMIL ANTONIO DOS SANTOS

AUX SERVICO, NIVEL 1

1.058,31

1.583

JEOVANINE LUIZ LOURENCO

GUARDA VIGILANTE, NIVEL 3

1.058,31

529

JERONIMO PEREIRA DOS SANTOS

AUX SERVICO, NIVEL 1

1.058,31

302

JESUS BERNARDO DE OLIVEIRA
JOAO ALBERTO CAIADO DE CASTRO
FILHO

AUX SERVICO, NIVEL 1

1.058,31

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

1.289,50

69

76

4.570

2.270,00

1.058,31

1.418

JOAO DE OLIVEIRA SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 2

1.289,50

1.293

JOAO DIAS DUARTE

AUX SERVICO, NIVEL 1

1.058,31

1.636

JOAO FERNANDES DA SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 1

1.289,50

6.390

JOAO PEREIRA DE MELO

ENCANADOR, NIVEL 2

1.058,31

1.066

AUX SERVICO, NIVEL 2

1.289,50

7.650

JOSE CARLOS RODOVALHO
JOSE EDUARDO COELHO DA SILVA
JUNIOR

1.289,50

7.139

JOZELITO MORAIS BORGES ARAUJO

CH DPTO CAD UNICO BENEFICIARIOS
CH DPTO MAN BOSQUES, PARQUES
REPR URB

1.117

JUAREZ RODOVALHO DA SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 1

1.289,50

3.373

LEANDRO MARTINS SILVERIO

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

1.289,50

7.422

LIVIA MARIA PEREIRANETTO VIEIRA

FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 FMS

1.289,50

LIZANDRO DE OLIVEIRA SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 1

1.058,31

7.392

LUIZ EDUARDO DA SILVA

FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 FMS

1.289,50

7.609

MARCILENE CORREA DOS SANTOS FARIA

FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 FMS

1.289,50

4.573

MARCIO JOSE DAS NEVES

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

1.289,50

5.986

MARCOS AURELIO DA SILVA

FISCAL DE OBRAS, NIVEL 2

1.289,50

6.915

CH DIVISAO DIR CONTR MAN UN SAUDE

1.289,50

6.561

MAURICIO TADEU PEREIRA
NHIESE AUGUSTO DE SOUSA LIMA
PEREIRA

FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 FMS

1.289,50

2.127

ODILON JORGE DOS SANTOS

AUX SERVICO, NIVEL 1

1.058,31

7.418

PAULO CESAR FERREIRA JUNIOR

FISCAL DE OBRAS, NIVEL 2

1.289,50

1.403

PAULO DOS ANJOS ROSA

AUX SERVICO, NIVEL 1

1.058,31

5.987

FISCAL DE OBRAS, NIVEL 2

1.289,50

5.895

PEDRO SILVA DE SOUZA
RAFAELA APARECIDA DE CASTRO
MORAIS

FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 FMS

1.289,50

1.406

RENATO JOAO MARTINS

AUX SERVICO, NIVEL 2

1.289,50

2.025

ROBERTO CARLOS FELIX

AUX SERVICO, NIVEL 1

1.058,31

5.988

FISCAL DE OBRAS, NIVEL 2

1.289,50

6.354

ROGERIO GARCIA DE OLIVEIRA
ROSILAINE APARECIDA ALVARENGA DA
SILVEIRA

AUX SERVICO, NIVEL 1

1.289,50

1.214

SEBASTIAO COELHO DA SILVA

GUARDA VIGILANTE, NIVEL 2

2.270,00

5.989

SERGIO FERREIRA DA SILVA

FISCAL DE OBRAS, NIVEL 2

2.270,00

2.030

SERGIO LUIZ DOS SANTOS

AUX SERVICO, NIVEL 2

1.058,31

5.778

SERGIO ROBERTO BORGES

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

1.289,50

1.134

SIRLENE VIEIRA

AUX SERVICO, NIVEL 1

410

2.270,00

630,00

1.413

SIVALDO MENDES DE OLIVEIRA

AUX SERVICO, NIVEL 2

1.289,50

1.518

SOLIMAR RODRIGUES COELHO

AUX SERVICO, NIVEL 2

1.289,50

VALDIVINO PIRES MOURA

PEDREIRO, NIVEL 2

1.289,50

7.546

VALMIR CANDIDO PIMENTA

CH DIVISAO PORTARIA E CONTR

1.289,50

1.194

VANDERLEY DE OLIVEIRA DA SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 2

2.270,00

5.896

VILMA ESTEVES NETO

FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 FMS

1.289,50

5.897

VINICIUS ANTONIO DA SILVA

FISCAL VIG SANITARIA NIVEL 2 FMS

1.289,50

5.779

WELDA DE LOURDES BORGES SILVA

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

1.289,50

2.035

WELITON JOSE DA SILVA

AUX SERVICO, NIVEL 2

1.289,50

4.575

WILMAR GONCALVES DE SOUSA JUNIOR

AGENTE FISCALIZACAO-SMTC

1.289,50

616

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

101.621,01

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.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 04 (quatro) dias do mês de
dezembro de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.187, de 04 de dezembro de 2014.
“Autoriza o Município de Catalão a conceder auxilio
financeiro a agricultores que especifica, bem como
abrir crédito especial no valor de R$ 85.000,00”.
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:
O PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE
GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do
Município e pela Constituição Federal, FAZ SABER, que a CÂMARA
MUNICIPAL, aprova, e Eu, Prefeito Municipal, Sanciono a seguinte Lei:
Art.1º - Fica o Município de Catalão, Estado de Goiás,
autorizado a conceder auxílio financeiro aos 17(dezesete) agricultores que
tiveram suas represas rompidasou a captação de água lacradapela
municipalidade, no auge da escassez de água enfrentada nesta cidade, no
valor máximo deaté R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada agricultor e que
poderá ser repassado em até 03 (três) parcelas.
§1º Os recursos objeto deste artigo são em recompensa
das perdas que os beneficiários tiveram quando da forte estiagem no segundo
semestre de 2014, por terem sido sacrificados para que não houvesse colapso
no fornecimento de água tratada aos moradores da cidade de Catalão, vez que
residem às margens do Ribeirão Samambaia, fonte da captação de água do
Município.
§2º - Em razão do caráter indenizatório os agricultores
beneficiados estarão desobrigados de prestar contas do auxílio recebido.
Art.2º - Para cobrir as despesas com a execução desta lei
fica autorizado o Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução (Lei
Municipal nº 3.072, de 26 de dezembro de 2013, que estima a receita e fixa a
despesa para o exercício de 2014), Crédito Especial na importância de R$

85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), com a seguinte classificação
orçamentária:
Objeto: Auxílio financeiro destinado aos agricultores do
município.
Dotação:
10.1001.17.512.4012.4063 339048 (100) – R$ 85.000,00
339048 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
4063 – Adminsitração da SAE.
Art.3º - Servirá de recursos para cobertura do crédito
especial autorizado no artigo anterior desta Lei, a anulação parcial na seguinte
dotação orçamentária:
Anulação de Dotação:
10.1001.17.512.4012.4063 319034 (100) R$ 85.000,00
Art.4º - Fica autorizado a abrir créditos adicionais de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.072, de 26 de dezembro de
2013, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2014.
Art.5 - Fica autorizado a fazer as alterações e inclusões
necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, na Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO para 2014, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA
de 2014.
Art.6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário

GABINETE
DO
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 04 (quatro) dias do mês de
dezembro de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.188, de 11 de dezembro de 2014.
“Estima a Receita e fixa as Despesas do
Município de Catalão – Goiás, para o
Exercício de 2015.”
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:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei Orçamentária estima as Receitas e fixam
as Despesas do Município, bem como de seus fundos, Fundações,
superintendências e autarquias, para o exercício de 2014, no valor consolidado
de R$ 341.802.004,96 (trezentos e quarenta e um milhões, oitocentos e
dois mil, quatro reais e noventa e seis centavos), envolvendo os recursos
de todas as fontes de recursos, compreendendo:
I - Orçamento Fiscal;
II - Orçamento da Seguridade Social;
CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º - O Orçamento, Fiscal e da Seguridade Social,
serão detalhados em seu menor nível por meio dos Elementos da Despesa
detalhados em Anexo que acompanha este Projeto de Lei.
§ 1º - Na programação e execução dos orçamentos, fiscal e

de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua
natureza, onde deverão ser identificados as categorias econômicas, o grupo da
despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.
Art. 3º - A receita é estimada e a despesa fixada em
valores iguais a R$ 341.802.004,96 (trezentos e quarenta e um milhões,
oitocentos e dois mil, quatro reais e noventa e seis centavos).
Parágrafo Único – incluem-se no total referido neste artigo
os recursos próprios dos fundos, Fundações, Autarquias, Superintendências e
do Poder Executivo, conforme anexo 2 da receita por gestão.
Art. 4º - A receita será realizada mediante a arrecadação
de Tributos, Transferências e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma
da Legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo
com o seguinte desdobramento:
I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS CONSOLIDADAS SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONÔMICAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
RECEITA DE CONTRIBUICOES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUARIA
RECEITA DE SERVICOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA DE CONTRIBUICOES PATRONAIS
DEDUÇÕES RECEITA
DEDUÇAO FUNDEB
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENACAO DE BENS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL

308.539.000,00
35.975.000,00
17.000.000,00
2.739.000,00
0,00
23.515.000,00
225.570.000,00
3.740.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
-33.400.000,00
-33.400.000,00
57.663.004,96
38.244.347,96
400.000,00
19.018.657,00
341.802.004,96

II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR GESTÃO SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONÔMICAS:
GESTÃO: 01 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
RECEITA DE CONTRIBUICOES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVICOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES

224.294.000,00
35.575.000,00
3.500.000,00
309.000,00
0,00
182.250.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENACAO DE BENS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
DEDUÇÕES RECEITA
DEDUÇAO FUNDEB
TOTAL

2.660.000,00
36.596.465,00
20.000.000,00
400.000,00
16.196.465,00
-33.400.000,00
-33.400.000,00
227.490.465,00

GESTÃO: 04 - FUNDEB - CATALÃO
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TOTAL

20.026.000,00
26.000,00
20.000.000,00
20.026.000,00

GESTÃO: 05 – FUNDAÇÃO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS CATALÃO
RECEITAS CORRENTES
35.000,00
RECEITA PATRIMONIAL
35.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES
0,00
TOTAL
35.000,00
GESTÃO: 07 - SMT
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
TOTAL

1.010.000,00
10.000,00
1.000.000,00
1.010.000,00

GESTÃO: 08 – FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL CORPO BOMBEIRO CATALÃO
RECEITAS CORRENTES
522.000,00
RECEITA PATRIMONIAL
7.000,00
RECEITA DE SERVICOS
515.000,00
TOTAL
522.000,00
GESTÃO: 09 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CATALÃO
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
RECEITA PATRIMONIAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL

23.329.000,00
400.000,00
309.000,00
22.620.000,00
2.822.192,00
2.822.192,00
26.151.192,00

GESTÃO: 10 – IPASC
RECEITAS CORRENTES
RECEITA DE CONTRIBUICOES
RECEITA PATRIMONIAL
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA DE CONTRIBUICOES PATRONAIS
TOTAL

11.080.000,00
9.000.000,00
2.000.000,00
80.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
20.080.000,00

GESTÃO: 12 – SAE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVICOS
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL

23.015.000,00
15.000,00
23.000.000,00
18.244.347,96
18.244.347,96
0,00
41.259.347,96

GESTÃO: 14 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
RECEITAS CORRENTES
718.000,00
RECEITA PATRIMONIAL
18.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES
700.000,00
TOTAL
718.000,00
GESTÃO: 16 – FUNDO DE ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE CATALÃO –
PRO-SAÚDE
RECEITAS CORRENTES
4.500.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES
4.500.000,00
TOTAL
4.500.000,00

Art. 5º - As despesas no mesmo valor da receita são
fixadas em R$ 341.802.004,96 (trezentos e quarenta e um milhões,
oitocentos e dois mil, quatro reais e noventa e seis centavos), assim
desdobrados por Gestão:
GESTÃO
01
02
03
04
05
06
07
08

NOME
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
FLBSCATALÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO
FUNDEB - CATALÃO
FUNDAÇÃO CULTURAL MARIA DAS DORES CAMPOS CATALÃO
C.C.P.A. - CATALÃO
SMT
FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL CORPO BOMBEIRO CATALÃO

VALOR R$
163.941.223,37
2.331.000,00
14.094.841,63
20.026.000,00
1.128.000,00
1.521.500,00
4.645.500,00
522.000,00

09
10
12
14
16
17

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CATALÃO
IPASC
SAE SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNDO DE ASSIST. A SAÚDE DOS SERVIDORES DE
CATALÃO – PRO-SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
TOTAL

56.271.192,00
20.080.000,00
41.259.347,96
11.448.900,00
4.500.000,00
32.500,00
341.802.004,96

Art. 6º - As despesas serão realizadas com observância da
programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando os
seguintes desdobramentos:
I – CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO
CATEGORIA ECONÔMICA
01
DESPESAS CORRENTES
02
DESPESAS DE CAPITAL
03
RESERVA IPASC
04
RESERVA DE CONTIGENCIA
TOTAL
II – DESPESAS POR UNIDADE ADMINISTRATIVA
CÓDIGO
CATEGORIA ECONÔMICA
2047
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BASICO
3001
GABINETE DO PREFEITO
3002
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3003
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
REGULAÇÃO
3004
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
3005
PROCURADORIA GERAL DE CATALÃO
3007
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SECULT
3008
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
3009
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
3010
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO
3011
SEC. MUN. DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E
TURISMO
3012
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E
LASER
3013
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA
3014
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
3016
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
3017
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ASSUNTOS
COMUNITÁRIOS
3018
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
PROVISÃO
E
SUPRIMENTOS

VALOR R$
250.307.457,14
77.783.547,82
10.711.000,00
3.000.000,00
341.802.004,96

VALOR R$
100.000,00
3.091.500,00
38.072.700,00
1.236.800,00
29.524.358,37
2.449.000,00
28.776.465,00
245.600,00
5.096.300,00
1.026.600,00
552.200,00
4.207.750,00
827.000,00
2.183.600,00
24.871.050,00
38.000,00
1.094.500,00

3019
3020
3021
3022
3023
3024
3099
0201
0401
0402
1401
1402

0301
0501
0601
0801
0901
1001
1101
1201
1601
2501

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
SUB-PREFEITURA DOS DISTRITOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SEC. MUNIC. HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIARIOS
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SEC. MUN. DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PODER EXECUTIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO
PODER LEGISLATIVO
FMS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FMS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO
SOCIAL
FMAS
FUNDEB - CATALÃO
SMTC
FEMBOM
FLBES
IPASC
SAE
FCMDC
CATALÃO - CCPA
FUNDO PRÓ-SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
TOTAL

14.358.000,00
894.500,00
453.500,00
598.300,00
825.000,00
418.500,00
3.000.000,00
163.941.223,37
14.094.841,63
14.094.841,63
55.958.192,00
313.000,00
56.271.192,00
7.595.400,00
3.853.500,00
11.448.900,00
20.026.000,00
4.645.500,00
522.000,00
2.331.000,00
20.080.000,00
41.259.347,96
1.128.000,00
1.521.500,00
4.500.000,00
32.500,00
341.802.004,96

Art. 7º - Ficam aprovados os orçamentos do Poder
Legislativo, do Poder Executivo, Fundo Municipal de Saúde – FMS, Fundo
Municipal de Assistência Social – FMAS, Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação – FUNDEB, Superintendência Municipal de Transito de Catalão –
SMTC, Fundo Especial Municipal do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de
Goiás – FEMBOM, Fundação das Legionárias do Bem Estar Social – FLBS,
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Catalão – IPASC,
Superintendência Municipal de Água e Esgoto – SAE, Fundação Cultural Maria
das Dores Campos – FCMDC, Centro de Convivência do Pequeno Aprendiz –
CCPA, Fundo de Assistência a Saúde dos Servidores de Catalão PRÓSAÚDE, Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente – FMDCA,
em importâncias relacionadas em anexos a esta Lei, aplicando-se, as mesmas
regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.
CAPÍTULO III
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Art. 8º - Fica autorizado o Poder Executivo a contratar
operações de crédito, por antecipação da receita, das receitas correntes
estimada, observando o art. 167, III, da Constituição Federal, e os limites
fixados pelo Senado Federal, conforme prevê Lei Municipal.
CAPÍTULO IV
DOS CREDITOS ADICIONAIS DE NATUREZA SUPLEMENTAR

Art. 9º - O Poder Executivo, no interesse da Administração,
poderá abrir, na vigência deste Orçamento, os créditos adicionais
suplementares, especiais e extraordinários que se fizerem necessários,
mediante utilização dos recursos definidos nos itens I, II, III e IV dos Parágrafos
1º, 2º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o
limite de 60% (sessenta por cento) do total das despesas fixadas nesta Lei,
para atender a insuficiência das dotações orçamentárias dos órgãos da
Administração.
Art. 10 - O limite autorizado no Art. 9º não será onerado
quando o credito se destinar a suprir a insuficiência das dotações de pessoal e
encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida publica Municipal, débitos
constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores e
despesas à conta de receitas vinculadas, até o limite de 60%(sessenta por
cento).
Art. 11 - O excesso de arrecadação eventualmente
apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os
vinculados e aqueles oriundos de operações de créditos e convênios destinarse-á, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas na
presente Lei.
Parágrafo Único – O percentual a que se refere o Art. 9º
passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos adicionais abertos na
forma deste artigo.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12 - Fica o poder executivo, autorizado a estabelecer
normas complementares pertinentes à execução do orçamento e no que
couber adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo
também a programação financeira para o exercício de 2015.
Art. 13 - Ficam agregados aos orçamentos do Município os
valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.

Art. 14 – Todos os valores recebidos pelas unidades da
administração direta e Autarquias e dos fundos, deverão para sua
movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos, devendo ser
consolidados ao orçamento Geral do Município.
Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo os
casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente
repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra orçamentária.
Art. 15 – Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar os valores
das Receitas nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, para o
Exercício de 2015, conforme Memória de Cálculo Anexo a esta Lei.
Art. 16 – Fica o Poder Executivo autorizado a desdobrar o
elemento de despesa no nível da fonte de recurso, através de decreto próprio.
Art. 17 -. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2015

GABINETE
DO
PREFEITO
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CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 11 (onze) dias do mês de
dezembro de 2014.

JARDEL SEBBA
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LEI Nº 3.189, de 11 de dezembro de 2014.
“Dispõe sobre Alteração da Lei nº 3143,
de 13 de Junho de 2014, da Lei de
Diretrizes Orçamentária – LDO, para o
exercício de 2015”.
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 alterados os anexos de Metas Ficais e de
Riscos, da Lei nº 3143 /2014, de 13 de Junho de 2014, da Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO, para o exercício de 2015, com relação aos anexos e
valores para o exercício de 2015, em cumprimento ao disposto no art. 165, §
1º, da Constituição Federal.
Art. 2º Para o exercício de 2015 ficam alterados os anexos
pelos quais acompanham esta Lei.
Art. 3º - Os demais artigos da Lei 3143 /2014, de 13 de
Junho de 2014, permanecem inalterados.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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LEI Nº 3.190, de 11 de dezembro de 2014
“Dispõe sobre alteração do Plano
Plurianual para o período de 2014/2017.”

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 alterada a Lei n° 3073, de 26 de dezembro de
2013, que institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, e posteriores
alterações, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1°, da Constituição
Federal, para o período de 2015/2017, na forma dos anexos que acompanham
esta Lei.
Art. 2°. As codificações de programas e ações deste Plano
serão observadas nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias
anuais e nos projetos que os modifiquem.
Art. 3°. As prioridades e metas para os anos de 2015/2017,
conforme estabelecidos nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO), estarão
contidas na programação orçamentária das Leis Orçamentárias Anuais (LOA).
Art 4°. A exclusão ou alteração de programas constantes
desta Lei ou a inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder
Executivo por meio de projeto de lei específico, observado o disposto no art 6°
desta Lei.
Parágrafo Único. O projeto conterá, no mínimo, na
hipótese de:

I – Inclusão de programa:
a) diagnóstico sobre a atual situação do problema
que se deseja enfrentar ou sobre a demanda da sociedade que se queira
atender com o programa proposto;
b) indicação

dos recursos que financiarão o

programa proposto;
II – alteração ou exclusão de programa, exposição
das razões que motivaram a proposta.
Art. 5° O Poder Executivo enviará a Câmara
Municipal, até o dia 15 de abril de casa exercício, relatório de avaliação do
Plano Plurianual.
§ 1° O relatório conterá no mínimo:
I – avaliação do comportamento das variáveis
macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano, explicitando, se for
o caso, as razões das discrepâncias verificadas entre os valores previsto e
observados;
II – demonstrativo, por programa e por ação, da
execução física e financeira do exercício anterior e acumulada, distinguindo-se
as fontes de recursos oriundas:
a) do orçamento fiscal e da seguridade social;
b) das demais fontes;
III – demonstrativo, por programa e para cada
indicador, do índice alcançado ao término do exercício anterior comparado com
o índice final previsto;
IV – avaliação, por programa, da possibilidade de
alcance do índice final previsto para cada indicador e de cumprimento das
metas físicas e da previsão de custos para cada ação, relacionando, se for o
caso, as medidas corretivas necessárias.
§ 2° Para fins do acompanhamento e da fiscalização
orçamentária a que se refere o art. 166, § 1°, inciso II, da Constitução Federal,

será assegurado, ao órgão responsável, o acesso irrestrito, para fins de
consulta, ao Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano
Plurianual – ou ao que vier a substituí-lo.
Art 6° A inclusão, exclusão ou alteração de ações
orçamentárias e de suas metas, quando envolverem recursos dos orçamentos
da União, poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus
créditos adicionais, alterando-se na mesma proporção o valor do respectivo
programa.
Parágrafo ùnico. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – efetuar alteração de indicadores de programas;
II – incluir, excluir ou alterar outras ações e
respectivas metas, exclusivamente nos casos em que tais modificações não
envolvam recursos dos orçamentos do Município.
Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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LEI Nº 3.191, de 18 de dezembro de 2014
“Dispõe sobre a autorização para o Poder
Executivo

conceder

isenção

do

Imposto

Predial e Território Urbano (IPTU) às pessoas
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 autorizado a
conceder isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), aos
contribuintes, cônjuges e/ou filhos dos mesmos que comprovadamente
sejam portadores de Neoplasia (Tumor Maligno), Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e Insuficiência Renal Crônica, que
tenham, comprovadamente, renda familiar de até 04 (quatro) salários
mínimos vigente no País.
Parágrafo Único – A isenção de que trata o caput
será concedida somente para um único imóvel do qual o portador da
doença seja proprietário ou responsável pelo recolhimento dos tributos
municipais e que seja utilizado exclusivamente como sua residência e de
sua família, independentemente do tamanho do referido imóvel.

Art. 2º - Para ter direito a isenção, o requerente deve
apresentar cópias dos seguintes documentos:
I – documento hábil comprobatório de que, sendo
portador da doença, ou tendo cônjuge, filho ou pais nesta condição, é o
proprietário do imóvel no qual reside juntamente com sua família;
II – quando o imóvel for alugado, contrato de locação
no qual conste o requerente como principal locatário;
III – documento de identificação do requerente
(Cédula de Registro de Identidade (RG) e/ou Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS) e, quando o filho do proprietário for o portador
da doença, juntar cópia da certidão de nascimento a fim de se comprovar
a paternidade e/ou maternidade;
IV – Cadastro de Pessoa Física (CPF);
V – atestado médico fornecido pelo médico que
acompanha o tratamento, contendo:
a)

diagnóstico

expressivo

da

doença

(anatomopatológico);
b) estágio clínico atual;
c) classificação Internacional da Doença (CID);
d) carimbo que identifique o nome e número de
registro do médico no Conselho Regional de Medicina (CRM).

Art. 3º - A isenção do Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), não desobriga o contribuinte do pagamento das taxas.

Art. 4º - Os benefícios de que trata a presente Lei,
quando concedidos, serão válidos por 1 (um) ano, após o que deverá ser
novamente requerido, nas mesmas condições já especificadas, para um
novo período de 1 (um) ano e cessará quando deixar de ser requerido.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a
conceder remissão de débitos referentes ao IPTU do Imóvel, de que trata
o caput do Art. 1º, a partir da data do diagnóstico da doença.
Art. 6º - Esta Lei, se necessário, poderá ser
regulamentada através de Decreto do Executivo.

Art. 7º - As despesas decorrentes da execução da
presente Lei correrão à conta das verbas próprias do Orçamento,
suplementadas se necessário.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos
a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2015.

GABINETE
DO
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 18 (dezoito) dias do mês de
dezembro de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.192, de 18 de dezembro de 2014.
“Desmembra e altera a destinação de áreas
públicas no Loteamento Residencial Maria
Amélia 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. As providências de que trata esta lei,têm
por objetivo readequar a destinação das áreas de uso público nº 3 e da
área verde nº 5, do Loteamento “Residencial Maria Amélia”, nesta
cidade, de forma a melhor atender ao interesse público naquela
localidade.

Art.2º. A área de USO PÚBLICO nº 3, com
8.518,00m²,do

Loteamento

“Residencial

Maria

Amélia”,

fica

desmembrada em duas áreas, a saber:
- 5.323,18m²
- 3.194,82m²

Art.3º. A área de 5.323,18m² proveniente do
desmembramento da área de USO PÚBLICO nº 3, fica afetada como
ÁREA VERDE, em substituição a área verde nº 5, que passa a ser área

de uso público, permanecendo denominada de ÁREA VERDE nº 05,
mesmo com a transferência de localidade.
Art.4º. A área de 3.194,82m² continua afetada de
uso público e passa a ser designada como ÁREA DE USO PÚBLICO nº
3.

Art.5º. Fica alterada a afetação da área verde nº 5
para área de uso público, ficando denominada de ÁREA DE USO
PÚBLICO nº 4, com 5.323,18m².

Art.6º - A Procuradoria Jurídica do Município fica
encarregada de promover junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta
cidade, o registro das alterações geradas por esta lei.

Art. 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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LEI Nº 3.193, de 18 de dezembro de 2014.
“Altera a lei n. 3.073, de 26 de dezembro de 2013, que
dispõe sobre o Plano Plurianual - PPA para o quadriênio
2014/2017 e alterações posteriores, lei n. 3.074, de 26 de
dezembro de 2013, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes
Gerais para Elaboração da Lei Orçamentária para o
exercício de 2014 - LDO e alterações posteriores e a lei
3.072, de 26 de dezembro de 2013, que Estima a Receita e
Fixa as Despesas - LOA do município de Catalão - Goiás
para o exercício de 2014”.
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 alterada a meta na Lei nº 3073, de 26 de dezembro de 2013,
que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014/2017 e posteriores
alterações, sendo:
UNIDADE: 3009 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PROGRAMA: 4115 – GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE
AMBIENTAL
PROJETO - AÇÃO: 1617 - CONTRUÇÃO DE PARQUES LINEARES

Metas

Unidade de
Medida

2014

2015

2016

2017

CONTRUÇÃO DE PARQUES LINEARES

UNIDADE

2

1

1

Art. 2º - Fica alterada a meta e ação nas prioridades da Lei nº 3074,
de 26 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentária
para Elaboração do Orçamento para o exercício de 2014.
Art. 3º - Fica autorizado a abrir Créditos Adicionais de natureza
suplementar, até o limite fixado na Lei nº 3072, de 26 de dezembro de 2013, que
dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2014.
Art. 4º - Fica autorizado a fazer as alterações e inclusões
necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, na Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO para 2014, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA
de 2014.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal
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LEI Nº 3.194, de 18 de dezembro de 2014.
“Autoriza permuta de lotes de terreno 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
permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, um lote de terreno, situado
à Rua Hum, caracterizado como lote 04 da quadra A do Loteamento Jardim
Athenas, com área total de 360,00m², cadastrado com CCI nº 42599,de
propriedade deste Município; pelo lote de terreno nº 08, da Quadra 03, do
Loteamento Paineiras, situado à Rua 2012, com área total de 362,50m²,
cadastrado com CCI nº 31324, de propriedade de JACI APARECIDA VAZ
FERREIRA.

§1º - Para fins de atendimento ao caput deste artigo, o lote pertencente
ao Município de Catalão fica desafetado de sua primitiva condição (de bem
imóvel para habitação de interesse social), passando à categoria de bem
disponível.

§2º - A permutados imóveis se fará um pelo outro, sem qualquer torna
ou volta compensatória, fazendo-se as transmissões livres e desembaraçadas
de quaisquer ônus.

§3º -O Município de Catalão, para que a permutase revista de todas as
cautelas legais e comuns em tais operações, providenciou Laudo de Avaliação
elaborado por Comissão de Avaliação instituída pelo Executivo para tal fim.

§4º - O imóvel que passará ao domínio do Município de Catalão fica
declarado bem de Uso Comum do Povo (APP), e como tal afetado em sua
totalidade, o que deverá constar da escrituração.

§5º - A área a ser adquirida pelo Município servirá para recompor APP
(Área de Preservação Permanente), situada na área urbana desta cidade.

§6º - Fica dispensada a licitação por se tratar de caso de interesse
público devidamente justificado, (preservação ambiental), nos termos do art.
17, I, “c” c/c art. 24, X, da Lei Federal nº 8.666/93 e Art. 8º, VIII, da Lei Orgânica
deste Município.

Art. 2º. As custas e emolumentos cartorários decorrentes da execução
desta lei são de responsabilidade do Município, e correrão à conta de verba
própria do orçamento vigente, dispensada a incidência do Imposto sobre
Transmissões de Bens Imóveis – ITBI, na forma do art. 156, II, da Constituição
Federal.

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

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
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LEI Nº 3.195, de 18 de dezembro de 2014.
"Cria e denomina vias públicas no
Condomínio Saudade, situado na Zona
Urbana
desta
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 - Ficam criadas e denominadas na forma
abaixo, com 12,00m de perfil transversal, sendo 7,00m de pista de
rolamento com 2,50m de passeio de cada lado, as vias urbanas situadas
no Condomínio Saudade, Zona Urbana, desta cidade, denominado de
Sistema Viário I, com 38.273,13m².
a)Rua Lorena (fica paralela e a 410,00m. da Avenida
das Américas, partindo da Rua dos Boiadeiros);
b) Rua Safira (primeira via paralela após a Rua
Lorena);
c) Rua Bariloche (primeira via paralela após a Rua
Safira);
d) Rua Caixeta (primeira via paralela após a Rua
Bariloche); e
e) Rua Tupi (situada na divisa do Condomínio
Saudade na confrontação com Lucia Toledo Ribeiro).

Parágrafo único - Ficam, ainda, criadas e
denominadas na forma abaixo, com 10,00m de perfil transversal, sendo
6,00m de pista de rolamento com 2,00m de passeio de cada lado, as vias
urbanas situadas no Condomínio Saudade, parte confrontante com o
Setor Ipanema, Zona Urbana, desta cidade, denominado deSistema
Viário II, com 12.167,63m²
a) Rua Papoula (primeira via abaixodo Loteamento
Residencial Leblon, partindo da Rua Salustiano Oliveira Paz, no Setor
Ipanema);
b) Rua Esmeralda (divide o Condomínio Saudade
com o Loteamento Residencial Morada do Sol, partindo da Rua
Salustiano Oliveira Paz, no Setor Ipanema); e,
c) Rua Cristal (situada aos fundos do Sistema Viário
II, confrontando com o Loteamento Residencial Morada do Sol e
Loteamento Residencial Leblon).
Art. 2º - O Município de Catalão somente poderá
autorizar desmembramentos, ou fornecer alvará de construção, após o
Requerente proceder a doação ao Município das Vias Urbanas criadas e
denominadas nesta Lei, como forma de amenizar o prejuízo do Município
quando da instituição do Condomínio que se deu sem as doações
devidas a municipalidade previstas nas leis que regulamentam a matéria.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
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MUNICIPAL
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LEI Nº 3.196, de 18 de dezembro de 2014.
“Aprova o Plano Municipal para a Infância e
Adolescência a ser desenvolvido no período
de 2014 a 2024, no 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. Fica aprovado o Plano Municipal para a
Infância e Adolescência a ser desenvolvido no período de 2014 a 2024,
com ações nas políticas públicas de Saúde, Educação e Assistência
Social, nos termos do Anexo Único desta Lei, que dela é parte integrante.
Parágrafo Único: O Plano Municipal para a Infância e
Adolescência do município de Catalão, na forma do Anexo desta Lei,
atende às determinações constantes do Programa Prefeito Amigo da
Criança, que se fundamenta no compromisso dos dirigentes municipais
em priorizar a infância e a juventude em sua gestão e avançar na
garantia dos direitos das crianças e adolescentes.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário
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LEI Nº 3.197, de 18 de dezembro de 2014.
“Altera o Art. 1º, da lei municipal de nº 3.055, de
03 de dezembro de 2013”.

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. 1º, da Lei Municipal de nº 3.055 de 03
de dezembro de 2013, passa, a partir desta data, a vigorar com a
seguinte redação:
“Lei 3.055, de 03 de dezembro de 2013:
Art. 1º - Fica instituído o Programa Renda Cidadã do
Município de Catalão, que consiste na concessão de benefício social no
valor mensal de até 100,00 (cem reais) por família, na forma prevista
nesta lei.”
Art.2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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LEI Nº 3.198, de 18 de dezembro de 2014.
“Altera o § 10, do Art.5º, da Lei nº 2.212, de 05
de agosto de 2.004 – Lei do Parcelamento do
Solo Urbano 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 § 10, do Art. 5º, da Lei nº 2.212, de 05 de agosto
de 2004, Lei do Parcelamento do Solo Urbano de Catalão, passa, a partir desta
data, a vigorar com a seguinte redação:
“Art.5º -.....................................................................................
§ 9º -.........................................................................................
§ 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, ou ainda,
realizar obra de relevante interesse público a ser definida pela
administração pública municipal”.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO-GO,
Estado de Goiás, aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2014.
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LEI Nº 3.199, de 18 de dezembro de 2014.
“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio
com ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CATALÃO, e
a conceder subvenção social (para ser utilizada na
contratação de serviços de transporte de alunos
do CAEE - SANTA CLARA, desta cidade), 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 PESTALOZZI DE CATALÃO, inscrita no
CNPJ sob o n.º 00.146.373/0001-75, com sede na Rua dos Boiadeiros,
n.º 218, Vila Cruzeiro, nesta cidade, objetivando a concessão de
subvenção social para ser utilizada pela Associação Pestalozzi de
Catalão na contratação de serviços de transporte para os alunos do
Centro de Atendimento Educacional Especializado Santa Clara, desta
cidade, mantido pela referida Associação.

§ 1º - Fica o Município autorizado a conceder
subvenção social à ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CATALÃO, até a

importância de R$ 125.400,00 (cento e vinte e cinco mil e quatrocentos
reais).

§2º - Os repasses ocorrerão em parcelas mensais,
cujos valores e datas serão definidos em convênio, e deverão ser
aplicados na contratação de transporte para alunos do CAEE SANTA
CLARA.

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 à
subvenção recebida nas datas e moldes indicados pela Diretoria de
Contabilidade deste Município.

Art. 3º - As despesas com a execução desta lei
correrão a conta do orçamento a viger no ano de 2015.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo seus efeitos
a partir de 1º de janeiro de 2015.
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LEI Nº 3.200, de 18 de dezembro de 2014.
“Abre Créditos Especiais nos valores abaixo
relacionados
e
convalida
Decreto
Orçamentário 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° - Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir
no orçamento em execução (Lei Municipal nº 3.072, de 26 de dezembro
de 2013, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2014),
Créditos Especiais na importância de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais),
na seguinte dotação orçamentária:
26.1601.10.302.4008.4033.339091 - MANUTENÇÃO DO FUNDO PROSAÚDE..................................................................................R$ 17.000,00

Art.2º - Para cobertura dos créditos especiais
autorizados no artigo anterior desta lei, serão utilizados recursos
provenientes da anulação parcial das dotação orçamentária abaixo:
26.1601.10.302.4008.4033.319013 – MANUTENÇÃO DO FUNDO PRÓSAÚDE..................................................................................R$ 17.000,00

Art.3º - Fica autorizado a abrir créditos Adicionais de
natureza suplementar até o limite fixado na Lei nº 3.072, de 26 de
dezembro de 2013, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o
exercício de 2014.

Art.4º - Fica autorizado a fazer as alterações e
inclusões necessárias no Plano Plurianual – PPA de 2014/2017, lei
municipal nº 3.073, de 11 de dezembro de 2013; na Lei de Diretrizes
Orçamentária – LDO para 2014, lei municipal nº 3.074, de 26 de
dezembro de 2013, bem como na Lei Orçamentária Anual – LOA de
2014.
Art.5º - Fica convalidado o Decreto Orçamentário nº
1.489 de 30 de junho de 2014, para abertura de créditos suplementares
e/ou especiais – Manutenção do Fundo Pró-Saúde.

Art.6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus
efeitos a 30 de junho de 2014.
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LEI Nº 3.201, de 18 de dezembro de 2014.
“Autoriza o Município de Catalão a firmar
convênio e a conceder contribuição financeira
a ACIC-CDL visando à realização de
campanha promocional de vendas do Natal de
2014, 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 COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CATALÃO – ACIC – e
CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS – CDL, desta cidade, visando à
realização de campanha promocional de vendas do dia de Natal de 2014.

§ 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$ 15.000,00 (quinze mil reais), para
ser utilizada no custeio de despesas variadas com a realização da
promoção no comércio catalano neste final de ano.

§ 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a ACICCDL, deverá apresentar o plano de aplicação, e, posteriormente, a

devida prestação de conta referente à contribuição recebida nos prazos e
moldes indicados pela Diretoria de Contabilidade deste Município.

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta
Lei correrão a conta da seguinte dotação orçamentária vigente:

01.3011.04.122.4017.4126

– MANUTENÇÃO DA

SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E
TURISMO.
336041 – CONTRIBUIÇÕES
(1.00.000) – RECURSOS PRÓPRIOS

Art.3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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LEI Nº 3.202, de 18 de dezembro de 2014.
“Autoriza permuta de lotes de terreno 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 permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, um lote
de terreno, situado à Rua Joaquim Carlos Sobrinho, caracterizado como
lote 01 da quadra 18 do Loteamento Residencial Maria Amélia II, com
área total de 270,75m², cadastrado com CCI nº 48605, de propriedade
deste Município; pelo lote 15, da Quadra 09, do Loteamento Dona Sofia,
situado à Rua Jorge João Jacob, com área total de 200,00m², cadastrado
com CCI nº 28306, de propriedade de DILENO CAMARGO.

§1º - Para fins de atendimento ao caput deste artigo,
o lote pertencente ao Município de Catalão fica desafetado de sua
primitiva condição (de bem imóvel para habitação de interesse social),
passando à categoria de bem disponível.

§2º - A permuta dos imóveis se fará um pelo outro,
sem qualquer torna ou volta compensatória, fazendo-se as transmissões
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus.

§3º - O Município de Catalão, para que a permuta se
revista de todas as cautelas legais e comuns em tais operações,
providenciou Laudo de Avaliação elaborado por Comissão de Avaliação
instituída pelo Executivo para tal fim.

§4º - O imóvel que passará ao domínio do Município
de Catalão fica declarado como Área de Preservação Permanente (APP),
e como tal afetado em sua totalidade, o que deverá constar da
escrituração.
§5º - A área a ser adquirida pelo Município servirá
para recompor APP (Área de Preservação Permanente), situada na área
urbana desta cidade.

§6º - Fica dispensada a licitação por se tratar de caso
de interesse público devidamente justificado, (preservação ambiental),
nos termos do art. 17, I, “c” c/c art. 24, X, da Lei Federal nº 8.666/93 e
Art. 8º, VIII, da Lei Orgânica deste Município.
Art. 2º. As custas e emolumentos cartorários
decorrentes da execução desta lei são de responsabilidade do Município,
e correrão à conta de verba própria do orçamento vigente, dispensada a
incidência do Imposto sobre Transmissões de Bens Imóveis – ITBI, na
forma do art. 156, II, da Constituição Federal.
Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
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LEI Nº 3.203, de 18 de dezembro de 2014.
“Altera o Art. 2º, da lei municipal de nº 3.172,
de 15 de setembro de 2014.”
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. 2º, da Lei Municipal de nº 3.172, de 15
de setembro de 2014, passa, a partir desta data, a vigorar com a
seguinte redação:
“Lei 3.172, de 15 de setembro de 2014:
Art. 2º - Em virtude do convênio referenciado no Art. 1º
desta lei, o Município de Catalão fica autorizado a repassar ao SINDICATO
DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E
DO MOBILIÁRIO NA REGIÃO SUL DO ESTADO DE GOIÁS o valor de até
R$ 37.500,00 (Trinta e sete mil e quinhentos reais), para a realização de
cursos de capacitação para (35) pedreiros de alvenaria; (25) carpinteiros;
(18) Mestres de Obras e (25) Pedreiros Azulejistas, além da contratação de
serventes de pedreiros para auxiliarem os profissionais que serão
capacitados”.

Art.2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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LEI Nº 3.204, de 18 de dezembro de 2014.
“Cria e extingue cargos comissionados e introduz
alterações na lei nº 2.637, de 19 de dezembro de
2008, que estabeleceu nova organização,
estrutura e funcionamento dos órgãos 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 - Fica criada a DIRETORIA DOS DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA, ligada a Secretaria
Municipal de Promoção e Ação Social, que passa a integrar a organização
administrativa da Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, que se regerá
pelas disposições desta Lei e de atos regulamentares, a qual compete:
I - promover o desenvolvimento de políticas públicas
voltadas às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida;
II - atuar na implementação descentralizada da política
municipal para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida;
III - estabelecer e manter relações de parceria com os órgãos
do Município, de outras esferas de governo e com os demais setores da sociedade
civil;

IV - estabelecer e manter relações e parcerias com a iniciativa
privada, visando à inclusão social da pessoa com Deficiência e mobilidade reduzida;

V - buscar o suporte técnico necessário para o
desenvolvimento, implantação e acompanhamento das políticas públicas em atenção
à pessoa com Deficiência;
VI - coordenar e opinar sobre planos e serviços públicos
quanto à acessibilidade.
Art. 2º - A Diretoria Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência e Mobilidade Reduzida tem a seguinte estrutura:
I - Departamento de Projetos de Inclusão e Acessibilidade;
II – Divisão de Assistência aos Portadores de Deficiência.
Art. 3º - Compete ao Departamento de Projetos de Inclusão e
Acessibilidade:
I - promover o desenvolvimento dos trabalhos da unidade de
forma integrada com os órgãos e entidades da Administração, com vistas ao
desdobramento das políticas estabelecidas para as diferentes realidades que se
apresentam, bem como demais atividades correlatas;
II - elaborar e desenvolver projetos com vistas à integração
das esferas de governo municipal, estadual e federal.
III - subsidiar e acompanhar a Secretaria Municipal de Obras
e Serviços Urbanos e/ou Secretaria Municipal de Infraestrutura, no que tange os
projetos de acessibilidade a serem executados pelo município.
Art. 4º - Compete a Divisão de Assistência aos Portadores de
Deficiência:
I – assistir a todas as pessoas portadoras de deficiência que
buscarem a Diretoria tentando fazer valer os direitos, acompanhar seus pleitos até o
final, cobrando a quem de direito no sentido de fazer valer os direitos destas
pessoas;
II – executar e/ou acompanhar projetos em consonância com
as políticas públicas em atenção à pessoa com Deficiência;
III - apresentar e divulgar as políticas públicas em atenção à
pessoa com Deficiência para órgãos e entidades da Administração, visando evitar a
duplicidade de ações;
IV – usar todos os meios para divulgar os direitos e as ações
desenvolvidas voltadas ao interesse das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida.
Art.5º - Ao Diretor dos direitos da pessoa com deficiência e
mobilidade reduzida, compete:
I - planejar, dirigir, coordenar, orientar e definir a execução,
acompanhar e avaliar as atividades das unidades que integram a Diretoria dos
Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida;

II - estimular a formação de uma consciência sobre a
importância da implementação de políticas públicas de inclusão social da pessoa
com Deficiência e mobilidade reduzida e disseminar uma cultura proativa a essas
políticas públicas;
III - manifestar-se sobre consultas quanto à aplicação da
legislação referente à inclusão de pessoas com Deficiência e mobilidade reduzida no
âmbito do Município de Catalão;
IV - propor a celebração de termos de cooperação técnica
com entidades nacionais e internacionais, para troca de experiências e divulgação de
matérias relativas à área de atuação da Diretoria;
V - exercer outras funções que lhe forem atribuídas pelo
Prefeito.
Art. 6º - Fica movido para a Diretoria Municipal dos Direitos
da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida o cargo de Chefe da Divisão de
Assistência aos portadores de Deficiência constante da Secretaria Municipal de
Promoção e Ação Social.

Art.7º Ficam criados na Estrutura Administrativa do
Município de Catalão, na Secretaria Municipal de Promoção e Ação Social, os
cargos comissionados de: 01 (um) cargo de Diretor Municipal e 01 (um) cargo de
Chefe de Departamento, com respectivos nomes, seus quantitativos e vencimentos
constantes dos Quadros abaixo, que ficam fazendo parte integrante do ANEXO
ÚNICO – da Lei Municipal de nº 2.637, de 19 de dezembro de 2008, que definiu
a estrutura administrativa do Município.
ANEXO ÚNICO
– da Lei Municipal de nº 2.637, de 19 de dezembro de 2008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL Nº
DIRETORIA DOS DIREITOS DA PESSOA
VENCIMENTO
VAGAS
COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE
MENSAL R$
REDUZIDA
01
DIRETOR DOS DIREITOS DA PESSOA COM
4.911,75
DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA
01
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS
2.026,58
DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE
01
Chefe da Divisão de Assistência
1.118,24
aos portadores de Deficiência
(cargo já existente na Secretaria de Promoção e Ação Social)

Art.8º - Fica criada a DIRETORIA DA FROTA
MUNICIPAL, ligada ao Gabinete do Prefeito, que passa a integrar a organização
administrativa da Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de Goiás, que se regerá
pelas disposições desta Lei e de atos regulamentares.
Art. 9º - A Diretoria da Frota Municipal compete:

I - elaborar a programação de lavagens, trocas de óleo e
calibragem de pneus dos veículos municipais, bem como os locados e/ou colocados
à disposição da municipalidade, controlar a execução e, ainda compilar as
informações de todos os veículos, incluindo dia e horário de multas, horário e nome
do condutor do dia, bem como os licenciamentos em dia;
II - providenciar a execução das lavagens, trocas de óleo e
calibragem de pneus e realizar abastecimentos destes veículos, quando necessário;
III - acompanhar os pareceres técnicos mecânicos e os
orçamentos de consertos ou reparos de veículos, e a execução e prestação de
serviços de terceiros, nos veículos da frota municipal que exijam mão de obra e
ferramentas especializadas;
IV - coordenar o suprimento e o fornecimento de
combustível, lavagem e lubrificação, e manter atualizado o cadastro da frota;
V – providenciar a realização de serviços de manutenção
preventiva e corretiva dos veículos;
VI - realizar inspeção diária dos veículos vinculados
diretamente ao Centro Administrativo “Érico Meireles”, a fim de verificar, dentre
outras, as condições dos pneus, alinhamento de rodas e condições de funcionamento
do veículo e da existência dos acessórios indispensáveis à segurança do condutor e
das pessoas e dos bens que transportar;
VII - compilar todos os registros dos veículos oficiais
vinculados à Frota até o último dia útil de cada mês;
VIII – executar outras atividades correlatas.

Art.10- A Diretoria da Frota Municipal será dirigida por um
Diretor a quem caberá zelar para que a Diretoria cumpra todas as funções e que
possa colaborar com a economia de gastos, bem como melhorar o atendimento a
todos servidores públicos municipais que fazem uso da frota municipal de veículos.
Art.11- Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a
disciplinar o funcionamento da Diretoria da Frota Municipal, por meio da edição de
atos normativos que disporão sobre o detalhamento de suas competências, com
vistas ao cumprimento de suas finalidades, nos termos da lei.
Art.12 - Fica criado na Estrutura Administrativa do Município
de Catalão, no Gabinete do Prefeito: 01 (um) cargo comissionado de Diretor da
Frota Municipal, com respectivo nome, quantitativo e vencimento constante do
Quadro abaixo, que fica fazendo parte integrante do ANEXO ÚNICO – da Lei

Municipal de nº 2.637, de 19 de dezembro de 2008, que definiu a estrutura
administrativa do Município.
ANEXO ÚNICO
– da Lei Municipal de nº 2.637, de 19 de dezembro de 2008 - GABINETE DO PREFEITO –
Nº
VAGAS
01

GABINETE DO PREFEITO
DIRETOR DA FROTA MUNICIPAL

VENCIMENTO
MENSAL R$
4.911,75

Art.13 - Fica criada a DIRETORIA GERAL DE SERVIÇOS
PARA AGRICULTURA, ligada a Secretaria Municipal de Agricultura e
Desenvolvimento, que passa a integrar a organização administrativa da Prefeitura
Municipal de Catalão, Estado de Goiás, que se regerá pelas disposições desta Lei e
de atos regulamentares.
Art.14 - Compete à Diretoria Geral de Serviços para a
Agricultura oferecer meios para assegurar ao pequeno produtor e o trabalhador rural,
condições de trabalho e de mercado para os produtos, rentabilidade dos
empreendimentos e a melhoria do padrão de vida e da família, e ainda:
I – coordenar e disponibilizar os serviços de máquinas
agrícolas aos agricultores do município;
II - fornecer, na medida do possível, insumos, máquinas,
implementos, mudas e sementes;
III - instalar unidades experimentais,
demonstração e de cooperação, lavouras e hortas comunitárias;

campos

de

IV - promover e executar projetos de pesquisa e
desenvolvimento de espécies nativas para programas de reflorestamento, mantendo
viveiros de essências florestais e plantas ornamentais para melhorar a renda e a vida
do homem do campo;
V - implantar e manter banco de dados que permita à
Secretaria da Agricultura dispor de uma estrutura formal de planejamento,
objetivando atender às seguintes áreas: estudos básicos, estatísticas, análises,
zoneamento agrícola, programação, orçamentação, avaliação, informática,
documentação e acompanhamento, associando-se, sempre aos programas agrícolas
do Estado e da União;
VI - oferecer meios para assegurar ao pequeno produtor e
trabalhador rural, condições de trabalho e de mercado para os produtos,
rentabilidade dos empreendimentos e a melhoria do padrão de vida da família;

VII - apoio às ações de regularização fundiária das
propriedades rurais do município;
VIII - executar outras atividades correlatas.

Art.15 - A Diretoria Geral de Serviços para a Agricultura será
dirigida por um Diretor, com o auxílio dos Departamentos de: Desenvolvimento
Agrícola, de Manutenção de Máquinas e Equipamentos Rurais e de Cadastro e
Agendamento de Serviços Rurais, estes já criados na Estrutura da Secretaria
Municipal de Agricultura e Desenvolvimento.

Art.16 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a
disciplinar, se necessário, o funcionamento da Diretoria Geral de Serviços para a
Agricultura, por meio da edição de atos normativos que disporão sobre o
detalhamento de suas competências, com vistas ao cumprimento de suas finalidades,
nos termos da lei.

Art.17 - Fica criado na Estrutura Administrativa do Município
de Catalão, na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento: 01 (um)
cargo comissionado de Diretor Geral de Serviços para a Agricultura, com respectivo
nome, quantitativo e vencimento constante do Quadro abaixo, que fica fazendo parte
integrante do ANEXO ÚNICO – da Lei Municipal de nº 2.637, de 19 de
dezembro de 2008, que definiu a estrutura administrativa do Município.

ANEXO ÚNICO
– da Lei Municipal de nº 2.637, de 19 de dezembro de 2008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO –
Nº
VAGAS
01
01

SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO
DIRETOR GERAL DE SERVIÇOS
PARA AGRICULTURA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

VENCIMENTO
MENSAL R$
4.911,75
2.026,58

(cargo já existente na Sec. Mun. de Agric. e Desenvolvimento).

01

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS RURAIS

2.026,58

(cargo já existente na Sec. Mun. de Agric. e Desenvolvimento).

01

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO
E AGENDAMENTO DE SERVIÇOS RURAIS
(cargo já existente na Sec. Mun. de Agric. e Desenvolvimento).

2.026,58

Art.18 - Fica criada a DIRETORIA DE GERAÇÃO DE
EMPREGO E RENDA, ligada a Secretaria Municipal do Trabalho e Renda, que
passa a integrar a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Catalão,
Estado de Goiás, que se regerá pelas disposições desta Lei e de atos regulamentares.
Art.19 - Compete à Diretoria de Geração de Emprego e
Renda implementar programas para a geração de emprego, trabalho e renda, no
Município de Catalão, acompanhar a execução e divulgação das informações,
estudos e pesquisas do mercado de trabalho, adotar medidas que visem atender a
demanda do Município por oportunidades de emprego, sendo mediador na ação de
qualificação profissional, capacitando e formando mão-de-obra para atender o
mercado de trabalho, assessorar o Poder Público em relação às medidas a serem
adotadas para fomentar a criação de postos de trabalho e emprego do Município.
Art.20 - A Diretoria de Geração de Emprego e Renda será
dirigida por um Diretor, com o auxílio dos Departamentos de: Trabalho e Cidadania
e de Qualificação e Requalificação Profissional, estes já existentes na Estrutura da
Secretaria Municipal de Trabalho e Renda.
Art.21 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a
disciplinar, se necessário, o funcionamento da Diretoria de Geração de Emprego e
Renda, por meio da edição de atos normativos que disporão sobre o detalhamento de
suas competências, com vistas ao cumprimento de suas finalidades, nos termos da
lei.
Art.22 - Fica criado na Estrutura Administrativa do Município
de Catalão, na Secretaria Municipal de Trabalho e Renda: 01 (um) cargo
comissionado de Diretor Geração de Emprego e Renda, com respectivo nome,
quantitativo e vencimento constante do Quadro abaixo, que fica fazendo parte
integrante do ANEXO ÚNICO – da Lei Municipal de nº 2.637, de 19 de
dezembro de 2008, que definiu a estrutura administrativa do Município.

ANEXO ÚNICO
– da Lei Municipal de nº 2.637, de 19 de dezembro de 2008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA –
Nº
VAGAS
01
01

SECRETARIA MUNICIPAL
DE TRABALHO E RENDA
DIRETOR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
CHEFE DO DEPARTAMENTO
DO TRABALHO E RENDA

VENCIMENTO
MENSAL R$
4.911,75
2.026,58

(cargo já existente na Sec. Mun. de Trabalho e Renda)

01

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO
(cargo já existente na Sec. Mun. de Trabalho e Renda)

2.026,58

§ 1º – Com a criação das Diretorias criadas por esta lei, fica a
Diretoria de Recursos Humanos do Município autorizada a efetuar as adequações no
Organograma da Estrutura Administrativa, de forma a contemplar as alterações
introduzidas por esta Lei.
§ 2º - Para o fiel cumprimento de suas finalidades e havendo
necessidade, poderão as Diretorias criadas requisitarem, mediante autorização da
Secretaria Municipal de Administração, membros do Quadro de Servidores Efetivos
do Município.
§ 3º - O regime jurídico a ser adotado será o dos servidores
efetivos do Município, ou seja, o estatutário, instituído através da Lei Municipal nº
1.142/92, inclusive no que se refere ao décimo terceiro salário e férias, bem como
direitos e deveres.
§ 4º - Em decorrência da natureza dos cargos que tratam esta
lei, os profissionais nomeados terão a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais,
e durante a realização de eventos especiais poderá ser cumprida no horário
comercial, período noturno, feriados e finais de semana.

Art.23 - Em virtude desta lei fica o Poder Executivo
autorizado a promover as alterações e adequações no Plano Plurianual 2013-2017 e
a abrir os créditos adicionais necessários na forma da lei.
Art.24 - Todas as despesas com esta Lei terá no exercício de
2015, adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
Art.25 - Em razão da criação das Diretorias criadas por esta
lei, fica extinto o cargo abaixo relacionado, constante da Estrutura da Secretaria
Municipal de Trabalho e Renda:
ANEXO ÚNICO
– da Lei Municipal de nº 2.637, de 19 de dezembro de 2008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA –
Diretor do SIME –
01
Sistema Municipal de Emprego
2.026,58
Parágrafo único - As despesas estabelecidas por esta Lei
ocasionarão irrelevante impacto orçamentário-financeiro, posto que existe
adequação orçamentária para as mesmas, o que, em regra, satisfaz as exigências do
artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art.26 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario, surtindo seus efeitos a partir de 1º (primeiro)
de janeiro de 2015.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃOGO, Estado de Goiás, aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.205, de 18 de dezembro de 2014.
“Altera o § 1º, do Art.5º, da Lei nº 2.212, de 05
de agosto de 2.004 – Lei do Parcelamento do
Solo Urbano 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 § 1º, do Art. 5º, da Lei nº 2.212, de 05 de
agosto de 2004, Lei do Parcelamento do Solo Urbano de Catalão, passa,
a partir desta data, a vigorar com a seguinte redação:
“Art.5º
..................................................................................................

-

§ 1º - No caso de loteamentos destinados ao uso industrial
os requisitos básicos definidos no caput deste artigo deverão
ser cumpridos, no mínimo, da seguinte forma:
- 10% (dez por cento), no mínimo, para áreas públicas
disponíveis na forma da lei;
- áreas verdes: percentual a ser definido pelo Município
levando em consideração as características de cada
Empreendimento;
- sistema viário: a ser definido pelo Município, considerando
as características de cada Empreendimento, privilegiando
sempre a segurança e fluidez do trânsito.”
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro
de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Município de Catalão

LEI Nº 3.206, de 18 de dezembro de 2014.
“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. 1.º - 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, objetivando a realização do carnaval de Rua em Catalão
no exercício de 2015.

§ 1º - O Município fica autorizado a conceder
subvenção social a ESCOLA DE SAMBA TITULARES DO RITMO,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, até a importância
de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para custear despesas variadas
com o carnaval de 2015.

§ 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 à
contribuição

recebida

nos

termos

exigidos

pela

Diretoria

de

Contabilidade.
Art. 3º - As despesas com a execução desta lei
correrão a conta do orçamento a viger no ano de 2015.
Art.4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE
DO
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
CATALÃO-GO, Estado de Goiás, aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro
de 2014.

JARDEL SEBBA
Prefeito Municipal

