República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.887, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2001.
“Cria unidade especializada em ensino PréVestibular denominado “ISRAEL MACÊDO”,
na Secretaria Municipal de Educação e dá
outras providências”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica criada a Unidade Especializada em
Ensino Pré-Vestibular, com denominação de “CURSO PRÉ-VESTIBULAR ISRAEL
MACÊDO”, vinculada à estrutura da Secretaria Municipal de Educação, a nível de
Departamento, sendo o ensino gratuito destinado à população de baixa renda do município
de Catalão-Go., na forma da presente lei, com os desdobramentos próprios de unidade de
ensino.
Parágrafo único - Ficam criados os seguinte
cargos:
I – de provimento em Comissão, de livre
nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo.
- Diretor da Unidade Pré-Vestibular, com 01
(uma) vaga, com a remuneração de R$ 1.031,52 (hum mil, trinta e um reais e cinquenta e
dois centavos), a ser ocupada por professor com curso superior em educação, ficando
vedados quaisquer adicionais aos valores nos incisos deste artigo.
II – de provimento efetivo.
- de Instrutores habilitados, no quantitativo de 17
(dezessete) vagas, com remuneração hora/aula estipulada em R$ 13,00 (treze reais) cada, a
ser reavaliada anualmente, por ato da Chefia do Poder Executivo, de acordo com os
preços médios correntes dos similares deste município.

Art. 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo
autorizado a proceder a contratação especial de até 17 (dezessete) instrutores habilitados,
por período de 04 (quatro) meses, com remuneração hora/aula estipulada no artigo
anterior, não gerando nenhum direito e vínculo empregatício com a municipalidade.
Parágrafo único – Ficam criados

os seguintes

critérios para contratação dos instrutores:



- Que comprovem residência no Município de
Catalão no mínimo de 06 (seis) meses;
- Que possuam curso superior
com
habilitação específica para a área que for
ministrar aulas.

Art. 3º - A unidade especializada de Ensino PréVestibular de Catalão, será implantada em local a ser designado através de Decreto do
Chefe do Poder Executivo, nesta cidade, utilizando-se das instalações já existentes e
pertinentes à Rede de Ensino Público do Município ou cedidos por terceiros ou locados
extraordinariamente por um prazo de 06 (seis) meses.
Art. 4º - O Chefe do Poder Executivo Municipal
regulamentará a presente lei, via de decreto.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, aos 07 de
fevereiro de 2001.

(a) Adib Elias Júnior

PREFEITO MUNICIPAL

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.886 , DE 07 DE FEVEREIRO DE 2000.
“Autoriza premiação que menciona e dá
outras providências”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder
Executivo
autorizado a promover campanha com o objetivo de contar com a máxima
adimplência dos contribuintes de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza), referentes a exercício de 2001.
Art. 2º - Fica ainda o Município autorizado
a adquirir e sortear entre os participantes, em dezembro do corrente ano,
um carro 1.000 zero Km, tipo popular.
Art. 3º - Poderão concorrer aos prêmios
mencionados no artigo anterior todos os cidadãos que comparecerem ao
Departamento competente, portando a 1ª (primeira), via da nota fiscal de
Prestação de Serviços, de empresa com sede neste município.
Parágrafo único – Para cada R$ 10,00 (dez
reais), em nota fiscal de serviço, o usuário receberá um cupom numerado que
servirá para concorrer ao prêmio mencionado no artigo segundo desta lei.
Art. 4º
- Ato do Poder Executivo
regulamentará a presente lei, definido datas e detalhando as normas que
nortearão os sorteios.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado
de Goiás, aos 07 de Fevereiro de 2001.

(a)Adib Elias Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.887, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2001.
“Faz adendo ao texto da Lei Municipal
de nº 1.843, de 10 de julho de 2000
(L.D.O), e dá outras providências”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Acresce-se ao CAPÍTULO II, da Lei
Municipal de nº 1.843, de 10 de julho de 2000 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), e
de agora em diante fica fazendo parte integrante daquela, o seguinte:
§ 1º - Os créditos municipais cujos os
lançamentos ocorreram no exercício de 1995 ou nos anteriores e não inscritos em
Dívida Ativa, não serão considerados receitas, por já estarem prescritos, para os
efeitos desta Lei.
§ 2º - Poderá o Chefe do Poder Executivo
Municipal, através de ato próprio e regular, dispensar os juros, multas e
atualização monetária dos impostos, tributos e contribuições de melhorias
municipais vencidos, inclusive dos vincendos, definido seu parcelamento, sempre
com o objetivo de manter maior adimplência e arrecadar de forma célere o que é
devido a municipalidade, a fim de cumprir os seus compromissos atempadamente.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 07 de Fevereiro de 2001.

(a)Adib Elias Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.888, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2001.
“Dispõe sobre a contratação de pessoal por prazo
determinado da forma que especifica”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO - GO, APROVOU E EU,
PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar Professores, em
caráter de excepcional interesse público, para cobrir déficit destes
profissionais da educação no Quadro de Professores da Rede Municipal
de Ensino, até que se realize Concurso Público para atender a
continuidade da manutenção do Ensino Fundamental do Município, e
ainda destinado a suprir vagas em decorrência de necessidade imperiosa
nas localidades mais remotas da zona rural e decorrentes de licenças
previstas em lei, tais como: Licença-Prêmio, Licença Maternidade,
Licença para tratamento de Saúde, dentre outras.
Parágrafo único – Serão criadas 58 (cinquenta e oito) vagas, sendo 48
(quarenta e oito) para professores com habilitação à nível de magistério e
10 (dez) para professores com habilitação à nível de 3º grau na área de
educação.
Art. 2º - As contratações, em virtude desta lei, obedecerão os princípios exigidos
pela legislação em vigor, especialmente pelo Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais, não gerando vínculo empregatício.
Art. 3º - Os contratados, por prazo determinado, terão seus proventos de acordo
com as funções ocupadas e definidas da seguinte forma:
I–
Os cargos a serem ocupados com exigência de habilitação à nível de
magistério obedecerão a seguinte carga horária e respectivos salários:

a – 20 (vinte) horas/aula/semana : R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
mensais;
b – 30 (trinta) horas/aula/semana : R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais)
mensais ;
c – 40 (quarenta) horas/aulas/semana: R$ 500,00 (quinhentos reais)
mensais.
II -

Os cargos a serem ocupados com exigência de habilitação à nível de 3º
grau na área da educação, obedecerão a seguinte carga horária e
respectivos salários:
a – 20 (vinte) horas/aula/semana : R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta
reais) mensais;
b – 30 (trinta) horas/aula/semana : R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais)
mensais ;
c – 40 (quarenta) horas/aulas/semana: R$ 900,00 (novecentos reais)
mensais.

Parágrafo único – São vedados quaisquer adicionais aos valores definidos nos
incisos deste artigo.
Art. 4º - Os contratos com base nesta lei, serão por um período de 05 (cinco)
meses, vedada a recontratação, na mesma função, até que se realize
Concurso Público para essa finalidade.
Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta da
dotação própria do Município.
Art. 6º

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO, AOS 28 DIAS DO
MÊS DE FEVEREIRO DE 2001.

(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.889, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2001.
“Autoriza reajuste salarial aos servidores
públicos municipais que especifica e dá outras
providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
conceder reajuste salarial de 30% (trinta por cento), a partir de 1º (primeiro) de
fevereiro do corrente ano, aos servidores públicos municipais efetivos, inativos e
pensionistas.
Parágrafo único – O reajuste mencionado neste artigo não
alcançarão os professores de ensino superior, à disposição do CAMPUS da UFG
desta cidade, que possuem regra própria de reajustes salariais, os comissionados
de forma geral e também inativos e pensionistas que tiveram vencimentos
definidos com base em cargos comissionados, os agentes políticos eletivos e
nomeados, bem como os contratados por tempo determinado.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrario.
Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º (primeiro) de Fevereiro de 2001.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO, AOS 28 DIAS DO MÊS
DE FEVEREIRO DE 2001.

(a) DR. ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal de Catalão

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.890, DE 13 DE MARÇO DE 2001.

“Autoriza
menciona”

realização

de

permuta

que

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Municipal, sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a permutar com o Estado de Goiás, uma área de
6.305,00m2, localizada no Setor Universitário, desta cidade, onde está
edificado o Instituto de Educação “Matilde Margon Vaz”, destacada de
porção maior, de propriedade do Município por um terreno de
4.300,00m2, antiga Praça N. Sra. Da Abadia, do Loteamento Santa
Helena II, desta cidade, de propriedade do Estado de Goiás.
Parágrafo único – A permuta ora autorizada é
no sentido de legalizar a situação fática da edificação pelo Estado de
Goiás,
do referido Instituto de Educação “Matilde Margon Vaz”, sobre a área
pertencente a municipalidade, ocorrida há vários anos, e, ocorrerá de
forma de uma área pela outra.
Artigo 2º - O Chefe do Poder Executivo
nomeará uma Comissão composta de no mínimo 03 (três) pessoas para
proceder a avaliação das áreas de terreno a serem permutados.

Artigo 3º - As despesas com escrituração, custas,
emolumentos, registro e outras decorrentes da transferência das áreas,
correrão por conta exclusiva do Município de Catalão, ficando também
dispensado o recolhimento do ITBI aos cofres públicos municipais, por
parte dos Permutantes.
Parágrafo único - Todas as despesas com a
execução desta lei, correrão a conta exclusiva da dotação orçamentária
vigente.
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO, AOS 13 DIAS DO MÊS
DE MARÇO DE 2001.

(a) DR. ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal de Catalão

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.891, DE 13 DE MARÇO DE 2001.
“Autoriza desafetar área de terreno que
especifica”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Pela presente Lei fica o Chefe do Poder
Executivo Municipal, autorizado, em nome do Município de Catalão, a desafetar
uma área verde, de propriedade deste Município, situada no Loteamento Jardim
Primavera, nesta cidade, com as seguintes medidas, confrontações e áreas:
“ Pela frente mede 40,38m e confronta com a Rua das
Violetas e com o chanfro da Rua Ten. Cel. João de Cerqueira Netto e Rua das
Violetas mede 5,53m, aos fundos mede 23,51m e confronta com a Av. das
Orquídeas e com o chanfro da Rua Ten. Cel. João de Cerqueira Netto mede 7,07;
pelo lado direito mede 165,40m2 e confronta com a Rua Ten. Cel. João de Cerqueira
Netto; pelo lado esquerdo mede 160,39m e confronta com a Rua dos Cravos e com o
chanfro da Av. das Orquídeas com a Rua dos Cravos que mede 7,07m. e por último
com o chanfro da Rua dos Cravos com a Rua das violetas que mede 7,09m,
perfazendo uma área total de 7.202,27 (sete mil, duzentos e dois metros vírgula vinte
e sete centímetros quadrados).”
Art. 2º - Esta Lei Entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO, AOS 13 DIAS DO
MÊS DE MARÇO DE 2001.

(a) DR. ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal de Catalão

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.892, DE 13 DE MARÇO DE 2001.

“Altera parágrafo único, do Artigo
1º, da Lei Municipal nº 1.889, de 28
de fevereiro de 2001”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - O Parágrafo único, do Artigo 1º, da Lei Municipal de nº
1.889, de 28 de fevereiro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.1º - Fica...
Parágrafo único – O reajuste mencionado neste artigo não
alcançarão os professores de ensino superior, à disposição do CAMPUS da
UFG desta cidade, que possuem regra própria de reajustes salariais, os
comissionados de forma geral e também os agentes políticos eletivos e
nomeados, bem como os contratados por tempo determinado”.
Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º (primeiro) de Fevereiro de 2001.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO, AOS 13 DIAS DO
MÊS DE MARÇO DE 2001.

(a) DR. ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal de Catalão

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.893, DE 13 DE MARÇO DE 2001.
“Concede
Gratificação
Especial
Funcionários Municipais, como especifica.”

aos

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu,
Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
Gratificação Especial, aos servidores desta Prefeitura, que prestaram serviços
suplementares imprescindíveis no decorrer da Festa de Carnaval de Rua no
ano de 2.001, como especifica:
N.º
NOME_SERVIDOR(A)
TOTAL
001
Alberto Carlos Horácio dos Santos
R$ 151,41 (cento cinquenta e um reais e quarenta e um centavos)
002
Almir Joaquim de Oliveira
R$ 433,10 (quatrocentos e trinta e treis reais e dez centavos)
003
Aparecido do Nacimento
R$ 45,12 (quarenta e cinco reais e doze centavos)
004
Izaías Apolinário Dantas
R$ 171,76 (cento e setenta e um reais e setenta e seis centavos)

005
Sivaldo Mendes de Oliveira
R$ 162,72 (cento e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos)
006
Valmir Pires Rosa
R$ 332,00 (trezentos e trinta e dois reais)
007
Vanderlei de Oliveira da Silva
R$ 162,72 (cento e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos)
008
Wilsiner Silva de Carvalho
R$ 162,72 (cento e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos)
Total geral ...:
R$ 1.621,55 (hum mil, seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco
centavos)
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, AOS 13 DIAS DO
MÊS DE MARÇO DE 2001.

(a) DR. ADIB ELIAS JÚNIOR

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.895, DE 21 DE MARÇO DE 2001.

“Altera nome e estrutura da
Secretaria Municipal de Agricultura
e desenvolvimento e dá outras
providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Redenomina-se,
a partir desta data,
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE, a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento.
Artigo 2º - Fica ainda alterado, a partir desta data, o cargo de
chefia de departamento de fomento para programa de meio ambiente, recursos
renováveis e não renováveis para CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
Parágrafo único - Define-se de natureza técnica o cargo
redenominado neste artigo, e para seu provimento exigir-se-á qualificação
relativa com qualquer uma das áreas de: Engenharia Florestal, de Minas,
Química, Agrônoma; Geográfo; Biólogo; Técnico em meio ambiente,
Técnico Agrícola ou assemelhados.

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a
primeiro de março do corrente ano.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO,
AOS 21 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2001.

(a) Adib Elias Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.896, DE 21 DE MARÇO DE 2001.

“Autoriza a adquirir e doar aos
servidores municipais cestas básicas
de
alimentos
e
dá
outras
providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou, e
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
adquirir e doar cestas básicas de alimento, de forma mensal, a todos os
servidores deste Município, ativos, inativos e/ou pensionistas, que percebam
como total de seus proventos a importância de até R$450,00 (quatrocentos e
cinquenta reais) mensais.
Parágrafo único - Não serão considerados para a concessão
dos benefícios desta lei e observância do limite salarial constante deste artigo,
os proventos percebidos pelos servidores a título de 1/3 (um terço) de férias e
décimo terceiro salário.
Art. 2º - As despesas com a execução desta lei, correrão por
conta da dotação orçamentária do Município.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor no dia 1º (primeiro) de maio
do corrente ano, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a lei
municipal de nº 1.733, de 02 de dezembro de 1998.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO,
AOS 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2001.

(a) Adib Elias Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.897, DE 02 DE ABRIL DE 2001.

“Faz alteração na Lei nº 1.741, de
02 de março de 1.999, e dá outras
providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, decretou e
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - O artigo 1º da Lei nº 1.741, de 02 de Março de 1.999,
em seu parágrafo 5º , passa a vigorar com s seguinte redação:

Parágrafo único - Não serão considerados para a concessão
dos benefícios desta lei e observância do limite salarial constante deste artigo,
os proventos percebidos pelos servidores a título de 1/3 (um terço) de férias e
décimo terceiro salário.
Art. 2º - As despesas com a execução desta lei, correrão por
conta da dotação orçamentária do Município.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor no dia 1º (primeiro) de maio
do corrente ano, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a lei
municipal de nº 1.733, de 02 de dezembro de 1998.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO,
AOS 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2001.

(a) Adib Elias Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.898, DE 02 DE ABRIL DE 2001.
"Cria o fundo Municipal do Meio Ambiente e dá
outras providências"

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

Capítulo I
Do Fundo Municipal do Meio Ambiente

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal do Meio Ambiente FMMA, com o objetivo de desenvolver ações que visam o uso racional e
sustentável de recursos naturais, incluindo a manutenção, melhoria e
recuperação da qualidade ambiental, no sentido de elevar a qualidade de vida
da população local.
Art. 2º - Constituirão recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente
de que trata o artigo 1º desta lei:
I.
II.
III.

dotações orçamentárias a ele especificamente destinadas;
créditos adicionais suplementares a ele destinados;
produtos de multas impostas por infração à legislação ambiental
repassadas pelo Fundo Estadual do Meio Ambiente;
IV. produto de licenças ambientais emitidas pelo município;
V.
doações de pessoas físicas e jurídicas;
VI. doações de entidades nacionais e internacionais;
VII. recursos oriundos de acordos, contratos, consórcios e convênios;

VIII. preços públicos cobrados pela análise de projetos ambientais e
informações requeridas ao cadastro de banco de dados ambientais
gerados pela Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente;
IX. rendimentos obtidos com aplicação de seu próprio patrimônio;
X.
indenizações decorrentes de cobranças judiciais e extrajudiciais de áreas
verdes, devidas em razão de parcelamento irregular ou clandestino do
solo;
XI. compensação financeira ambiental;
XII. outras receitas eventuais;
§ 1º - As receitas descritas neste artigo, serão depositadas em conta
específica do Fundo, mantida em instituição financeira oficial instalada no
município.
§ 2º - Quando não estiverem sendo utilizados em suas finalidades
próprias, os recursos do Fundo poderão ser aplicados no mercado de capitais,
objetivando o aumento das receitas do Fundo, cujos resultados a ele se
reverterão.

Capítulo II
Da Administração do Fundo

Art. 3º - Compete ao Conselho Municipal de Meio Ambiente
estabelecer as diretrizes, prioridades e programas de alocação de recursos do
Fundo, em conformidade com a Política Municipal de Meio Ambiente,
obedecidas as diretrizes Federais e Estaduais.
Art. 4º - O Fundo Municipal do Meio Ambiente, será administrado pela
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, observadas as
diretrizes fixadas pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente e suas contas
submetidas a apreciação do Conselho do Tribunal de Contas dos Municípios.

Capítulo III
Da aplicação dos Recursos do Fundo

Art. 5º - Os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente serão
aplicados na execução de projetos e atividades que visem:

I.
II.

custear e financiar as ações de controle, fiscalização e defesa do Meio
Ambiente, exercidas pelo Poder Público Municipal;
financiar planos, programas, projetos e ações, governamentais ou
privados, sem fins lucrativos, que visem:

a) proteção, recuperação ou estímulo ao uso sustentado de recursos naturais
no município;
b) desenvolvimento de pesquisas de interesse ambiental para o município;
c) treinamento e capacitação de cidadãos para atuação na área ambiental;
d) desenvolvimento de projetos de educação e conscientização ambiental;
e) outras atividades, sem fins lucrativos e relacionados à conservação
ambiental no município previstas em resolução do Conselho Municipal de
Meio Ambiente;
f) desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão,
planejamento, administração e controle das ações constantes na Política
Municipal de Meio Ambiente;
Art. 6º - O Conselho Municipal de Meio Ambiente editará, resolução
estabelecendo os termos de referência, os documentos obrigatórios, a forma e
os procedimentos para apresentação e aprovação de projetos a serem apoiados
pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente, assim como forma, o conteúdo e a
periodicidade dos relatórios financeiros e de atividades que deverão ser
apresentados pelos beneficiários.
Art. 7º - Não poderão ser financiados pelo Fundo Municipal de Meio
Ambiente, projetos incompatíveis com quaisquer normas, critérios ou políticas
municipais de preservação e proteção ao Meio Ambiente.

Capítulo IV
Das Disposições Gerais e Finais

Art. 8º - As disposições pertinentes ao Fundo Municipal do Meio
Ambiente, não enfocadas nesta Lei, serão regulamentadas por Decreto do
Poder Executivo, ouvido o Conselho Municipal do Meio Ambiente.
Art. 9º - No presente exercício, fica o Executivo autorizado a abrir
crédito adicional especial até a importância de R$ 15.000,00 (Quinze mil

reais), montante este necessário para atender às despesas com a execução
desta Lei.
Art. 10º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO,
AOS 02 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2001.

(a) Adib Elias Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.899, DE 15 DE ABRIL DE 2001.
“Cria – UNIDADE DE SÁUDE , denominada “PRÓSAÚDE”, especializada na prestação e manutenção
dos serviços de saúde dos servidores públicos
municipais e seus dependentes diretos e dá outras
providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Capítulo I
Da Criação, Denominação, Objetivos e Sede
Art. 1º - Fica criada a – UNIDADE DE SAÚDE especializada na prestação e manutenção dos serviços de saúde dos
servidores públicos municipais de catalão e seus dependentes diretos,
denominada “PRO-SAÚDE” (Programa de Saúde dos Servidores
Municipais) vinculada a estrutura administrativa do INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
CATALÃO, Estado de Goiás – IPASC.
§ 1º - A contabilidade dos recursos destinados a UNIDADE
DE SAÚDE obedecerão as mesmas normas e regras empregadas para a
escrituração da contribuição criada e regulamentada pela Lei Municipal nº
1.143, de 05 de maio de 1.992, destinada exclusivamente ao pagamento de
benefícios previdenciários, observadas as suas peculiaridades.

§ 2º - Toda gestão administrativa da UNIDADE DE
SAÚDE, caberá exclusivamente a diretoria do IPASC, sujeitando a
UNIDADE, dentre outras formas legais de controle, inclusive a fiscalização
do conselho Fiscal do IPASC, conforme dispõe o Artigo 43, da Lei
Municipal de nº 1.143, de 05 de maio de 1.992.
§ 3º - A unidade de Saúde – PRÓ-SAÚDE, funcionará no
Prédio do IPASC, nesta cidade, sem prejuízo das funções daquele órgão.

Capítulo II
Das fontes de Custeio
Art. 2º - As fontes de custeio da UNIDADE DE 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 das UNIDADES DE SAÚDE - PROSAÚDE, 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 a UNIDADE DE SAÚDE;
VIII – juros, multas e atualizações monetárias de
pagamentos de quantias devidas a UNIDADE DE SAÚDE;

IX – outras rendas a qualquer título destinadas a UNIDADE
DE SAÚDE.
Capítulo III
Da contribuição dos Servidores
Art. 4º - O percentual da contribuição mensal do segurado
a favor da – UNIDADE DE SAÚDE – PRO-SAÚDE, destina exclusivamente
a cobrir despesas de assistência médica, ambulatorial, hospitalar e
odontológica de atendimentos dos servidores públicos municipais e seus
dependentes, é fixado em 5,0% (cinco por cento), calculado sobre a
remuneração total/mensal do servidor e arrecadada mediante em folha de
pagamento.
§ 1º - 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.
§ 2º - A contribuição instituída por este artigo, em nada se
confunde com a contribuição criada e regulamentada pela Lei Municipal nº
1.143, de 05 de maio de 1.992, destinada exclusivamente ao pagamento de
benefícios previdenciários, conforme a Lei Federal nº 9.717, de 27 de
novembro de 1998.
Capítulo IV
Da Contribuição Obrigatória do Município
Art. 5º - Fica o Poder Executivo Municipal obrigado, a
proceder o repasse à UNIDADE DE SAÚDE, da importância relativa a
contrapartida do município, no importe de 5,0% (cinco por cento) do valor da
folha de pagamento dos servidores ocupantes de cargos efetivos, inclusive
daquela referente ao pagamento do décimo terceiro salário.
CAPÍTULO V
Da Data dos Respasses

Art 6º - O repasse mencionado no artigo anterior, cem
como a contribuição dos servidores mencionada no artigo 4º desta lei,
deverão ser creditados na conta da UNIDADE DE SAÚDE, na mesma data
em que for efetuado o pagamento dos servidores municipais, ou seja, até o
quinto dia útil do mês subseqüente ao de referência.
Capítulo VI
Dos Participantes do Pró-Saúde
Art. 7º - São considerados segurados da UNIDADE DE
SAÚDE, cuja filiação ao Programa é obrigatória e automática:
I – os servidores ocupantes de cargos efetivos do Poder
Executivo e Legislativo Municipal; exceto os professores de 3º (terceiro)
grau, colocados à disposição do CAMPUS DA UFG, desta cidade;
II – os inativos municipais e pensionistas.
Art. 8º - São considerados segurados Facultativos:
I – os servidores ocupantes de cargos comissionados no
Poder Executivo e Legislativo Municipal;
II – os professores de 3º (terceiro) grau, colocados à
disposição do CAMPUS DA UFG, desta cidade; e
III – os agentes políticos
Capítulo VII
Das Disposições Gerais
Art. 9º - É vedado a UNIDADE DE SAÚDE – PROSAÚDE, conceder empréstimos de qualquer natureza ao Executivo
Municipal ou a qualquer outra entidade, inclusive para custeio de
aposentadoria e/ou pensões a cargo do IPASC ou do Município de
Catalão.
Parágrafo único – É também vedado a UNIDADE DE
SAÚDE prestar qualquer tipo de atendimento a pessoas estranhas à

UNIDADE, sob pena dos responsáveis pela UNIDADE reembolsarem
imediatamente as despesas efetuadas, após a atualização monetária.
Art. 10º – O Chefe do Poder Executivo poderá expedir
Decretos regulamentares desta lei, sempre que se fizerem necessários ao
seu bom e fiel cumprimento.
Art. 11º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo todos os seus
efeitos a partir de 1º (primeiro) de abril do corrente ano.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 09 (nove) dias do mês de Abril de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

Sanciono a presente Lei em todos
os seus artigos.
Registre-se publique-se.
Catalão, 15.04.2001.
(a)
ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.900, DE 18 DE ABRIL DE 2001.
“Autoriza conceder subvenção financeira da forma
que especifica e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou
e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1.º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a conceder subvenção financeira, na importância de até R$
120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais), ao CLUBE RECREATIVO E
ATLÉTICO CATALANO – CRAC, a ser repassada em até 06 (seis) meses, a
partir do mês de Abril do corrente ano.
Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, o CLUBE
RECREATIVO E ATLÉTICO CATALANO –
, deverá apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a
devida prestação de conta referente a subvenção recebida.
Art. 3º - O poder Executivo fica ainda, autorizado a abrir no
orçamento vigente, crédito especial no valor de até R$ 120.000,00 (cento e
vinte mil reais), para que possam ocorrer os repasses mencionados nesta lei,
que se fará na seguinte dotação orçamentária:
08.46.224 - Desporto Amador;
08.46.224.4.029 - Manutenção do Departamento do Desporto
Amador;
3.2.3.3 – Contribuições Correntes.

Parágrafo Primeiro – O valor da Subvenção a ser repassado
ao Clube Recreativo e Atlético Catalano- CRAC, 20% (vinte por cento), será
aplicado nas Categorias de Base, ou seja, no Desporto Amador do Clube,
ficando a Diretoria obrigada a prestar conta mensalmente ao Executivo local e
ao Legislativo, fazendo um balancete separado por categoria.
Art. 4.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aos 18 de abril de 2001.

(a) Adib Elias Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.901, DE 20 DE ABRIL DE 2.001.
“CRIA O SISTEMA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Esta Lei, com fundamento nos incisos VI e VII do art.
23, 225 e incisos I e II do artigo 30 da Constituição Federal, estabelece a
Política Municipal do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação
e aplicação, e constitui o Sistema Municipal do meio Ambiente.
Título I

Da Política Municipal do Meio Ambiente
Art. 2º - A Política Municipal do Meio Ambiente tem por
objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade propícia à vida,
visando assegurar as devidas condições para um desenvolvimento sócioeconômico local, atendendo o previsto pela PNMA – Política Nacional do
Meio Ambiente, e observando os seguintes princípios:
I – ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando
o meio ambiente como patrimônio público a ser necessariamente assegurado e
protegido, tendo em vista o uso coletivo;
II – planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;
III – proteção dos ecossistemas locais;
IV – controle e zoneamento das atividades potencialmente poluidoras
instaladas no município;

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

Do Sistema Municipal do Meio Ambiente
Art. 3º - Constituirão o Sistema Municipal do Meio Ambiente os
órgãos e entidades da Administração Municipal; as entidades públicas e
privadas, encarregadas direta e indiretamente do planejamento, controle e
fiscalização das atividades que afetam o meio ambiente, bem como a
elaboração e aplicação de normas pertinentes; e as organizações não
governamentais.
Art. 4º - O Sistema Municipal do Meio Ambiente possuirá a
seguinte composição:
I – Conselho Municipal do Meio Ambiente: órgão superior do
Sistema, de caráter consultivo, deliberativo e normativo, responsável pelo
acompanhamento da implementação da Política Municipal do Meio Ambiente,
bem como dos demais planos afetos à área;
II – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente: órgão
central do sistema, responsável pela execução da Política Municipal do Meio
Ambiente;
III – As demais secretarias municipais e organismos da
administração municipal direta e indireta, bem como as instituições
governamentais e não governamentais com atuação no Município, cujas
ações enquanto órgãos seccionais, interferirão na conformação na
conformação da paisagem, nos padrões de apropriação e uso, conservação e
pesquisa dos recursos ambientais.
Capítulo I

Do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente

Art. 5º - O Conselho Municipal do Meio Ambiente será
composto por 20 membros, com a seguinte composição:
a) - Governamental:
I – um representante da Sec. Municipal. De Agricultura e Meio Ambiente;
II – um representante da Secretaria Municipal de Saúde;
III – um representante da Secretaria Municipal de Educação;
IV – um representantes da Secretaria Municipal de obras;
V – um representantes da Secretaria Municipal de Planejamento;
VI – um representante da Secretaria Municipal da Indústria e Comércio;
VII – um representante da Concessionária dos serviços de abastecimento de
água e coleta de esgoto no município;
VIII – um representante da Câmara Municipal;
IX – um representante do IBAMA; e
X – um representante da Agência Rural;
XI – 3ª CIPM de Catalão.
a) Não Governamental:
XI – um representante da Sociedade Ecológica de Catalão;
XII – um representante do Clube Ecológico Chico Mendes;
XIII – um representante do Lyons Clube de Catalão;
IXV – um representantes do Rotary;
XV – um representantes das Lojas Maçônicas;
XVI – um representante do Conselho das Associações dos Moradores de
Catalão-Go, CAMOC;
XVII – um representante da Associação Comercial e Industrial de Catalão;
XVIII – um representante do Sindicato Rural de Catalão-GO;
XIX – um representante da Universidade Federal de Goiás – Campus de
Catalão-Go.
XX – um representante da OAB;
XXI – um representante do METABASE – Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria de Extração de Ferro, Metais Básicos e de Minerais Não-metálicos
de Catalão/Ouvidor-Goiás – SINDICATO METABASE.
§ 1º - A indicação dos membros titulares e suplentes das entidades elencadas
nos incisos VII a XX deste artigo deverá seer homologada pelo Prefeito, e será
encaminhada mediante ofício assinado por seus representantes legais, no prazo
de dez dias úteis após convocação feita pela Secretaria Municipal de
Agricultura e meio Ambiente.

§ 2º - Os membros a que aludem os incisos I a VI, deste artigo, e seus
representantes suplentes, serão designados pelo Prefeito mediante indicação
dos órgãos e entidades ali mencionadas.
§ 3º - Para a escolha dos representantes mencionados no inciso XI e XII deste
artigo, deverá a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente adotar
os seguintes procedimentos:
a) promover o cadastramento das entidades ligadas ao meio ambiente, que
tenham sede no município;
b) convocar Assembléia para a eleição de representantes, dentre as entidades
cadastradas, cujos nomes serão apresentados ao Prefeito.
§ 4º - Serão habilitadas para efeito do § 3º as organizações não
governamentais – ONG´s que atenderem os seguintes requisitos:
- tenham, pelo menos 01 (um) ano de existência legal na data do seu
cadastramento mencionado na alínea “a” do § 3º;
- tenham, no objetivo de seus estatutos sociais, a defesa do meio ambiente
como atividade predominante;
- representem a relação atualizada de seus filiados;
- informem a origem de seus recursos financeiros;
- arrolem e explicitem suas atividades;
- apresente o seu último balancete aprovado pelo Conselho Fiscal.

§ 5º - As funções dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, permitido
a recondução por mais um período.

Art. 6º - O Conselho terá seus trabalhos exercidos pelos
seguintes órgãos:
I – Presidência;
II – Secretaria Geral;
III – Plenário;
IV – Câmaras técnicas permanentes ou temporárias.
Art. 7º - O presidente do Conselho possuirá as seguintes
atribuições:
I – representar o conselho;

II – dar posse e exercício aos conselheiros;
III – presidir as reuniões do plenário;
IV – votar como conselheiro e exercer o voto de qualidade;
V – resolver questões de ordem nas reuniões de Plenário;
VI – determinar a execução das Resoluções do Plenário, através do
Coordenador Geral;
VII – convocar pessoas ou entidades para participar das reuniões plenárias,
sem direito a voto, esclarecendo antecipadamente, se lhes será concedido a
voz;
VIII – tomar medidas de caráter urgente, submetendo-as à homologação do
Plenário;
IX – criar as câmaras técnicas permanentes ou temporárias.
§ 1º - O mandato do presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente, será de 01 (um) ano, não sendo permitida a reeleição, devendo
sempre haver na medida possível, alternância entre as bancadas
governamental e não governamental.
§ 2º - O Processo eleitoral da primeira eleição será presidida pelo Secretário
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, cujo os candidatos, que não
poderão ser superior ao número de 03 (três), sairão da bancada governamental
ou da não-governamental.
§ 3º - O Cargo de Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, será
exercido por um membro do próprio conselho, escolhido através de eleição.
Art. 8º - São atribuições da Secretaria Geral:
I – organizar e garantir o funcionamento do Conselho;
II – coordenar as atividades necessárias para a consecução das atribuições do
Conselho;
III – cumprir e fazer cumprir as determinações legais e normas estatutárias e
regimentais;
IV – fazer publicar, no Placard próprio das publicações Municipais, as
resoluções do Conselho;
V – coordenar as reuniões do Plenário e das Câmara Técnicas, elaborando as
respectivas atas.
Art. 9º - O Plenário será constituído nos termos do artigo
5º desta Lei e seus membros terão as seguintes atribuições:
I – discutir e votar todas as matérias submetidas ao Conselho;

II – deliberar sobre propostas apresentadas por qualquer de seus membros;
III – dar apoio ao Presidente, no cumprimento de suas atribuições;
IV – solicitar ao Presidente a convocação de reuniões extraordinárias, na
forma do Regimento Interno;
V – propor a inclusão de matérias na ordem do dias e, justificadamente, a
discussão prioritária de assuntos delas constantes;
VI – apresentar as questões ambientais dentro de suas respectivas áreas de
atuação, especialmente aquelas que exijam a atuação integrada ou que se
mostrem controvertidas;
VII – sugerir o convite de profissionais de notório conhecimento para
subsidiar as Resoluções do Conselho;
VIII – apresentar indicações, na forma do Regimento Interno,
IX – deliberar a respeito de eventual exclusão de membro titular ou suplente
que não comparecer a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 05 (cinco)
alternadas, sem justificativas;
X – propor a criação de Câmaras Técnicas, temporárias ou permanentes.
Art. 10º - As Câmaras técnicas serão criadas pelo
Presidente e presididas por 1 (um) dos conselheiros, e terão a função de
apreciar propostas apresentadas ao Conselho, de acordo com o estabelecido
em seus Regimento Interno.
§ 1º - As deliberações das câmaras técnicas deverão, em prazo pré
estabelecido pelo Presidente do Conselho, ser submetidas à plenária, que
poderá alterá-las ou ratificá-las.
§ 2º - Poderão participar das câmaras técnicas, na qualidade de membros
colaboradores, profissionais de outros órgãos da prefeitura ou de outras
instituições públicas ou privadas, desde que formal e oficialmente convidados
pela plenária ou pela própria câmara técnica.
Art. 11 – Ao Conselho Municipal de Defesa do meio
Ambiente caberá:
I – assessorar a Prefeitura na elaboração e execução da Política Municipal de
Meio Ambiente;
II – participar na elaboração dos planos e programas da Prefeitura Municipal
que promovam impactos, diretos ou indiretos, ao meio ambiente e na
melhoria da qualidade de vida da população local:

III – editar, por meio de resoluções, normas e padrões de qualidade ambiental
a serem respeitadas no município, referentes ao uso dos recursos naturais e às
atividades causadoras de poluição ambiental sob qualquer forma, respeitando
o preceituado pelas Leia Estaduais;
IV – requisitar, sempre que necessário, a quaisquer órgãos públicos ou
privados, municipais ou estaduais ou federais, informações que dizem
respeito a quisquer de suas competências institucionais;
V – participar e opinar na criação de unidades de conservação ou áreas de
especial interesse histórico, arqueológico, ecológico, cultural, urbanístico e
turístico, localizados no município, nos referentes à qualidade ambiental do
município e dos processos que tramitam, no Conselho;
VI – fornecer e produzir, sempre que necessário e dentro de suas
possibilidades, informações referentes à qualidade ambiental do município e
dos processos que tramitam no Conselho;
VII - Incentivar e realizar programas e projetos de educação ambiental no
município, bem como campanhas de conscientização e informação à
população e aos turistas sobre questões relativas à manutenção do ambiente
sadio e ao desenvolvimento sustentável;
VIII – celebrar convênios ou contratos com entidades públicas ou privadas de
pesquisa ou atuação na área ambiental, para assessorar o Conselho na
realização de suas finalidades institucionais, sempre que necessário;
IX – comunicar ao Ministério Público e aos demais órgãos públicos
competentes as agressões ambientais ocorridas ou por ocorrer dentro do
município, que tenham chegado ao seu conhecimento;
X – propor medidas, por meio de Resolução, que disciplinem a participação
em concorrência pública e o acesso a benefícios fiscais e créditos oficiais de
pessoas físicas e jurídicas condenadas por atos de degradação do meio
ambiente, administrativa e judicialmente;
XI – delibera, nos termos do regulamento desta lei sobre a aplicação dos
recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente, bem como monitorar a suas
gestão por meio de fiscalização e publicidade dos atos.
Capítulo II
Da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Art. 12 – A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente caberá executar a Política Municipal do Meio Ambiente nos termos
desta lei, bem como:
I – definir, implantar e administrar espaços territórios e seus componentes a
serem especialmente protegidos;

II – incentivar a execução de pesquisas e capacitação tecnológica para a
resolução dos problemas ambientais locais e disponibilizar as informações
sobre estas questões;
III – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do
Município e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa de material genético;
IV – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o
manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
V – proteger e preservar a biodiversidade;
VI – promover a capacitação de recursos financeiros junto a órgãos e
entidades públicas e privadas e orientar a aplicação destes em atividades
relacionadas com a proteção, conservação, recuperação, pesquisa e melhoria
do meio ambiente;
VII – estimular e contribuir para a recuperação de vegetação em áreas
urbanas, objetivando especialmente a consecução de índices mínimos de
cobertura vegetal;
VIII – aprovar, mediante licença prévia, de instalação e/ou de operação,
planos, programas, atividades e obras públicas ou privadas que possam causar
impacto significativo ao meio ambiente nos limites do território do município,
nos termos do convênio citado no caput deste artigo e da legislação em vigor;
IX – manifestar-se oficialmente, com caráter deliberativo e com base em
parecer técnico prévio, sobre a qualidade, as condições e a viabilidade
ambiental de empreendimentos efetiva e pontencialmente causadores de
impacto ambiental no município, em procedimentos de licenciamento
ambiental de competência dos órgãos estadual ou federal, sob pena de
nulidade das licenças eventualmente emitidas;
X – exigir, sempre que necessário, a adoção de medidas mitigadoras e/ou
compensatórias que deverão ser adotadas pelo empreendedor antes do início
da implantação do empreendimento, tanto nos licenciamentos de sua
competência, como nos licenciamentos executados pelo órgão estadual ou
federal de meio ambiente;
XI - convocar audiências públicas, nos termos da legislação em vigor e
conforme dispuser a regulamentação desta lei, para informar e ouvir a
opinião da população local a respeito de planos, programas, atividades e obras
públicas ou privadas potencialmente causadoras de impactos ambientais no
município, assim como sobre as medidas mitigadoras e compnesatórias a
serem exigidas;
XII – assessorar o poder executivo municipal nas questões relativas ao uso do
solo urbano ou rural e demais temas relacionados à proteção, conservação e
recuperação do meio ambiente;

XIII – decidir em grau de recurso sobre as multas e outras penalidades
impostas pelo órgão ambiental municipal;
XIV – celebrar, com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que
tenham cometido infrações ambientais no município de Catalão, termos de
ajustamento de conduta.
XV – articular com os órgãos executores da política de saúde do município, e
demais áreas da administração pública municipal, os planos, programas e
projetos, de interesse ambiental, visando uma eficiente integração, bem como
a adoção de medidas pertinentes, especialmente as de caráter preventivo, no
que diz respeito aos impactos ambientais sobre a saúde pública, inclusive em
ambiente de trabalho.
Título III
Das Disposições Finais
Art. 13 – No prazo de 90 (noventa) dias, contados da data
da publicação deste decreto, o Conselho elaborará o seu regimento interno.
Art. 14 – A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente prestrá ao conselho o suporte técnico – administrativo e financeiro
necessário, sem prejuízo dos demais órgãos ou entidades nele representados.
Parágrafo único – compete a Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente, o exercício do poder de polícia, conforme o
estabelecido no Artigo 23 da Constituição Federal.
Art. 15 – As Multas aplicadas pela Secretaria municipal de
Agricultura e Meio Ambiente deverão ser lavradas com observância da
Legislação ambiental federal, estadual e municipal vigente.
Art. 16 – O poder público municipal poderá conceder
incentivos fiscais, no âmbito de sua competência para as atividades que se
destacarem na preservação do meio ambiente, mediante estudo particularizado
aprovado pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, observando
a legislação vigente.
Art. 17 – O Poder público municipal disponibilizará os
recursos humanos e materiais necessários ao fiel cumprimento desta lei.

Art. 18 – Os Casos omissos desta lei deverão ser resolvidos
nos limites das normas ambientais vigentes, estadual e federais.
Art. 19 – Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aos 20 de abril de 2001.

(a) Adib Elias Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.902, DE 20 DE ABRIL DE 2.001.
“Que declara
especifica ”

de

Utilidade

Pública,

que

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública, a RENOVAÇÃO
CARISMÁTICA CATÓLICA DE CATALÃO/GOIÄS, com sede à Avenida
XXIII, nº 351, Bairro Mãe de Deus, nesta Cidade.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos
20 de abril de 2001.

(a) Adib Elias Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.903, DE 03 DE MAIO DE 2.001.
“Denomina Praça nesta cidade ”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominado de LEONIDES BARDALL, a Praça
existente no loteamento ''Lago das Mansões", nesta cidade.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos
03 de maio de 2001.

(a) Adib Elias Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.904, DE 03 DE MAIO DE 2.001.
“Denomina de Eurípedes Pereira Ferreira a
Casa de Goiânia”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a
denominar qualquer Prédio locado na cidade de Goiânia destinado ao atendimento
da população carente do Município de Catalão de ''Casa Eurípedes Pereira
Ferreira".

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos
03 de maio de 2001.

(a) Adib Elias Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Poder Legislativo
Câmara Municipal de Catalão
Estado de Goiás

Lei nº 1.905, de 09 de Maio de 2001.

“Autoriza contratação de mão-de-obra temporária
que menciona”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a contratar mãode-obra temporária, em caráter de excepcional interesse público, para cobrir déficit
destes profissionais no quadro de Servidores Efetivos desta Municipalidade, para
laborar na construção civil, junto a Secretaria de Obras desta Municipalidade.
Parágrafo único - As contratações efetuadas em virtude desta Lei,
obedecerão os princípios exigidos pela legislação em vigor, especialmente pelo
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, não gerando vínculo empregatício.
Art. 2º - A mão-de-obra temporária autorizada por esta Lei, será
empregada na construção de 100 (cem) casas populares no Setor Ipanema, a custo
zero para os beneficiados, e deverão ser destinadas impreterivelmente a pessoas
comprovadamente carentes desta cidade.
§1º - Os recursos para a construção das referidas moradias são
oriundos da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano, do Governo Federal,
já disponíveis e depositados em conta própria desta Prefeitura, na Agência da Caixa
Econômica Federal desta cidade.

§2º - O regime da execução do Projeto é da administração e construção
própria da municipalidade, cujo o montante liberado pela Secretaria Federal é de R$
450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), com contrapartida
da
municipalidade na ordem de 10% (dez por cento).
§3º - Os contratos por prazo determinado, cuja carga horária será de 8
(oito) horas diárias, terão seus proventos de acordo com as funções ocupadas e
definidas de seguinte forma:
CARGO:
Pedreiro
Eletricista
Encanador
Carpinteiro
Ajudante de Pedreiro

Nº DE VAGAS:
45 (Quarenta e cinco)
05 (cinco)
05 (cinco)
15 (quinze)
60 (sessenta)

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

Parágrafo único - São vedados quaisquer adicionais aos valores
definidos nos incisos deste artigo, exceto a título de horas extras.
Art. 4º - As contratações com base nesta Lei, obedecerão o limite de
prazo fixado no cronograma físico financeiro de Execução da Obra e não poderão
exceder a 120 (cento e vinte) dias, vedada a recontratação, na mesma ou em outra
função.
Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por
conta da dotação própria do Município.

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 03 de
Maio de 2001.

(a) Adib Elias Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Poder Legislativo
Câmara Municipal de Catalão
Estado de Goiás
Lei nº 1.906, de 17 de Maio de 2001.

“Institui o Programa de Garantia de Renda Mínima
associado a ações sócio – educativas, e determina
outras providências”.
Art. 1º - Fica instituído, no âmbito deste município, o Programa de
Garantia de Renda Mínima associado a ações sócio-educativas.
§1º - São beneficiárias do programa instituído por esta Lei as famílias
com renda familiar per capita até noventa reais mensais, que possuam sob sua
responsabilidade crianças com idade entre seis e quinze anos, matriculadas em
estabelecimentos de ensino fundamental regular, com freqüência escolar igual ou superior a
oitenta e cinco por cento.
§ 2º - Para os fins do parágrafo anterior, considera-se:
IFamília a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros
indivíduos que com ela possuam laços de parentesco, que forme um grupo doméstico,
vivendo sob o mesmo teto e mantendo sua economia pela contribuição de seus membros;
II- Para enquadramento na faixa etária, a idade da criança, em número de
anos completados até o primeiro dia do ano no qual se dará a participação financeira da
União; e
III- Para determinação da renda familiar per capita, a soma dos
rendimentos brutos auferidos pela totalidade dos membros da família dividida pelo número
de seus membros.

§3º - O poder Executivo poderá reajustar o limite de renda per capita
fixado no §1º, desde que atendidas todas as famílias compreendidas na faixa original.
Art. 2º - O programa instituído por esta Lei tem como objetivo incentivar
e viabilizar a permanência das crianças beneficiárias na rede escolar de ensino fundamental,
por meio de ações sócio – educativas de apoio aos trabalhos escolares, de alimentação e de
práticas desportivas e culturais em horário complementar ao das aulas.
§1º - O Poder Executivo definirá as ações específica a serem
desenvolvidas ou patrocinadas pela municipalidade para o atingimento dos objetivos do
programa.
§2º - As despesas decorrentes do disposto no parágrafo anterior correrão
à conta dos orçamentos dos órgãos encarregados de sua implementação.
Art. 3º - Fica o Poder Executivo municipal autorizado a formalizar a
adesão ao Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à educação – “Bolsa –Escolar”,
instituído pelo Governo Federal.
§1º - Fica o Poder Executivo municipal igualmente autorizado a assumir,
perante a União, as responsabilidades administrativas e financeiras decorrentes da adesão
ao referido programa.
§2º - Compete à Secretaria Municipal de Promoção e Ação Social
desempenhar as funções de responsabilidade do município em decorrência da adesão ao
Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à educação – “Bolsa-Escola”.
Art.4º - Fica instituído o Conselho de Acompanhamento e Controle
Social do Programa de Garantia de Renda Mínima, com as seguintes competências:
I – acompanhar e avaliar a execução das ações definidas na forma do §1º
do art. 2º;
II – aprovar a relação de famílias cadastradas pelo Poder Executivo
municipal como beneficiárias do programa;
III – aprovar os relatórios trimestrais de freqüência escolar das crianças
beneficiárias;
IV – estimular a participação comunitária no controle da execução do
programa no âmbito municipal;
V – desempenhar as funções reservadas no Regulamento do Programa
Nacional de Renda Mínima – “Bolsa-Escolar”;
VI – elaborar, aprovar e modificar o seu regime interno; e
VII
complementares.

–

exercer

outras

atribuições

estabelecidas

em

normas

§1º O conselho instituído nos termos deste artigo terá membros,
nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, por indicação das seguintes entidades:
I – 01 (um) representante do Poder Judiciário local;
II – 01 (um) representante do Ministério Público local;
III – 01 (um) representante da Pastoral da Criança;
IV –01 (um) representante do Conselho Tutelar da Criança e do
adolescente;
V – 01 (um) representante da OAB., subseção local;
VI - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Promoção e Ação
Social, o qual exercerá a Presidência do Conselho.
VII - 01 (um) representante do CAMOC;
VIII - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
IX - 01 (um) representante do IBGE; e
X - 01 (um) representante do Conselho Municipal de Educação.
§ 1º A participação no conselho instituído nos termos deste artigo não
será remunerada, ressalvado o ressarcimento das despesas necessárias à participação nas
reuniões.
§ 2º É assegurado ao Conselho de que trata este artigo o acesso a toda a
documentação necessária ao exercício de suas competências.
Art.5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, AOS 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE
2001.

(a) Adib Elias Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.907, DE 12 DE JUNHO DE 2001.

“Faz alteração da Lei nº 1981, de
12.03.01”.
A CÂMARA MUNICIPAL DE VERADORES, decretou e
eu PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - O Parágrafo Único do art. 2º da Lei nº 1.981 de 12 de
março de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
§ 3º - No caso de descumprimento por parte das casas e
promotores de eventos, importará uma multa diária de 360 (trezentos e
sessenta) UFMs, a ser destinadas às Entidades Estudantis do Município de
Catalão. No caso de reicidência, implicará além da multa, na cassação de
alvará de licença de funcionamento.
Art. 2 º - O presente Projeto de Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO,
AOS 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2001.

(a) Adib Elias Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.908, DE012 DE JUNHO DE 2001.

“Autoriza Crédito
que especifica”.

Suplementares

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo a abrir na
Contabilidade Municipal, crédito suplementares de até o limite de 30%(trinta
por cento) do total das despesas fixadas no orçamento vigente, para cobrir
insuficiência de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Pública
Municipal.

Art. 2º - Os créditos abertos conforme o artigo anterior, serão
cobertos com recursos de real economia que se fará por Decreto do Executivo,
de acordo com o item III, § 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO,
AOS 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2001.

(a) Adib Elias Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.909, DE 12 DE JUNHO DE 2001.

“Altera o parágrafo primeiro do Artigo 3º
da Lei Municipal nº 1.900/01, de 18 de
Abril de 2001, que autoriza conceder
subvenção ao Clube Recreativo e Atlético
Catalano - CRAC”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Faz alteração ao parágrafo primeiro do Art. 3º da referida lei,
passando a vigorar com a seguinte redação:
Parágrafo primeiro - O valor da subvenção a ser repassado
ao Clube Recreativo e Atlético Catalano - CRAC, 20% (vinte por cento),
deverá ser aplicado nas categorias de base, ou seja no Desporto Amador do
Clube que será dividido em 08(oito) parcelas de igual valor, iniciando o seu
repasse, a partir do mês de junho de 2001, com término previsto para
janeiro/2002. Ficando a Diretoria obrigada prestar conta mensalmente ao
Poder Executivo, fazendo um balancete separado por categoria.
Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO,
AOS 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2001.

(a) Adib Elias Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.910, DE 12 DE JUNHO DE 2001.

“Denomina Próprio Municipal que
especifica”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica denominado de ''EMÍLIO LINO PÓVOA", a
Praça Pública situada entre as Ruas Taguatinga Mineiros e Getúlio Vaz, no
Setor Nossa Senhora Fátima, nesta cidade.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO,
AOS 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2001.

(a) Adib Elias Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.911, DE 27 DE JUNHO DE 2001.

“Autoriza
especifica”.

realizar

despesas

que

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

e eu,

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar
despesas com o aluguel do imóvel comercial, destinado a abrigar a Empresa OLÍMPICO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, com sede nesta
cidade, à Rua 542, nº 179, Setor Santa Cruz.
§ 1º - A autorização de que trata o presente artigo será l8 (dezoito) meses,
a iniciar em primeiro de julho do corrente ano, podendo ser renovado por um período de até
06 (seis) meses e o valor do aluguel não poderá exceder a importância de R$500,00
(quinhentos reais).
§ 2º - O Chefe do Poder Executivo nomeará uma comissão composta de
03 (três) pessoas, para proceder a avaliação do imóvel a ser locado em conjunto com a
Empresa referenciada no artigo primeiro desta Lei:
§ 3º - Todas as despesas com a execução desta lei, correrão a conta
exclusiva da dotação orçamentária vigente.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO, AOS 27
DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2001.

(a) Adib Elias Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.912, DE 10 DE JULHO DE 2001.

“Faz alteração na Lei nº 1.899/01,
DE 15/04/01”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, decretou e
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - O artigo 8º da Lei nº 1.899/01, DE 15 DE Abril de
2001, serão acrescidos dos incisos IV e V, com as seguintes redações:

IV - Os assegurados facultativos poderão em qualquer tempo
fazerem opção ao presente Programa.
V - Os assegurados facultativos que assim o fizerem terão
carência de 120 (cento e vinte) dias para auferirem benefícios do Programa.
Art. 2º - A presente lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO,
AOS 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2001.
(a) Adib Elias Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.913, DE 10 DE JULHO DE 2001.

“Faz alteração na Lei nº 1.888/01,
dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, decretou e
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - O artigo 4º da Lei nº 1.888, de 28 de fevereiro de
2.001, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 4º - Os contratos com base nesta Lei, serão por um
período de até 12 (doze) meses, vedada a recontratação, na mesma função, até
que realize concurso público para essa finalidade."
Parágrafo único A Chefia do Poder Executivo poderá
promover a alteração no prazo de vigência dos contratos firmados por força da
Lei 1.888/01, prorrogando-os até o limite estipulado no ''caput deste artigo"
mediante Termo Aditivo."
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO,
AOS 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2001.

(a) Adib Elias Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.914, DE 10 DE JULHO DE 2001.

“Faz alteração na Lei nº 1.885/01,
e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, decretou e
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - O artigo 2º da Lei nº 1.885, de 07 de fevereiro de
2.001, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 4º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a
proceder a contratação especial de até 17 (dezessete) instrutores habilitados,
por período de até 12 (doze) meses, com remuneração hora/aula estipulada no
artigo anterior, não gerando nenhum vínculo empregatício com a
Municipalidade."
Parágrafo único A Chefia do Poder Executivo poderá
promover a alteração no prazo de vigência dos contratos firmados por força da
Lei 1.885/01, prorrogando-os até o limite estipulado no ''caput deste artigo"
mediante Termo Aditivo."
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO,
AOS 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2001.
(a) Adib Elias Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.915, DE 10 DE JULHO DE 2001.

“Autoriza descontos nos repasses do
ICMS e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica autorizado ao Estado de Goiás/Secretaria de
Estado da Fazenda, promover descontos nos repasses das Cotas do ICMS
destinados ao Município de Catalão, no valor correspondente a R$0,50
(cinquenta centavos) por habitante/ano (dividido em parcelas mensais), tendo
por base a população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, para o ano de 1997, podendo sofrer alterações de acordo
com novas estimativas do IBGE e Portarias do Ministério da Saúde que tratam
da matéria.
Parágrafo Único - Os recursos provenientes dos descontos
previsto no Caput deste artigo, refere-se à contrapartida prevista no Termo de
Adesão referente ao Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica,
instituído pela portaria GM/MS nº 3.916, de 30.10.98, e deverão ser
transferidos para conta específica vinculada ao Fundo Especial de
Saúde/FUNESA - Secretaria de Estado de Saúde, destinando-se
exclusivamente à aquisição de medicamentos básicos a serem repassados ao
Município de Catalão.
Art. 2º - A autorização prevista nesta Lei só terá validade
enquanto o Município de Catalão for signatário do mencionado Termo de
Adesão.

Art. 3º - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a expedir
a documentação necessária à execução desta lei.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2001, revogando-se as disposições
em contrário, em especial a Lei nº l.882, de 19 de dezembro de 2000.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO,
AOS 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2001.
(a) Adib Elias Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

República Federativa do Brasil

Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.916, DE 13 DE JULHO DE 2001.

“Autoriza realizar
especifica”.

despesas

que

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
efetuar despesas com a realização de transporte de crianças que frequentam
regularmente as Creches de nossa cidade, utilizando-se da frota própria do
Município, locação de veículos de terceiros ou através de contrato de
prestação de serviços.
Parágrafo único - A autorização de que trata o caput deste
artigo, estende-se inclusive às creches não mantidas pela municipalidade.
Art. 2º - Todas as despesas com a execução desta lei, correrão
a conta exclusiva da dotação orçamentária vigente.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO,
AOS 13 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2001.
(a) Adib Elias Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.917, DE 13 DE JULHO DE 2001.

"Dispõe sobre a instituição do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável e dá outras providências".

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso
de suas atribuições, aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o
Conselho Municipal de Desenvolvimento rural Sustentável – CMDRS, de
caráter consultivo, orientativo, deliberativo e fiscalizador, de funcionamento
permanente.
Art. 2º - Ao CMDRS compete:
I)

II)

III)

Promover o entrosamento entre as atividades
desenvolvidas pelo Executivo Municipal, órgãos e
entidades públicas e privadas voltadas para o
desenvolvimento rural sustentável do Município;
Elaborar e apreciar o Plano Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável – PMDRS, e
emitir parecer conclusivo atestando a sua viabilidade
técnico-financeira, a legitimidade das ações
propostas em relação às demandas formuladas pelos
agricultores, e recomendando a sua execução;
Exercer a vigilância sobre a execução das ações
previstas no PMDRS, PPA, LDO e LOA;

IV)

V)

VI)

VII)

VIII)
IX)

X)
XI)
XII)

XIII)

XIV)

Sugerir ao Executivo Municipal e aos órgãos e
entidades públicas e privadas que atuam no
município ações que contribuam para o aumento da
produção agropecuária e para a geração de emprego
e renda no meio rural;
Sugerir políticas e diretrizes às ações do Executivo
Municipal no que concerne à produção, à
preservação do meio-ambiente e ao fomento
agropecuário, à organização dos agricultores e à
regularidade do abastecimento alimentar do
município;
Promover a participação efetiva dos segmentos
promotores e beneficiários das atividades
agropecuárias desenvolvidas no Município;
Promover articulações e compatibilidae entre as
políticas municipais, as políticas estaduais e federais
voltadas para o desenvolvimento rural sustentável;
Elaborar, acompanhar e avaliar a execução do
PMDRS;
Estabelecer as diretrizes para o desenvolvimento
rural sustentável, norteando ações, canalizando
recursos e orientando a atuação das entidades
públicas e privadas que existem no Município;
Definir as linhas básicas de ações dos PMDRS;
Definir o papel dos diferentes atores na execução dos
PMDRS;
Atuar junto aos agentes financeiros locais, visando
solucionar eventuais dificuldades relacionadas à
concessão de financiamentos;
Participar ativamente da elaboração do plano
plurianual (PPA), lei de diretrizes orçamentárias
(LDO) e da lei orçamentária anual (LOA),
apresentando propostas visando o desenvolvimento
rural sustentável;
Compatibilizar as propostas dos agricultores
familiares com as demais prioridades municipais;

XV) Negociar as contrapartidas dos agricultores
familiares, das Prefeituras, do Estado e dos demais
parceiros envolvidos na execução dos PMDRS.
Art. 3º - O CMDRS tem foro e sede no Município de
Catalão.
Art. 4º - O Mandato dos membros do CMDRS será de 2
anos, e o seu exercício será sem ônus para os cofres públicos, sendo
considerado serviço relevante prestado ao Município.
Art. 5º - Integram o CMDRS: O CMDRS será composto
pelos representantes das entidades/órgãos abaixo nominados e comunidades
rurais que contribuam ou possam contribuir para o desenvolvimento rural
sustentável do Município.
Entidades/Órgãos Governamentais:
- Agencia Rural;
- IBAMA;
- Banco do Brasil;
- Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente;
- Secretaria Municipal de Transporte;
- Secretaria Municipal de Educação;
- Secretaria Municipal de Saúde;
- Secretaria Municipal de Obras;
- SANEAGO;
- UFG.
Entidades/Órgãos não Governamentais:
-

COACAL;
Sindicato Rural de Catalão;
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Catalão;
Central de Produtores Rurais;
Associação Comercial e Industrial de Catalão;
CREA;
Associação dos Veterinários;
Catalana Planejamento
Lojas Maçônicas;
CESUC.

Parágrafo Primeiro:
O Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável será composto de um presidente, um vicepresidente, um secretário, um tesoureiro. Cada titular do CMDRS terá um
suplente.
Parágrafo Segundo: OCMDRS deverá ser paritário entre o
Poder Público (Federal, Estadual e Municipal) e a sociedade civil/instituições
privadas.
Parágrafo Terceiro: Os dirigentes do CMDRS serão
escolhidos entre os conselheiros titulares através de votação dos mesmos, em
reunião com a presença mínima de cinqüenta por cento mais um dos
componentes do CMDRS.
Parágrafo Quarto: A homologação dos membros do
CMDRS dar-se-á por ato do prefeito municipal, mediante indicação dos
órgãos e entidades representadas.
Art. 6º - O Executivo Municipal, através de seus órgãos e
entidades da administração direta e indireta, fornecerá as condições e as
informações necessárias para o CMDRS cumprir as suas atribuições.
Art. 7º - O CMDRS elaborará o seu regimento interno, para
regular o seu funcionamento.
Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO,
AOS 13 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2001.

(a) Adib Elias Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.818, DE 13 DE JULHO DE 2001.

“Autoriza realizar
especifica”.

despesas

que

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
realizar despesas com o aluguel de imóvel comercial, destinado a abrigar a
Empresa STILREVEST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, cuja matriz
está situada em São Paulo - SP, interessada em instalar-se nesta cidade de
Catalão, Estado de Goiás.
§ 1º - A autorização de que trata o presente artigo será de 12
(doze) meses, a iniciar em primeiro de julho do corrente ano, à razão de
33,33% (trinta e três ponto trinta e três por cento), do valor global do aluguel
mensal, podendo ser renovado por um período de até 06 (seis) meses;
§ 2º - A parte que caberá ao Município de Catalão, mencionada
no parágrafo anterior deste artigo, não poderá ultrapassar a R$ 1.000,00 (Um
mil reais) ao mês;
§ 3º - O Chefe do Poder Executivo nomeará uma comissão
composta de 03(três) pessoas para proceder a avaliação do imóvel a ser locado
em conjunto com a Empresa referenciada no artigo primeiro desta lei;
§ 4º - Todas as despesas com a execução desta lei, correrão a
conta exclusiva da dotação orçamentária vigente.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO,
AOS 13 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2001.
(a) Adib Elias Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.919, DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

“Autoriza Crédito Especial e dá
outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o presidente do fundo Municipal de Saúde de
Catalão, autorizado a abrir na contabilidade daquela Autarquia um crédito
especial no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), na seguinte dotação:
13.75.428 - Assistência Médica Sanitária
13.75.428-2001 - Administração Geral
3.1.1.3 - Obrigações Patronais
Art. 2º - O Crédito autorizado no Artigo primeiro desta Lei
será coberto com recursos próprios, provenientes de anulações parciais de
dotações orçamentárias, indicadas por Portaria do Presidente.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO,
AOS 24 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2001.

(a) Adib Elias Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.920, DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

“Autoriza Crédito Especial e dá
outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Superintendente do Instituto de Previdência e
Assistência de Catalão, autorizado a abrir na contabilidade daquela Autarquia
um crédito especial no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), na seguinte
dotação:
15.81.486 - Assistência Social Geral
15.81.486-2001 - Administração Geral
3.1.1.3 - Obrigações Patronais

Art. 2º - O Crédito autorizado no Artigo primeiro desta Lei
será coberto com recursos próprios, provenientes de anulações parciais de
dotações orçamentárias, indicadas por Portaria do Superintendente.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO,
AOS 24 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2001.

(a) Adib Elias Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.921, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001.

“Autoriza doar ao Goiás MP PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA,
área de terreno que especifica e dá
outras providências”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar
de seu patrimônio ao GOIÁS MP - PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA,
uma área de terreno, com 1.020,00m2, situada à Av. Cristiano Aires com Av.
Ferroviária Oeste, Centro, nesta cidade, a ser desmembrada de área maior.
Parágrafo único - Todas as despesas com a execução desta lei,
correrão a conta exclusiva da dotação orcamentária vigente.
Art. 2º - A área de terreno objeto do artigo 1º desta lei, tem o
fim específico e único de servir para a edificação da sede própria do
Ministério Público na Comarca de Catalão, vedada qualquer outra destinação,
sob pena de reverter-se novamente ao patrimônio do Município a área doada,
independentemente de qualquer ação judicial.
Art. 3º - Na escritura de doação, deverá constar a
obrigatoriedade do início das obras, que trata o artigo 2º, no prazo
improrrogável de um (01) ano e de (03) anos para a conclusão, sob pena de
reversão das áreas doadas ao patrimônio do Município, independentemente de
qualquer procedimento judicial.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO,
AOS 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2001.

(a) Adib Elias Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
LEI Nº 1.922, DE 20 DE SETEMBRO DE 2001.
“Dispõe
sobre
a
criação
da
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO – S.A.E. e dá outras
providências”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, APROVA E EU,
PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica criada, como entidade autárquica municipal, a
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, com a sigla
S.A.E., na estrutura administrativa indireta, dotada de personalidade jurídica
própria e autonomia administrativa, patrimonial e financeira, nos termos
desta lei, com a finalidade de administrar, no que for de competência do
Município, a execução dos serviços de distribuição de água tratada e coleta
e tratamento de esgoto sanitário.
Parágrafo Único – Compete especificamente à Superintendência :
a) estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato
com Empresas e/ou organizações especializadas em engenharia
sanitária, as obras relativas à construção, ampliação ou
remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água
potável a de esgoto sanitário;
b) Atuar como orgão coordenador e fiscalizador da execução dos
convênios firmados entre o Município e os órgãos federais ou
estaduais para os estudos, projetos e obras de construção,
ampliação ou remodelação dos serviços públicos de
abastecimento de água e de esgotos sanitários;

c) Ampliar, operar, manter, conservar e explorar, diretamente os
serviços de água potável e de esgoto sanitário;

d) Lançar, fiscalizar e arrecadar taxas e tarifas dos serviços de água
e esgoto;
e) Exercer, dentro dos limites legais, quaisquer outras atividades
relacionadas com os sistemas de água e esgotos;
f) Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas que regulam o
assunto, no âmbito de suas atribuições;
g) coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os serviços de
água e esgoto;

Art. 2º - A Superintendência Municipal de Água e Esgoto que ora se
cria, gozará de todas as prerrogativas, isenções e favores fiscais
concedidos ao Município de Catalão e às suas instituições.
Art. 3º - A Superintendência Municipal de água e esgoto poderá ser
extinta a qualquer tempo, por Decreto do Chefe do Poder Executivo
Municipal, desde que venha a tornar-se prejudicial ao interesse público, ou
se faça impossível a sua manutenção, revertendo seu patrimônio, no caso,
à propriedade do Município.
Art. 4º - Para a consecução de suas finalidades e objetivos, a
Superintendência Municipal de água e esgoto poderá firmar convênios,
contratos, acordos e ajustes com órgãos e entidades da Administração
Pública Federal, Estadual e Municipal, bem como com organismos
internacionais e entidades ou Empresas privadas, obedecendo a legislação
que regula o assunto.
Art. 5º - A S.A.E., fica autorizada a firmar convênio específico com a
SANEAGO para assegurar a continuidade dos empregos, serviços e o
funcionamento do Sistema de Abastecimento de água e esgoto, por período
nunca inferior a 180 (cento e oitenta) dias de operação.
Art. 6º - O patrimônio da Superintendência Municipal de Água e
Esgoto será constituído:

a) De todos os bens móveis, imóveis, instalações, títulos, materiais e
outros valores próprios, atualmente destinados, empregados e
utilizados nos sistemas públicos de água e esgotos sanitários;
b) Dos bens imóveis que lhe transferir o Município, ou outros órgãos
federais e estaduais;
c) Dos bens móveis e imóveis que, por compra, permuta, doações e
legados, venha a possuir;
d) Dos direitos que lhe vierem a ser consignados.
Parágrafo - único - O Chefe do Poder Executivo designará uma
Comissão para no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a publicação
desta lei, proceder à relação e a avaliação do acervo patrimonial
pertencente ao Sistema de Água e Esgoto do Município de Catalão para
acerto de contas entre a SANEAGO e o MUNICÍPIO.
Art. 7º - Constituem receita da Superintendência Municipal de Água e
Esgoto:
a) O produto de quaisquer tributos e remuneração decorrentes,
diretamente, dos serviços de água e esgoto, tais como taxas de
água e de esgoto, instalações, reparos, aferição, aluguel, e
conservação de hidrômetro, serviços referentes a ligações de água
e esgoto, prolongamento de redes por conta de terceiros, multas,
juros, etc.;
b) Subvenção que lhe for anualmente consignada no orçamento do
Município;
c) Auxílios, subvenções e créditos especiais ou adicionais que lhe
forem concedidas, inclusive para obras novas, pelos governos
Federal, Estadual e/ou Municipal ou por organismos de
cooperação internacional;
d) Produto dos juros sobre depósitos bancários e outras rendas
patrimoniais;
e) Produto da renda de materiais inservíveis e da alienação de bens
patrimoniais que tornem desnecessários a seus serviços;

f) Do produto de cauções ou depósitos que reverterem aos seus
cofres por inadimplência contratual;
g) De doações, legadas e outras rendas que, por sua natureza ou
finalidade, lhe devam caber;
g) Rendas em seu favor constituídas por terceiros;
h) Rendas, legados e doações;
i) Outras receitas extraordinárias ou eventuais;
j) Recursos provenientes de ajustes, acordos, convênios e contratos;
l) Remuneração por serviços prestados;
m) Outros valores eventualmente recebidos.
Art. 8º - A contabilidade da Superintendência Municipal de Água e
Esgoto obedecerá todas as normas de escrituração das entidades públicas,
inclusive a fiscalização do Conselho Fiscal que será criado por ocasião da
regulamentação desta Lei e finalmente ao Tribunal de Contas dos
Municípios.
Art. 9º - A Superintendência Municipal de água e Esgoto será dirigida
por um Superintendente, nomeado pelo Chefe do Poder Executivo
Municipal, o qual administrará seus serviços, praticando os atos de gestão
necessários, e a representará, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele.
Art. 10 - Integram a estrutura administrativa básica da
Superintendência, os cargos a seguir especificados, com seus quantitativos
e vencimentos, de livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder
Executivo Municipal:
a) ESTRUTURA DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO:
DIREÇÃO SUPERIOR:
01 – Superintendente Geral da S.A.E:
Salário R$ 2.005,83 (Dois mil,
cinco reais e oitenta e três centavos) mensais;
01 – Diretor Administrativo-Financeiro da S.A.E: Salário R$ 1.333,33
(Hum mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) mensais.

01 – Diretor de Operações da S.A.E: Salário R$ 1.866,67 (Hum mil
oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) mensais;
01 – Assessor Jurídico da S.A.E:
Salário R$ 1.333,33 (Hum mil
trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) mensais.
§ 1º - Para todos os cargos de provimento em comissão
acima referenciados e constantes desta lei, poderá ser concedido
gratificação de até 50% (cinquenta por cento) sob o valor do
vencimento do cargo.
§ 2 º - O cargo de Diretor de Operações da S.A.E. é privativo de
Engenheiro, com experiência em abastecimento de água e esgotamento
sanitário.
§ 3º - Os salários dos servidores da Superintendência Municipal
serão majorados na mesma data, percentual e forma dos demais servidores
públicos municipais.
Art.11 – Até que se crie o Quadro Próprio Operacional do
S.A.E, fica o Superintendente Geral autorizado a contratar,
dispensada a licitação, via ato próprio do chefe do Executivo local,
nos termos da Lei 8.666/93, os serviços de empresa especializada
no ramo de tratamento e distribuição de água e esgoto sanitário,
por um período de até 180 (cento e oitenta) dias, em caráter de
excepcionalidade e de real interesse público.
Art. 12 – É vedado á Superintendência conceder empréstimos e
avais de quaisquer natureza ao Executivo Municipal ou a qualquer outra
entidade ou pessoa.
Art.13 – O chefe do Poder Executivo expedirá os atos necessários à
completa regulamentação da presente Lei para o seu bom e fiel
cumprimento, oportunidade em que se fará a classificação dos serviços de
água e esgoto, definirá valores das tarifas e taxas, calculadas de forma que
se possa expandir e manter o sistema em funcionamento e nunca
superiores aos valores cobradas pela antiga Concessionária.
Parágrafo único – A regulamentação de que trata este artigo
compreenderá ainda a aprovação do regimento interno da
Superintendência.

Art. 14 - Esta Lei Entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal de nº
1.755, de 19 de maio de 1999.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, AOS 20 DIAS DO MÊS DE
SETEMBRO DE 2001.

DR. ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal
ALTERADA PELA LEI Nº 3.457, DE 08.02.2017

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
CÓ P I A
LEI Nº 1.923, DE 28 DE SETEMBRO DE 2001.

“Autoriza a aquisição de bem imóvel”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aprova e eu,
Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir, para
incorporação ao patrimônio público da municipalidade os imóveis urbanos
remanescentes de propriedade da Rede Ferroviária Federal S.A – RFFSA,
localizados no Município de Catalão, pelo preço estabelecido através de avaliações
no valor total de R$60.323,54 (sessenta mil trezentos e vinte e três reais e cinquenta
e quatro centavos), discriminados conforme quadro abaixo:

O
R
D
E
M
1

Identificação
Do
Imóvel

Terreno
Área Valor
(M2) (reais)

Edificação
Área
Valor
(m2)
(reais)

Total
(reais)

Estação
Ferroviária,
anexo e almoxarifado.
922,50 36.900,0 294,07 23.423, 60.323,
NBP 2204623 e 2204634
0
54
54

§ 1º - O pagamento do preço da aquisição, autorizada no
“caput” deste artigo, se dará em uma entrada de 10% (dez por cento) e o restante em

até 12 (doze) parcelas mensais, acrescidas de juros de 6% (seis por cento) ao ano –
Tabela Price – e atualizadas na menor periodicidade que a legislação se impor pelo
índice adotado pelo Governo Federal para o cálculo oficial da inflação, o
IPCA/IBGE,
§ 2º - O município poderá oferecer, como garantia de
pagamento pela aquisição autorizada por esta Lei, as quotas de transferência das
receitas do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e/ou do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS do Imposto sobre Serviços - ISS,
outorgando à RFFSA poderes para retenção de importância correspondente às
parcelas eventualmente vencidas e não pagas.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra
em vigor a partir da data de sua publicação.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 28/09/2001.
(a) ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Confere com a original, devidamente registrada e arquivada em livro próprio desta
Prefeitura.
Secretaria Municipal de Administração, aos 29 dias do mês de setembro de 2001.

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
CÓ P I A
LEI Nº 1.924, DE 28 DE SETEMBRO DE 2001.
“Autoriza desapropriação bem imóvel que
menciona e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a
desapropriar amigável ou judicialmente, o imóvel urbano (terreno e construções),
onde estabelecia a extinta CASEGO, nesta cidade, pertencente a COMPANHIA
ENERGÉTICA DE GOIÁS – CELG., sociedade de economia mista, sediada na
Capital deste Estado.
Art. 2º - O imóvel a ser desapropriado destina-se a
instalação de indústria em nossa cidade.
§ 1º - Fica ainda o Município de Catalão, autorizado a
fazer a Cessão de Uso onerosa do imóvel a ser desapropriado, por até 99 (noventa e
nove) anos, a qualquer indústria que tenha tido o Protocolo de Intenção aprovado
pela municipalidade e se disponha a pagar ao município o valor da avaliação do bem
a ser desapropriado.
§ 2º - A localização do imóvel, medidas e confrontações
serão definidas e declaradas por Decreto do Poder Executivo.
Art. 3º - Para realizar a aquisição quer amigável ou
judicialmente, o Poder Executivo designará uma Comissão composta de 03 (três)
pessoas para realizar a devida avaliação, que aceita pela partes, proceder-se-á a
aquisição amigável.

Art.4º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art.5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 28/09/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A
LEI Nº 1.925, DE 28 DE SETEMBRO DE 2001.
“Autoriza Conceder Subvenção que especifica”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou, e
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a conceder
subvenção ao CENTRO COMUNITÁRIO SÃO SEBASTIÃO, com sede nesta cidade, no
valor de R$1.650,00(hum mil, seiscentos e cinquenta reais), em moeda corrente do país.
Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, o CENTRO
COMUNITÁRIO SÃO SEBASTIÃO deverá apresentar o plano de aplicação e,
posteriormente, a devida prestação de conta referente a subvenção recebida.
Art. 3º - As despesas com a execução desta lei, correrão por
conta da dotação orçamentária do Município.
Art.4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 27
(vinte e sete) dias do mês de setembro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 28/09/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A
LEI Nº 1.926, DE 28 DE SETEMBRO DE 2001.
“Autoriza Conceder Subvenção que especifica”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a conceder
subvenção ao CENTRO COMUNITÁRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, com sede nesta
cidade, no valor de R$1.650,00(hum mil, seiscentos e cinquenta reais), em moeda corrente
do país.
Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, o CENTRO
COMUNITÁRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS deverá apresentar o plano de aplicação e,
posteriormente, a devida prestação de conta referente a subvenção recebida.
Art. 3º - As despesas com a execução desta lei, correrão por
conta da dotação orçamentária do Município.
Art.4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 27
(vinte e sete) dias do mês de setembro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 28/09/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A
PROJETO DE EMENDA À LEI Nº 845 DE 05.04.90, Nº 2024, DE 03 DE
SETEMBR DE 2.001.
“Altera a redação do artigo 139 da Lei Orgânica do
Município e acresce Parágrafo Único que menciona”.
Faço saber que a Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aprova e a sua Mesa diretora, nos termos do § 2º do artigo 23, da Lei Orgânica
do Município, PROMULGA A SEGUINTE EMENDA AO TEXTO DA LEI Nº 845,
DE 05 DE ABRIL DE 1.990:
Art. 1º - O artigo 139 da Lei Orgânica do Município, passa a ter
a seguinte redação e acrescido do Parágrafo Único:
Art. 139 - Vedada a alteração de denominação das vias
públicas, logradouros e próprios municipais, identificados
com nomes de pessoas

Parágrafo Único - excetua-se da vedação deste artigo,
quando a alteração se destinar à primitiva denominação, e ,
ainda, quando existir mais de uma denominação com a
mesma identificação''.
Art.2º - Esta Emenda ao texto da Lei Orgânica do Município,
entra em vigor na data de sua publicação.
(a) Juarez Camilo Rodovalho
(a) Raimundo Nonato Saraiva Carvalho
(a) José Carlos Elias da Silva
(a) Paulo César Pereira
(a) Ozar Fernandes Neto
(a) Mauro Leonel

(a) José Rezende
(a) Nair Francisco Pires
"A mesa da Câmara faz saber que a Câmara Municipal de
Catalão, Estado de Goiás, aprovou e a ela promulga a
presente lei, com o nº de ordem ou seja 1927.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A
LEI Nº 1.928, DE 09 DE OUTUBRO DE 2001.
“Autoriza Conceder Subvenção que especifica”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a conceder
subvenção ao CENTRO COMUNITÁRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, com sede nesta
cidade, no valor de R$1.650,00(hum mil, seiscentos e cinquenta reais), em moeda corrente
do país.
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 conta referente a subvenção recebida.
Art. 3º - As despesas com a execução desta lei, correrão por
conta da dotação orçamentária do Município.
Art.4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 09
(nove) dias do mês de Outubro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 09/10/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A
LEI Nº 1.929, DE 19 DE OUTUBRO DE 2001.
“Autoriza o Município de Catalão a alienar os
blocketes retirados de ruas e avenidas de nossa
cidade e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
proceder a alienação dos blocketes retirados de ruas e avenidas de nossa cidade e não
reaproveitados por esta municipalidade.
Art. 2º - Para definir o preço do metro quadrado dos blocketes o
Chefe do Poder Executivo nomeará uma comissão composta por 03 (três) membros.
Parágrafo único - Uma vez definido o valor do metro quadrado
os compradores deverão efetuar o pagamento através de DUAM (documento Único de
Arrecadação Municipal) junto a Coletoria desta Prefeitura.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 17
(dezessete) dias do mês de Outubro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 19/10/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A
LEI Nº 1.930, DE 19 DE OUTUBRO DE 2001.
“Autoriza o Município de Catalão a filiar-se a Frente de
Mobilização Municipalista FMM, e dá outras
providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal,
autorizado a proceder a filiação do Município de Catalão junto a FRENTE DE
MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA - FMM.
Art. 2º - Em virtude da filiação autorizada no artigo 1º
(primeiro) desta Lei, fica ainda o Município autorizado a efetuar o pagamento mensal de
uma contribuição no valor de C$674,63 (seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e três
centavos) mensais.
§ 1º - A contribuição de que trata o caput deste artigo poderá ser
descontada na cota individual de ICMS deste Município, junto ao Banco do Estado de
Goiás - BEG.
§ 2º - Fica reservado ao Município de Catalão o direito de
suspender a contribuição a qualquer tempo, mediante comunicado à beneficiária ou
diretamente ao Banco do Estado de Goiás.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 17
(dezessete) dias do mês de Outubro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
(a) Enival Mamede Leão
Presidente
1º Secretário
"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 19/10/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A
LEI Nº 1.931, DE 19 DE OUTUBRO DE 2001.
“Autoriza conceder subvenção financeira da
forma que especifica e dá outras providências"
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
conceder subvenção financeira, na importância de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais),
a entidade filantrópica OBRAS SOCIAIS ESPÍRITAS " JORGE FAHIN FILHO", a
ser repassada em até 04 (quatro) parcelas, a partir do mês de Outubro do corrente ano.
Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a entidade
filantrópica OBRAS SOCIAIS ESPÍRITAS ''JORGE FAHIN FILHO'', deverá apresentar o
plano de aplicação e, posteriormente, a devida prestação de conta referente a subvenção
recebida.
Art. 3º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 17
(dezessete) dias do mês de Outubro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
(a) Enival Mamede Leão
Presidente
1º Secretário
"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 19/10/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A
LEI Nº 1.932,
“Autoriza o Município de Catalão a alienar os
blocketes retirados de ruas e avenidas de nossa
cidade e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
proceder a alienação dos blocketes retirados de ruas e avenidas de nossa cidade e não
reaproveitados por esta municipalidade.
Art. 2º - Para definir o preço do metro quadrado dos blocketes o
Chefe do Poder Executivo nomeará uma comissão composta por 03 (três) membros.
Parágrafo único - Uma vez definido o valor do metro quadrado
os compradores deverão efetuar o pagamento através de DUAM (documento Único de
Arrecadação Municipal) junto a Coletoria desta Prefeitura.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 17
(dezessete) dias do mês de Outubro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 19/10/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A
LEI Nº 1.933, de 23 de outubro de 2001.
“Autoriza o Crédito Suplementar que
especifica”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, decretou e
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir na
Contabilidade Municipal, crédito suplementar de até o limite de 50% (cinquenta por cento)
do total das despesas fixadas no orçamento vigente, para cobrir insuficiência de dotações
orçamentárias dos órgãos da Administração Pública Municipal.
Art. 2º - Os créditos abertos conforme o artigo anterior, serão
cobertos com excesso de arrecadação e recursos de real economia que se fará por Decreto
do Executivo, de acordo com o item III, § 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 22
(vinte e dois) dias do mês de Outubro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 23/10/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A

LEI Nº 1.934, de 23 de outubro de 2001.
“Dispõe sobre a Prestação de Serviços e
Assistência
Técnica
em
propriedades
particulares na zona rural, que menciona”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a contratar serviços de máquinas, implementos, veículos, mão-de-obra de
terceiros, para beneficiar propriedades rurais, promovendo o incremento da
produção no meio rural, com obras de represamento, desmatamento, aração,
gradeação, encascalhamento de currais, terraplanagens, transporte de insumos,
plantio, colheitas e assistência técnica de agronomia e veterinária, dentre outros
serviços nesta área.
Parágrafo único - Os benefícios autorizados no caput
deste artigo, poderão ser executados também pelo próprio município, de acordo com
as disponibilidades.
Art. 2º - Fica ainda o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a celebrar convênios com cooperativas de produtores, centrais de
associações de mini e pequenos produtores, associações de mini e pequenos
produtores rurais e associação de moradores com o objetivo de ceder ou locar
máquinas, implementos, veículos e funcionários para a execução de serviços e
assistência técnica aos produtores rurais.
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução da presente
lei, correrão por conta da dotação própria do município e/ou por contrapartida do

produtor rural beneficiado. A contrapartida ou isenção dela será regulamentada por
resolução do CMDRS (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável).
Art. 4º - As contrapartidas oriundas das prestações de
serviços e da assistência técnica aos produtores rurais serão depositadas em conta
específica da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente e só poderão ser
utilizadas na re-aplicação em favor dos mesmos serviços. A utilização dos recursos
desta conta será fiscalizada pelo CMDRS bem como outras dotações orçamentárias
repassadas à esta secretaria para este fim.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Outubro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 23/10/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A

LEI Nº 1.935, de 23 de outubro de 2001.
“Concede
Gratificação
Especial
aos
Funcionários Municipais, como especifica.”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e eu,
Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder Gratificação
Especial, aos servidores desta Prefeitura, que prestaram serviços suplementares
imprescindíveis no decorrer da Festa de Nossa Senhora do Rosário, neste ano de 2.001,
como especifica:
N.º
NOME_SERVIDOR(A)
TOTAL
001 - Adriano Patrício R. de Souza - R$ 579,40
002 - Alberto Carlos Horácio dos Santos - R$ 276,46
003 - Aparecido do Nascimento - R$ 448,08
004 - Donizete de Freitas Martins - R$ 713,94
005 - Heleno de Paula Pontes - R$ 547,04
006 - Izaías Apolinário Dantas - R$ 267,96
007 - Jakson Luiz Duarte - R$ 307,44
008 - José Batista da Silva II - R$ 361,20

009 - João Batista de Morais - R$ 516,60
010 - José Pereira da Silva - R$ 201,88
011 - Leonardo de Andrade - R$ 380,72
012 - Marcos Silva - R$ 675,60
013 - Merina Mesquita - R$ 289,92
014 - Sérgio Silva Costa - R$ 501,68
015 - Sivaldo Mendes de Oliveira - R$ 296,02
016 - Valmir Pires Rosa - R$ 952,56
017 - Vanderley de Oliveira da Silva - R$ 278,73
018 - Wilsiner Silva de Carvalho - R$ 267,96
019 - Antenor Vieira Machado - R$ 92,80
020 - Antônio Carlos Ribeiro - R$ 91,20
021 - Francisco Ferreira da Silva - R$ 35,84
022 - Heleno Nunes Patrício - R$ 92,80
023 - Jamil Nazar de Brito - R$ 89,60
024 - João de Souza Freitas - R$ 53,76
025 - Josafa Batista Rosa - R$ 74,24
026 - José Marcílio Alves - R$ 18,24
027 - Júlio Rosa Rodrigues - R$ 91,20
028 - Ozark Vieira Tomaz - R$ 92,80
029 - Sebastião Divino Borges - R$ 53,76
030 - Sebastião Jacinto Filho - R$ 89,60
031 - Sebastião Manoel Gomes - R$ 89,60
032 - Valmir Carlos Neto - R$ 89,60

033 - Antônio Geraldo da Silva - R$ 173,34
034 - Clébio Pereira Faria - R$ 168,08
035 - Nilton Cândido - R$ 170,22
036 - Alfredo Angelo de Lima - R$ 174,42
037 - Anivaldo Joaquim de Oliveira - R$ 559,63
038 - Antônio de Fátima Nascimento - R$ 327,12
039 - Divino Leonsio Avellar - R$ 287,28
040 - Eliomar Vieira - R$ 165,84
041 - Fernando José da Silva - R$ 223,44
042 - Giovani Santana - R$ 305,52
043 - Iedo Fernandes Barbosa - R$ 54,32
044 - Jamil Antônio dos Santos - R$ 214,20
045 - Jeovanine Luiz Lourenço - R$ 360,72
046 - Jesus Bernardo de Oliveira - R$ 556,20
047 - João Pereira de Melo - R$ 287,28
048 - Joaquim José Ribeiro - R$ 201,60
049 - José Mário Ribeiro - R$ 299,12
050 - Luiz Antônio Borges - R$ 190,08
051 - Maurício José Borges - R$ 290,16
052 - Pedro Martins Ribeiro - R$ 367,20
053 - Rafi do Nascimento Morais - R$ 143,64
Total geral:
R$ 14.437,84 (catorze mil, quatrocentos e trinta e sete reais e
oitenta e quatro centavos).
Art. 2º - As despesas com a execução desta lei correrão a conta da

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

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Outubro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 23/10/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A

LEI Nº 1.936, de 30 de outubro de 2001.
“Dispõe sobre a aplicação de penalidades à
prática de assédio moral nas dependências da
Administração Pública Municipal Direta por
servidores públicos municipais”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam os servidores públicos municipais, inclusive os
ocupantes de cargos de Chefia e os comissionados de forma geral, sujeitos às
seguintes penalidades administrativas na prática de assédio moral, nas dependências
do local de trabalho.
I - Advertência;
II - Suspensão, impondo-se ao funcionário a participação em
curso de comportamento profissional;
III - Demissão;
Parágrafo Único - Para fins do disposto nesta lei considerase assédio moral todo tipo de ação, e gesto ou palavra que atinja, pela repetição, a
auto-estima e a segurança de um indivíduo, fazendo-o duvidar de si e de sua
competência, implicando em dano ao ambiente de trabalho, à evolução da carreira
profissional ou à estabilidade do vínculo empregatício do funcionário, tais como:
marcar tarefas com prazos impossíveis; passar alguém de uma área de
responsabilidade para funções triviais; tomar crédito de idéias de outro; ignorar ou
excluir um funcionário só se dirigindo a ele através de terceiros; sonegar

informações de forma insistente; espalhar rumores maliciosos; criticar com
persistência; subestimar esforços e outras perseguições em geral.
Art. 2º - Os procedimentos administrativos do disposto no
artigo anterior será iniciado por provocação da parte ofendida ou pela autoridade que
tiver conhecimento da infração funcional.
Parágrafo único - Fica assegurado ao Servidor o direito de
ampla defesa das acusações que lhe forem imputadas, sob pena de nulidade.
Art. 3º - As penalidades a serem aplicadas serão decididas em
processo administrativo, de forma progressiva, considerada a reincidência e a
gravidade da ação;
Parágrafo primeiro - As penas de curso de aprimoramento
profissional, suspensão e multa deverão ser objeto da notificação por escrito ao
servidor infrator.
Parágrafo segundo - A pena de suspensão poderá, quando
houver conveniência para o Serviço, ser convertida em multa, sendo o funcionário,
nesse caso, obrigado a permanecer no exercício da função.
Art.4º - Esta lei deverá ser regulamentada pelo Executivo no
prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Setembro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 30/10/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A
LEI Nº 1.937, DE 31 DE OUTUBRO DE 2001.
“Altera a redação do artigo 4º da Lei 1905 e dá
outras providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O artigo 4º da Lei nº 1.905, de 09 de maio de 2.001,
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 4º - As contratações com base nesta Lei, obedecerão o
limite de prazo fixado no cronograma físico financeiro de execução da Obra e não poderão
exceder a 180 ( cento e oitenta) dias, vedada a recontratação.
Parágrafo Único: A Chefia do Poder Executivo poderá
promover a alteração do prazo de vigência dos contratos firmados por força da Lei
l.905/01, prorrogando-se até o limite estipulado no caput deste artigo, mediante Termo
Aditivo".
Art.2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 30
(trinta) dias do mês de Outubro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 31/10/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A
LEI Nº 1.938, DE 31 DE OUTUBRO DE 2001.
“Altera denominação de logradouro público que
especifica”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica a partir desta data alterada a denominação da
Praça das Bandeiras para "Praça Emanuel dos Santos Batista", situada no
Loteamento Vila União, nesta cidade.
Art.2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Outubro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 31/10/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A
LEI Nº 1.939, DE 31 DE OUTUBRO DE 2001.
“Concede gratificação especial ao Funcionário
Municipal, como especifica ”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
Gratificação
Especial,
ao
servidor
desta
Prefeitura,
o
Sr.
Durval Salviano do Nascimento, no valor de R$409,94 (quatrocentos e nove reais e
noventa e quatro centavos), que prestou serviços suplementares imprescindíveis no decorrer
da Festa de Nossa Senhora do Rosário, neste ano de 2001, como especifica:
Art. 2º - As despesas com a execução desta lei, correrão por
conta da dotação orçamentária vigente.
Art.3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 22
(vinte e nove) dias do mês de Outubro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 31/10/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A
LEI Nº 1.940, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2001.
“Autoriza adesão do Município de Catalão, acordo de
recebimento de seus créditos oriundos do programa
Fomentar e parcelamento de débitos junto às
empresas estatais ”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizada a adesão do Município de Catalão,
Estado de Goiás ao acordo para recebimento parcelado de seus créditos reativos aos leilões
do Programa FOMENTAR.
Art. 2º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado
a firmar em nome do Município o mencionado Acordo.
Art.3º - Fica ainda autorizado o Chefe do Poder Executivo
Municipal a firmar acordo para pagamento parcelado de seus débitos com as estatais:
Companhia Energética de Goiás - CELG e Saneamento de Goiás - SANEAGO.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 05
(cinco) dias do mês de Outubro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 07/11/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A
LEI Nº 1.941, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2001.
“Dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo aos
servidores públicos municipais e dá outras
providências”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
conceder bolsas de estudos, no valor de 100% (cem por cento) da mensalidade escolar, aos
servidores públicos municipais ativos, excetuando-se os comissionados e efetivos com
cargo em comissão de Chefia de Departamento ou equiparados.
Art. 2º - A bolsa a ser concedida será para cursos superiores do
Centro de Ensino Superior de Catalão - CESUC- excetuando-se os cursos ministrados pela
UFG - Campus de Catalão.
Parágrafo Único - Os servidores efetivos que já estão cursando
ensino superior no CESUC, independentemente do curso, o Município fica também
autorizado a conceder bolsas de estudo, no valor de 100%(Cem por cento) da mensalidade
escolar até o final do curso já iniciado.
Art. 3º - A concessão se dará mediante requerimento em causa
própria, juntamente com o comprovante de matrícula, situação em que se comprovará a
relação de curso permitido por esta Lei.
Art. 4º - O servidor aluno que for reprovado em mais de uma
matéria, perderá o direito a 30% (trinta por cento) do custeio da bolsa de estudo no
semestre subsequente, voltando a gozar do benefício total após regularizada a situação de
pendência.
Art. 5º - O servidor aluno que vier a abandonar o curso ou for
reprovado por falta, perderá automaticamente o benefício da bolsa, devendo ainda, ressarcir
ao município o montante já pago, sem correção, através de parcelas mensais, a serem

descontadas no seu salário, no valor não superior a 25%(vinte e cinco por cento) do seu
vencimento.
Art. 6º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2002, revogando-se as disposições em
contrário, especialmente a Lei Municipal de nº 1.529, de 11 de março de 1.997.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 12
(doze) dias do mês de novembro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 14/11/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A
LEI Nº 1.942, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2001.
Autógrafo de Lei n.º 2030 de 24 de Setembro de 2001.

“Regulamenta
eleição
de
diretores
dos
estabelecimentos de ensino da rede pública municipal
e estabelece critérios”.

A Câmara Municipal de Catalão aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono a
seguinte lei:
Art. 1.º - As eleições para diretores das unidades escolares municipais deverão
serem realizadas no mês de Setembro do ano letivo de 2002.
§ 1.º - O diretor será eleito pela comunidade escolar, por voto direto, secreto e
facultativo, ficando proibido o voto por representação.
§ 2.º - A Comunidade Escolar compreende:
I – os alunos habilitados a votar, nos termos do parágrafo seguinte;
II – o pai ou mãe ou o responsável em caráter direto pelo educando;
III – o corpo técnico, docente e administrativo em efetivo exercício no
estabelecimento de ensino.
§ 3.º - Os alunos aptos a votar são os matriculados na educação básica e os alunos
regularmente matriculados a partir de 11 (onze) anos de idade e/ou que estejam
freqüentando a 4.ª série ou séries subsequentes dos graus de ensino mantidos pela escola.
Art. 2.º - O direito de voto será exercido uma só vez pelo eleitor.

Art. 3.º - O mandato do diretor será de 2 (dois) anos, com posse para o 20º
(vigésimo) dia útil após a apuração dos votos, sendo permitido a reeleição para mais um
mandato subsequente, exceto os funcionários em comissão.
Art. 4.º - Podem ser votados corpo docente, técnico administrativo da Rede
Municipal, bem como so atuais diretores em comissão:
I – tenham experiência na área do magistério;
II – estejam exercendo funções de magistério no mínimo, 2 (dois) anos, e estejam
em exercício na unidade escolar no mínimo, 6 (seis) meses, até a data do pleito;
III – demonstrem suficiente conhecimento da realidade social da região da escola
através de projeto pedagógico-adminsitrativo para este fim e não respondam a processo
administrativo disciplinar;
IV – não estejam em débito com prestação de contas de recursos financeiros
recebidos;
V – possuam:
a) O curso superior ou esteja cursando, quando se tratar das unidades escolares
que ministrem ensino fundamental até 8.ª série.
b) No mínimo, o curso de magistério, quando se tratarem das unidades
escolares que ministrem ensino infantil e fundamental até a 4ª serie.
.
§ 1.º - O professor em licença-prêmio poderá se candidatar à eleição para
diretor, desde que no início do 2.º semestre letivo esteja em pleno exercício
de suas funções.
§ 2.º - Fica assegurada a todos os candidatos a participação no processo a
que se refere o inciso III deste artigo, bem como liberação do funcionário
da função que vem exercendo, através de procedimentos administrativos
fixados pela Secretaria Municipal de Educação e aprovados pelo Conselho
Municipal de Educação.
Art. 5º - O candidato poderá registrar sua candidatura apenas em um
estabelecimento de ensino.
Art. 6.º - Nos estabelecimentos de ensino onde não houver candidato ou candidato
eleito, a Secretaria Municipal de Educação designará um diretor por 90 (noventa) dias, a
contar da posse dos eleitos, quando novo processo eleitoral será realizado, conforme
critérios a serem estabelecidos pelo Secretaria Municipal de Educação e submetidos
aprovação do Conselho Municipal de Educação.
Art. 7.º - Será considerado eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos
votos válidos, obedecendo o critério de proporcionalidade dos votos por categoria,
conforme fórmula abaixo:

Categoria Votantes:

A = alunos
B = pais de alunos ou responsáveis
C = professores e funcionários
Como determinar o coeficiente (peso) do voto de cada categoria. Para obter o
TOTAL DE VOTOS, usa-se a seguinte fórmula:

T = N.(A) + N(B) + N(C)

Para obter contagem de cada candidato, será estabelecida a seguinte formula:




N(A) – que votaram no candidato vezes o coeficiente dos alunos (X)
N(B) – que votaram no candidato vezes o coeficiente dos pais (Y)
N(C) – que votaram no candidato vezes o coeficiente dos professores e funcionários
(Z).

Coeficiente de alunos:

Coeficiente dos pais:

X=

___T___
3.N(A)

Y = ___T___
3.N(B)

Coeficientes dos professores e funcionários:

Z = __T___
3.N(C)

Art. 8.º - O candidato único deverá obter 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um)
dos votos válidos para ser considerado eleito.
Art. 9.º - Haverá em cada estabelecimento de ensino uma Comissão Eleitoral que
se encarregará da condução do processo de escolha do candidato pela comunidade escolar.
Parágrafo único – A Comissão Eleitoral será composta por um representante de
cada segmento da Comunidade Escolar (Representante de Pais de alunos, Representante de
aluno, Representante do Corpo Técnico, Representante do Corpo Administrativo e
Representante do Corpo Docente) desde que apto a votar.
Art. 10º – O registro de candidato a diretor será feito junto à Comissão Eleitoral da
Escola, acompanhado de sua proposta de trabalho, em consonância com a proposta
pedagógica da Escola.
Parágrafo único – A Comissão Eleitoral convocará a Assembléia Geral da
Comunidade Escolar para que os candidatos apresentem suas propostas de trabalho.

Art. 11 - Na vacância da função de diretor nos primeiros 12 (doze) meses,
responderá pela função o Secretário-Geral, por um prazo de até 90 (noventa) dias, quando
novo processo eleitoral se realizará.
Art. 12 – Em estabelecimento de ensino recém-instalado, seja por criação, seja por
desmembramento, ou que, em virtude de ampliação de atendimento, vier a comportar a
função de diretor, até suprimento na forma da lei, será designado, para o exercício da
referida função, servidor do Quadro de Magistério, que tenha no mínimo licenciatura plena
e esteja em exercício na unidade de ensino, segundo critérios a serem estabelecidos pela
Secretaria Municipal de Educação e aprovados pelo Conselho Municipal de Educação.
Art. 13 – Perderá a função o diretor que for condenado penalmente, com sentença
transitada em julgado, podendo, ainda, ser devidamente apurado em Processo
Adminstrativo, obedecendo os preceitos constitucionais e/ou por inciativa da Comunidade
Escolar, com a vontade expressa da maioria absoluta dos seus membros votantes, em
Assembléia Geral, convocada para esse fim.
Art. 14 – O processo eleitoral será coordenado pela Secretaria da Educação,
supervisionado pelo Conselho Municipal de Educação e executado pelos estabelecimentos
de ensino.
Art. 15 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário da Educação, após
ouvido o Conselho Municipal de Educação.
Art. 16 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão aos 17 dias do mês de Outubro do ano
de 2001.

Silvano Batista da Silva
Presidente

Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 19/11/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A

LEI Nº 1.943, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2001.
Autógrafo de Lei n.º 2030 de 24 de Setembro de 2001.

“Altera lei municipal n.º 1.361, de 11 de maio de
1994, alterada pela Lei Municipal de n° 1.477, de
20 de junho de 1.995 e dá outras providências”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - O Artigo 16, da Lei 1.361, de 11 de maio de
1994, alterado pela Lei Municipal de n.º 1.477, de 20 de junho de 1.995, volta a
partir desta data a ter a redação original, nos seguintes termos:
“Lei municipal n.º 1.361, de 11 de maio de 1994
Art. 16 – Os Conselheiros serão escolhidos em sufrágio
universal e direto, pelo voto facultativo e secreto dos cidadãos representantes de
instituições filosóficas, sociais e filantrópicas, especialmente todas as escolas
estaduais, municipais e particulares, incluídas as creches e abrigos públicos e
particulares, os Diretórios Acadêmicos, UESG (União dos Estudantes
Secundaristas de Catalão, Conferências Vicentinas, UFG (CAMPUS DE
CATALÃO), UEG E CESUC, todas com atuação neste Município e eleitoralmente
habilitados, em processo de escolha presidido pela junta eleitoral formada pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e, fiscalizada pelo
Ministério Público da Comarca.”

Art. 2º - O Artigo 19, da Lei 1.361, de 11 de maio de
1994, passa a partir desta data, a ter a seguinte redação:

“Lei municipal n.º 1.361, de 11 de maio de 1994
Art. 19 – Somente poderão concorrer ao processo de
escolha os candidatos que preencham, até o encerramento das inscrições, os
seguintes requisitos:
I – reconhecida idoneidade moral;
II – idade superior a 21(vinte e um) anos;
III – residir no município há mais de um ano, bem
como, apresentar certidão de antecedentes judiciais
criminais da Comarca ou Comarcas que tenha residido
nos últimos 5 (cinco) anos;
IV – estar no gozo de seus direitos políticos;
V – possuir 3º (terceiro grau completo ou estar
cursando ensino de terceiro grau;
VI – possuir CNH categoria B ou D;
VII – demonstrar conhecimentos de informática;
VIII – demonstrar condições de prestar atendimento
aos direitos da criança e do adolescente, o que será
avaliado pela análise e aprovação do Currículo do
candidato.
IX – não ocupar outro cargo eletivo de natureza
político-partidária.
Art. 3º - O artigo 27 da Lei 1.361, de 11 de Maio de
1994, passa a ter a seguinte redação:
“Lei municipal n.º 1.361, de 11 de maio de 1994''
Art. 27 - É proibida a propaganda por meio de anúncios
luminosos, faixas fixas, cartazes, incrições em qualquer local público ou
particular, rádios, TV, com execução dos locais autorizados pela Prefeitura para
utilização por todos os candidatos em igualdade de condições sob pena de
cassação da candidatura do candidato ou de seu mandato.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de
Goiás, aos 30 dias do mês de Outubro de 2001.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 26/11/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A

LEI Nº 1.944, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2001.
“ADOTA PROCEDIMENTOS PARA ESCOLHA
DE NOMES DE VIAS E LOGRADOUROS
PÚBLICOS NA FORMA QUE ESPECIFICA”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - O Chefe do Poder Executivo Municipal ao
denominar os logradouros públicos da cidade de Catalão, usará nomes de pessoas
falecidas que contribuíram para a coletividade catalana e que residiram em Catalão.
§ 1º - O nome da pessoa a ser escolhido poderá ser
levantado junto a Associação de Moradores do Bairro ou similar.
§ 2º - Este procedimento estenderá aos moradores da
zona rural, povoados e distritos do município de Catalão.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aos 26 de novembro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
(a) Enival Mamede Leão
Presidente
1º Secretário
"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 30/11/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A

LEI Nº 1.945, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2001.
“Autoriza o município colocar placas indicativas e
informativas dispondo sobre nome da cidade,
número de habitantes, área do município,
principais atividades econômicas e outras
informações de relev6encia, nas principais entradas
e saídas de nossa cidade ”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica autorizado O Chefe do Poder Executivo
Municipal a colocar placas indicativas e informativas nas principais entradas e
saídas desta cidade de Catalão, Estado de Goiás.
Art. 2º - Nas placas informativas e indicaticas, deverá
constar os seguintes dados: nome da cidade, número de habitantes, área do
município, pontos marcantes, principais atividades econômicas e outras informações
de relevância.
Art. 3 º - As referidas placas deverão obedecer à
padronização a ser determinada pela Administração Municipal.
Art. 4º - Fica ainda autorizado o Executivo Municipal a
firmar parceria com empresas privadas do município para a colocação das referidas
placas.
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aos 29 dias do mês de novembro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
(a) Enival Mamede Leão
Presidente
1º Secretário
"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 30/11/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A

LEI Nº 1.946, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2001.
“FAZ DENOMINAÇÃO
PÚBLICO”

DE

LOGRADOURO

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica a partir desta data alterada a denominação
da Praça das Bandeiras, para ''Praça Emanoel dos Santos Batista", situada no
Loteamento Vila União, nesta cidade.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aos 29 dias do mês de outubro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 30/11/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A

LEI Nº 1.947, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2001.
“FAZ ALTERAÇÃO
PÚBLICA”

DE

NOME

DE

VIA

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica pela presente lei denominada de "Rua
SEBASTIÃO ALVES DA COSTA", a antiga Rua 40-A, situada no Setor Margon
II, nesta cidade.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aos 27 dias do mês de outubro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 30/11/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A

LEI Nº 1.948, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2001.
“Autoriza realização de permuta que menciona e dá
outras providências”.

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei; Municipal,
sanciono a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a permutar com proprietários de lotes de terreno da Quadra 07, do
Loteamento Nossa Senhora do Rosário, desta cidade, por outros lotes ou áreas de
terras de propriedade do Município de Catalão, a seguir especificados:

LOTES
PERTENCENTES A
PARTICULARES:

LOTES OU ÁREAS DE TERRENO
PERTENCENTES AO MUNICÍPIO:

LOTES

QUADRA

LOTES

LOTEAMENTO

02

07

12, 13, 14 e15
05

03

07

IPANEMA
IPANEMA
LAGO DAS
MANSÕES

04

07

1ª, 2ª e 3ª área
10 e 11
05

LAGO DAS MANSÕES

IPANEMA
LAGO DAS
MANSÕES
LAGO DAS
MANSÕES

QUADRA/RUA

37
59
R. João Neves
Vieira
05
65
R. Oscar Alves
Leão

05

07

06

07

07

07

11 e 12

LAGO DAS MANSÕES
IPANEMA

39

07

14
1ª área

LAGO DAS
MANSÕES

R. Ouvidor c/ R.
Limíro Alves

08

4ª, 5ª e 6ª área
2ª, 3ª e 4ª área

R. Ouvidor c/ R.
Limíro Alves
02

Parágrafo único – A permuta ora autorizada objetiva
proteger a mata existente no local dos lotes pertencentes aos particulares,
especificamente sobre a Quadra 07, do Loteamento Nossa Senhora do Rosário e
ocorrerá da forma especificada no caput deste artigo, vez que já foi objeto de
avaliação por regular Comissão composta de três membros.
Artigo 2º - Fica ainda o Chefe do
Executivo municipal autorizado a desafetar e desmembrar as áreas institucionais
situadas às Ruas Ouvidor, Limírio Alves e Rua 05, com área de 1.973,43m2 e Av.
João Neves Vieira e Rua Oscar Alves Leão, com área de 2.295,00m2, ambas no
Loteamento Lago das Mansões Silva Leão, nesta cidade.

Artigo 3º - As despesas com escrituração, custas,
emolumentos, registros e outras decorrentes das permutas, correrão por conta
exclusiva do Município de Catalão, ficando também dispensado o recolhimento do
ITBI aos cofres públicos municipais, por parte dos Permutantes.
Parágrafo único - Todas as despesas com a execução desta
lei, correrão a conta exclusiva da dotação orçamentária vigente.
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aos 29 dias do mês de novembro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 30/11/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A

LEI Nº 1.949, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2001.
“Autoriza o Poder Executivo a Firmar Convênio,
em nome do Município de Catalão, com o
Município de Davinópolis, Estado de Goiás”

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
firmar convênio, em nome do Município de Catalão com o vizinho Município de
Davinópolis, neste Estado, objetivando definir os percentuais de cada Município na
cobrança do ISS incidente sobre a construção da Usina Hidrelética de Serra do
Facão.
Parágrafo Único - Os percentuais e prazos de duração
do convênio são os constantes no Termo de Convênio em anexo, que fica fazendo
parte integrante desta Lei.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta
Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aos 29 dias do mês de Novembro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 30/11/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A

LEI Nº 1.950, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2001.
“Autoriza o Município de Catalão a alienar restos
de materiais e sucatas e dá outras providências ”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
proceder alienação de restos de materiais e sucatas, que estão depositados em pátios
Municipais, desde que inservíveis ao consumo do Poder Público Municipal.
Artigo 2º - Para definir o preço do quilo dos materiais e
sucatas descritos no artigo anterior, o Chefe do Poder Executivo nomeará uma
comissão composta por 03 (três) membros, para avaliação e alienação dos mesmos.
Parágrafo Único - Uma vez definido o valor do o quilo
destes materiais, os compradores deverão efetuar o pagamento através de DUAM
(Documento Único de Arrecadação Municipal) junto à Coletoria desta Prefeitura.
Art. 3º - Esta Lei entrará em
publicação, revogadas as disposições em contrário.

vigor na data de sua

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aos 29 dias do mês de Novembro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
(a) Enival Mamede Leão
Presidente
1º Secretário
"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 30/11/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A

LEI Nº 1.951, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2001.
“Autoriza realização de despesas com campanha
promocional de vendas e a desenvolvida pela
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
CATALÃO - ACIC - E CÂMARA DOS
DIRIGENTES LOJISTAS - CDL, desta cidade ”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a realizar despesas até o limite de R$20.000,00(Vinte mil reais) com companha
promocional de venda no comércio de nossa cidade, referente ao dia de natal do corrente
ano, a ser promovida pela ASSSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
CATALÃO - ACIC - e CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS - CDL, desta
cidade"
Parágrafo Único - O chefe do Poder Executivo Municipal
poderá regulamentar a presente lei, via de decreto.
Artigo 2º - Todas as despesas com a execução desta lei,
correrão a conta exclusiva da dotação orçamentária vigente.
Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei
entrará em vigor na data de sua publicação.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 29
dias do mês de Novembro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
(a) Enival Mamede Leão
Presidente
1º Secretário
"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 30/11/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A

LEI Nº 1.952, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2001.
“Altera a lei Municipal n.º 1922 de 20 de Setembro
de 2001 e dá outras providências”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - O artigo 3º da lei n.º 1.922 de 20 de Setembro de
2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 3º - A superintendência Municipal de Água e Esgoto
poderá ser extinta a qualquer tempo, por decreto do chefe do Poder Executivo Municipal,
com prévia autorização legislativa, desde que venha a tornar-se prejudicial ao interesse
público, que se faça impossível a sua manutenção, revertendo o seu patrimônio, no caso
à propriedade do Município.
Art. 2º - O presente Projeto de Lei entrará na data de sua
publicação, revogando-se as disposições contrário.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 27
dias do mês de Novembro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 04/12/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A

LEI Nº 1.953, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2001.
“Altera a redação do inciso II, do artigo 181, da lei
1.881 do Código Tributário deste Município, de 19
de Dezembro de 2000”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º - O inciso II, do artigo 181, da Lei Municipal de n.º
1.881, de 19 de Dezembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 181 - .................................................................................
I - ............................................................................................"
"II - pagar, fora do prazo legal, o tributo devido, acrescido
de multa apenas de caráter moratório equivalente a 2% (dois por cento) fixo "
Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Artigo 3º - Esta lei entrará

em vigor na data de sua

publicação.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 03
dias do mês de Dezembro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 04/12/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A

LEI Nº 1.954, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2001.
“Altera denominação de via pública que especifica”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - Fica a partir desta data alterada a denominação da
Rua Formosa, para ''Rua Dr. Wilson Nasr Faiad", situada no Centro desta cidade.

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

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 11
dias do mês de Dezembro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 12/12/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A

LEI Nº 1.955, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2001.
“Altera denominação de via pública que especifica”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica a partir desta data alterada a denominação da
Av. Ferroviária Oeste, para "Avenida NICOLAU ABRÃO", partindo da Rua Frederico
Campos na direção Oeste da cidade.
Parágrafo único - A denominação definida no ''caput" deste
artigo, abrange todo prolongamento futuro da Avenida existente, no percurso da Estrada de
Ferro, no perímetro urbano da cidade.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 11
de Dezembro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 12/12/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A

LEI Nº 1.956, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2001.
“Altera o Parágrafo único, constante do

Artigo 1º, e a redação do art. 4º, da Lei
Municipal de n.º
1.885, de 07 de
fevereiro de 2001”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova e eu, Prefeito Municipal sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - O Parágrafo único, constante do Art. 1º
da Lei Municipal de nº 1.885, de 07 de fevereiro de 2001, passa, a partir desta data a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - ................................................................
Parágrafo único – Ficam criados os seguintes
cargos, todos de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe
do Poder Executivo Municipal, a serem regidos pelo regime estatutário.
I-DIRETOR
DA
UNIDADE
PRÉVESTIBULAR, com 01 (uma) vaga, com a remuneração de R$ 1.031,52 (hum mil,
trinta e um reais e cinquenta e dois centavos), a ser ocupada por professor com curso
superior em educação, ficando vedados quaisquer adicionais aos valores nos incisos
deste artigo;
II-INSTRUTORES
HABILITADOS,
no
quantitativo de 17 (dezessete) vagas, com remuneração hora/aula estipulada em R$
13,00 (treze reais) cada, a ser reavaliada anualmente, por ato da Chefia do Poder
Executivo, de acordo com os preços médios correntes dos similares deste município,
cujas contratações obedecerão os critérios fixados no parágrafo único do art. 2º da Lei
1.885/01” .
Art. 2º - A redação do artigo 4º da Lei 1.885/01,
passa a ter a seguinte redação:
“Art. 4º - As despesas com a execução desta lei
correrão a conta da dotação orçamentária vigente e a presente Lei será
regulamentada via de Decreto pelo Chefe do Poder Executivo Municipal”.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 11
de Dezembro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 12/12/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A

LEI Nº 1.957, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2001.

“Autoriza transferência de recursos a S. A .E”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
transferir recursos financeiros para a Superintend6encia de Água e Esgoto - S. A . E.,
destinados a cobrir despesas daquela autarquia, até que a mesma obtenha recursos próprios.
Art. 2 º - Para a transferência dos recursos autorizados no art.
1º desta lei, fica condicionado a solicitação do Superintendente da S.A . E., indicando a
aplicação dos referidos recursos.
Art. 3º - Para a contabilização das despesas de transferências,
fica autorizado ao Chefe Executivo Municipal a abrir na contabiliade, neste exercício, um
crédito especial no valor de R$40.000,00(quarenta mil reais), na seguinte dotação:
13.76.448 - Saneamento Geral
13.76.448.4046 - Manutenção dos Serviços de Saneamento.
3.2.1.1-05- S. A . E.
Art. 4º - O Crédito autorizado no Art. 3º desta Lei, será
coberto com recursos definidos no Art. 43, parágrafo 1º, inciso II, da Lei Federal n.º
4.320/64, através de crédito.
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 11
de Dezembro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 12/12/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A

LEI Nº 1.958, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2001.
“Autoriza realização de permuta que menciona”.
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei; Municipal, sanciono a
seguinte lei:
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a permutar com a ESCOLA CONSTRUINDO OS PRIMEIROS
PASSOS LTDA, uma área de 702,00m2, designada como 2ª área, situada a Av.
Margon, esquina com a Rua Jacob Ramos Coelho, no Loteamento Vila Margon II,
nesta cidade, área a ser destacada de porção maior, de propriedade do Município por
06 (seis) lotes de terreno no Loteamento Pontal Norte, desta cidade, de propriedade
da ESCOLA CONSTRUINDO OS PRIMEIROS PASSOS LTDA, assim
designados:
Lotes n.º
Quadra n.º
Área (m2)
Endereço

17
06
20
08
04
02

19
22
49
66
67
73

300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00

Rua 410
Rua Santa Helena
Rua 413
Rua 412
Rua 403
Rua 404

Parágrafo único - Fica ainda o Chefe do Executivo municipal
autorizado a desafetar e desmembrar a área institucional situada às Ruas 27-A, Jacob
Ramos Coelho e Avenida Margon, com área de 2.329,98, no Loteamento Vila
Margon II, desta cidade.
Artigo 2º - O Chefe do Poder Executivo nomeará
uma Comissão composta de no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a
avaliação das áreas de terreno e lotes a serem permutados.
Artigo 3º - As despesas com escrituração, custas,
emolumentos, registro e outras decorrentes da transferência das áreas, correrão por
conta exclusiva da Escola, ficando dispensado o recolhimento do ITBI aos cofres
públicos municipais, por parte dos Permutantes.
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aos 11 dias do mês de Dezembro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 12/12/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A

LEI Nº 1.959, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2001.
“Autoriza realização de permuta que menciona”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
permutar em nome do MUNICÍPIO DE CATALÃO, com o Sr. AMERENCINO JOSÉ
SOBRINHO, os lotes 12 e 13, da Quadra 05, do Loteamento Lago das Mansões, 01, 02 e
03, da Quadra 42, do Loteamento Ipanema, ambos desta cidade, todos de propriedade do
Município pelo imóvel situado à Rua Portugal Porto Guimarães, n.º 778, lado par, com
450m2 de terreno e 163,00m2 de área construída, de propriedade de AMERENCINO JOSÉ
SOBRINHO.
Parágrafo único - A permuta ora autorizada objetiva
aumentar área do almoxarifado da Prefeitura e principalmente para alojar a parte

administrativa do referido almoxarifado.
Artigo 2º - O Chefe do Poder Executivo nomeará uma
Comissão composta de no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a avaliação das áreas de
terreno e lotes a serem permutados.
Artigo 3º - As despesas com escrituração, custas,
emolumentos, registro e outras decorrentes da transferências dos imóveis, correrão por
conta exclusiva do Município, ficando dispensado o recolhimento do ITBI aos cofres
públicos municipais, por parte dos permutantes.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 11
de Dezembro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 12/12/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A

LEI Nº 1.960, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2001.
“Autoriza realização de permuta de lotes de
terreno para propiciar sequência de rua que
menciona”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou e
eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
permutar em nome do MUNICÍPIO DE CATALÃO, com a Sra MARIA FERREIRA
DOS SANTOS, o lote n.º 16, da Quadra 22, do Loteamento Ipanema, desta cidade, de
propriedade do Município pelo lote n.º 01, da Quadra 03, do Loteamento São Pedro II,
desta cidade, de propriedade de MARIA FERREIRA DOS SANTOS.
Parágrafo único - A permuta ora autorizada objetiva dar
condições de prolongamento à Rua João Boaventura ligando-a à Rua A, no Loteamento São

Pedro II, nesta cidade.

Artigo 2º - O Chefe do Poder Executivo nomeará uma
Comissão composta de no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a avaliação das áreas de
terreno e lotes a serem permutados.
Artigo 3º - As despesas com escrituração, custas,
emolumentos, registro e outras decorrentes da transferências dos imóveis, correrão por
conta exclusiva do Município, ficando dispensado o recolhimento do ITBI aos cofres
públicos municipais, por parte dos Permutantes.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 11
de Dezembro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 12/12/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A

LEI Nº 1.961, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2001.
“Altera número de vagas para o cargo de Agente de
Fiscalização constante de anexo II da Lei n.º 1.804,
de 16 de dezembro de 1.999 ”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e
eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - Fica alterado de 25 (vinte e cinco) para 40
(quarenta) o número de vagas para o cargo de Agente de Fiscalização, constante do Anexo
II, da Lei Municipal de n.º 1.804, de 16 de dezembro de 1.999.
Art. 3º - As despesas com a execução desta lei, correrão a
conta exclusiva da dotação orçamentária vigente.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 11
de Dezembro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 12/12/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A

LEI Nº 1.962, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2001.
“Declara de Utilidade Pública a OBRAS SOCIAIS
ESPÍRITAS A CAMINHO DA LUZ ”
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de
suas atribuições legais, aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica pela presente Lei declarada de utilidade pública
as "OBRAS SOCIAIS ESPÍRITAS A CAMINHO DA LUZ", entidade social sem fim
lucrativo, com sede nesta cidade de Catalão, Estado de Goiás;
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos 11
dias do mês de Dezembro de 2.001.

(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 12/12/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A

LEI Nº 1.963, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2001.
“Altera a redação dos artigos 41, 46, 54, § 1º, 56, I e
II, 68, 80, 195, 235, 239, 240, §1º e 2º, 246, 251, 258
e anexos I e II, da Lei n.º 1.881 de 19 de dezembro
de 2.000 - C.T.M - Código Tributário do Município
de Catalão, Estado de Goiás ”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE
GOIÁS, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica os dispositivos da Lei 1.881/2.000 abaixo
enumerados passam a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 41 - Será também responsável pela retenção e recolhimento
do imposto, o proprietário do bem imóvel, o dono da obra e o empreiteiro, quanto

aos serviços previstos nos itens 31, 32 e 33, da lista de serviços, prestados sem a
documentação fiscal correspondente ou o recolhimento do imposto.
Art. 46 - Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 7,
24, 51, 87, 88, 89 90 e 91, da lista de serviços, Tabela I, Anexo I, forem prestados
por sociedades, estas ficam sujeitas ao imposto, mediante a aplicação da alíquota,
em relação a cada profissional habilitado, seja sócio, empregado ou terceiro, que
preste serviços em nome da sociedade.
"Art. 54 -..........................................................................................
......................................................................................................."
''§ 1º - Na prestação dos serviços, os itens 31, 32 e 33 da lista de
serviços, poderá ser deduzidos até o limite de 40% (quarenta por cento) do cálculo
do imposto, desde que seja comprovado através de documento fiscal, emitido de
acordo com a legislação tributária, das parcelas correspondentes:
Art. 56 - As alíquotas do imposto são :
I - lista de serviços da tabela I do anexo I:
c- 1%(um por cento), o exercício da atividade do item 39;
II - serviços exercidos por profissionais autônomos da Tabela II
do Anexo I:
a)
b)
c)
d)
e)

- 23,0 UFM, profissionais autônomos nível universitário;
- 16,0 UFM, profissionais autônomos de nível médio;
- 8,0 UFM, demais autônomos não enquadrados na tabela;
- 4,0 UFM, proprietário de mototaxi;
- 2,0 UFM, mototaxista.

"Art. 68...........................................................................................
......................................................................................................."
''IV - os serviços executados por administração, empreitada, de
obras hidráulicas ou de construção civil, e os respectivos de engenharia consultiva,
quando contratados com a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias
e empresas concessionárias do serviços públicos".
Art. 80 - Contribuinte da taxa é a pessoa natural ou jurídica que
exerça qualquer atividade comercial, industrial, agropecuária, profissional autônomo
ou prestador de serviços.

§ Único - exceto a atividade de feirante
hortifrutigranjeiros, isento da taxa de licença de funcionamento.

de

Art. 195 - A documentação do primeiro pedido de
reconhecimento da não incidência prevista no inciso III do art. 193, ou de isenção,
que comprove os requesitos para a concessão de benefício poderá servir para os
exercícios fiscais subsequentes, devendo o contribuinte, no requerimento de
renovação, indicar o número do processo administrativo anterior e, se for o caso,
oferecer as provas relativas ao novo exercício fiscal.
Art. 235 - Conformando-se o autuado com o auto de infração e
desde que efetue o pagamento das importâncias exigidas da respectiva lavratura, o
valor das multas serão reduzidas de acordo com o previsto no artigo 183 deste
Código.
Art. 239 - Na apreciação do processo, o Secretário de Finanças
determinará a autoridade julgadora, que formará livremente sua decisão, podendo
determinar as diligências necessárias, e encaminhará ao órgão responsável, para dar
ciência o contribuinte.
''Art. 240.........................................................................................
......................................................................................................."
"§ 1º - Se dentro do prazo legal, o sujeito passivo não
apresentar recurso voluntário para qualquer das instâncias,
o órgão
responsável pelo processo administrativo lavrará o Termo de Revelia.
§ 2º - Conformando-se o sujeito passivo com a decisão da
autoridade administrativa, desde que efetue o pagamento da quantia exigida, dentro
do prazo para interposição de recurso, o valor da multa será reduzido de acordo
com o previsto no artigo 183, deste Código".
Art. 246 - A Junta de Recursos de Segunda Instância
Administrativa será constituída pela Assessoria Jurídica juntamente com os
Departamentos de Tributos, onde a Presidência será exercida pelo Secretário de
Finanças do Município, ou na forma que o regulamento determinar.
Art. 251 - Enquanto não forem regulamentado o Contencioso
Administrativo Fiscal Municipal, o Secretário de Finanças coordenará os
Processos Administrativos Tributário.
Art. 258 - As transgressões dos artigos 256 e 257, além do
funcionário ser responsável pelos créditos tributários e acréscimos legais, responderá

processo administrativo, para apurar a responsabilidade, assegurando amplos
direitos de defesa.
ANEXO I
TABELA II - PROFISSIONAIS
UFM - (Unidade Fiscal Municipal)
II - Quando os serviços constantes da lista forem prestados sob a forma de trabalho
pessoal do próprio contribuinte, o imposto será devido da seguinte maneira:
ITENS
5) - Autônomos não enquadrados na tabela
6) - Proprietário de mototaxi
7) - Mototaxi

QTE UFM
08
04
02

ANEXO II
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA PARA
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS
6. Profissionais liberais autônomos que exercem atividades sem aplicação de capital:
6.4 - Proprietário de Mototaxi
6.5 - Mototaxistas

20
10

10 - Postos de serviços para veículos (lavajatos e troca de óleo)
15 - Barbearias e salões de beleza, por profissional
23 - Estacionamento, garagem e depósitos a céu aberto
24 - Demais atividades não constantes nesta tabela

40
08
0,1/m2
40

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor em 1º(primeiro) de janeiro
de 2.001.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,
aos 11 dias do mês de Dezembro de 2.001.
(a) Silvano Batista da Silva
Presidente

(a) Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.

Registre-se e Publique-se.
Catalão, 12/12/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão

CÓ P I A

LEI Nº 1.964, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2001.
“Institui o Plano Plurianual para o período de 2002 a
2005 e dá outras providências”.

A Câmara municipal de Catalão APROVOU e eu na condição de
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Ficam, por força da presente lei, estabelecidas as
diretrizes, objetivos e metas, da Administração Municipal de Catalão, para as
despesas de Capital e outras delas decorrentes, bem assim para as relativas aos
programas de duração continuada, a vigorar no período de 01 de Janeiro de

2002 a 31 de dezembro de 2005, nos termos e condições previstas e
elaboradas neste pacto, segundo as normas seguintes.
Art. 2º- Os Poderes Executivo e Legislativo, do Município
Catalão, envidarão esforços conjuntos, respeitada sua autonomia
independência, no sentido de atingir os objetivos, metas e diretrizes
Governo, constantes desta Lei, para o quadriênio seguinte e estabelecido
artigo anterior.

de
e
de
no

Art. 3º- Nenhum investimento decorrente de programa ou
projeto, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado
sem prévia inclusão no Plano Plurianual, sob pena de responsabilidade, nos
termos e na forma preceituada na Lei Orgânica do Município de Catalão em
combinação com o parágrafo 1º do art. 167 da Constituição da República.
Art. 4º - Os investimentos previstos nesta lei, que vierem ter sua
execução iniciada, não poderão ser paralisadas ou sofrer solução de
continuidade em obediência às normas estabelecidas nas Constituições, bem
assim na Lei Orgânica Municipal.
Art. 5º - São vedados, o início de programa ou projetos não
incluídos na Lei Orçamentária anual.
Parágrafo Único – Para o atendimento a despesas imprevisíveis,
urgentes e inadiáveis, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou
calamidade pública, admitir-se-á a abertura de créditos extraordinários, na
forma prevista na Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 6º - São diretrizes, objetos e metas da Administração
Municipal no âmbito do Poder Legislativo:
I.
II.
III.
IV.

Aquisição de equipamentos de informática, mobiliário e de escritório;
Construção do Prédio da Câmara;
Aquisição de veículos;
Aquisição de linhas telefônicas.
Art. 7º - São diretrizes, objetos e metas para o Poder Judiciário:

I.
II.

Aquisição de equipamentos de informática, mobiliário e de escritório;
Aquisição de linhas telefônicas;

III. Cessão de funcionários públicos da municipalidade;
IV. Manutenção da Assistência Judiciária Municipal.
Art. 8º - São diretrizes, objetivos e metas da administração
Municipal, no âmbito do Poder Executivo, voltadas para as questões da
própria Administração:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Aquisição de equipamentos de informática, mobiliários e de escritório;
Aquisição de Fax;
Aquisição de veículos e motociclos;
Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e fotográficos;
Aquisição de central telefônica com tronco e ramais;
Construção de postos fiscais.
PODER EXECUTIVO
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

Art. 9º - São diretrizes, objetivos e metas da Administração,
Planejamento e Finanças Municipal concernentes à gestão de seus negócios:
I.
Aquisição de máquinas, equipamentos, móveis e utensílios;
II.
Aquisição de veículos para a administração;
III.
Aquisição de linhas telefônicas;
IV.
Criação de cargos administrativos de caráter efetivo e
comissionado, para adequar a Administração;
V.
Manutenção de pagamento de parcelas de débitos na amortização
de dívidas negociadas junto ao INSS, FGTS e PASEP;
VI.
Quitação de Precatórios;
VII.
Reajuste salarial dos servidores ativos, inativos, pensionistas e
comissionados;
VIII.
Aquisição de cestas básicas para os funcionários;
IX.
Fornecimentos de refeições para os funcionários que realizam
serviços essenciais (saúde, limpeza e segurança), obras rurais e de
emergência;
X.
Promover cursos de gerência Municipal;
XI.
Promover cursos de capacitação para os funcionários;
XII.
Manutenção geral dos órgãos da Administração;
XIII.
Recepção de autoridades;
XIV.
Publicidade de interesse administrativo;
XV.
Firmar convênio com órgãos do Governo Federal, Estadual e outras
entidades.

XVI.

XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.

XXX.
XXXI.

XXXII.

XXXIII.
XXXIV.
XXXV.

XXXVI.

Implantar novo Plano Diretor com reformulação do Código de
Postura, Código de Obras, Código Ambiental e Lei de Uso e
Ocupação do Solo;
Repasse do valor da cota parte do Município para o fundo
Municipal de Saúde, administrado pelo respectivo Conselho;
Manutenção da Previdência dos Servidores Públicos Municipais;
Manutenção do Programa de Assistência Médica a funcionários e
dependentes (PRO-SAÚDE);
Criação do Fundo Municipal da Indústria e Comércio;
Criação do Fundo Municipal da Casa Bancária do Cidadão.
Locação de imóveis;
Locação de máquinas e veículos;
Contratação de serviços especializados;
Cessão de funcionários a órgãos federais e estaduais;
Contratação de mão de obra por tempo determinado para atender
situações emergenciais, autorizados por lei;
Aperfeiçoamento e re-aparelhamento do sistema de fiscalização e
arrecadação de tributos;
Desenvolvimento de estudos visando diminuir a burocracia
administrativa;
Celebração de convênios com as UNIVERSIDADES, para o
desenvolvimento de projetos de interesse da Administração
Municipal;
Assinaturas de revistas e jornais;
Providenciar os trâmites necessários para viagens, alimentação,
hospedagem, passagens, transportes, pedágios e outras despesas
correlatas;
Assinatura de convênios para prestação de serviços técnicos
especializados para atender as necessidades de suporte às atividades
administrativas;
Manutenção de contratos referentes a fornecimento de acesso
dedicado à Internet;
Implantação de um banco de dados relacional que atenda a todos os
setores da administração municipal;
Aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI’s e
uniformes com o objetivo de preservar a integridade física dos
servidores no desempenho de suas atividades;
Criação de programas contínuo de treinamento de segurança para os
servidores municipais, com a finalidade de conscientizar todos os

funcionários para melhoria do desempenho de segurança no
trabalho;
XXXVII. Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para
abastecimento dos veículos da frota;
XXXVIII. Contratação de seguro para veículos da frota própria;
XXXIX. Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação;
XL.
Realização de concursos públicos, através de entidades
especializadas;
XLI.
Previsão de verba para desapropriação de áreas e/ou imóveis de
interesse da administração pública;
XLII.
Aquisição de máquinas equipamentos para construção civil e
asfalto;
XLIII.
Gastos com publicidade em jornais, revistas e meios de
comunicação;
XLIV.
Contratação de Agência Publicitária para execução de serviços na
área de Propaganda e Publicidade institucional e veiculação
publicitária;
XLV.
Aquisição de Software para atender necessidades da administração
e do planejamento;
XLVI.
Criação de uma home page na INTERNET com informação das
atividades da administração municipal;
XLVII. Recursos destinados à participação, realização de congressos,
simpósios, cursos e conferências de interesse do Município;
XLVIII. Aquisição de veículos novos para a frota da PMC.
XLIX.
Operação de crédito junto ao PMAT (Programa de Modernização
Tributária), através do BNDES, obedecendo à política de
investimento do Governo Federal na Modernização da
Administração Tributária Municipal e da Gestão dos Setores
Sociais Básicos.
§ 1º - Serão revistas todas as taxas cobradas em razão do
exercício do Poder de Polícia, bem como as de prestações de serviços
públicos, tendo como indexador a inflação de 2001.
§ 2º - Será reorganizado o cadastro técnico municipal com vistas
à melhoria da arrecadação.
§ 3º - O Município poderá alterar o código tributário em função
da Reforma Constitucional.

§ 4º - Revisão e sistematização das leis de isenções e incentivos
fiscais do Município.
AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE.
Art. 10 - São Diretrizes, objetivos e metas da Administração
Municipal, concernentes à Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente:
I.

II.
III.

IV.

V.
VI.

VII.

VIII.

IX.
X.

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

XI.

XII.
XIII.
XIV.

XV.
XVI.
XVII.

XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.

XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.

galpões comunitários para armazenamento de grãos à micros,
pequenos e médios produtores rurais;
Firmar convênios de parcerias e colaboração técnica e financeira
com cooperativas, sindicato rural, associações de produtores,
Agencia Goiana de Desenvolvimento Rural e Fundiário, Secretaria
de Estado da Agricultura, Ministério da Agricultura, EMBRAPA e
organizações governamentais afins à agricultura, pecuária e meio
ambiente;
Implantação de viveiros de mudas;
Contratação de cursos, palestras e treinamentos para dar apoio à
atividade de agronegócios e meio ambiente;
Contratação de mão de obra técnica especializada para
desenvolvimento, implantação e acompanhamento de projetos
agroindustriais e ambientais;
Aquisição de equipamentos de medição e aferição utilizados na
fiscalização ambiental;
Subvenção e apoio financeiro ao Conselho Municipal da
Agricultura e Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente;
Criação e implantação de parques ecológicos, recuperação de áreas
degradadas e implantação de áreas de preservação ambiental
permanente;
Promover a construção de aterro sanitário;
Apoiar a aquisição de kits de irrigação para micros, pequenos e
médios produtores;
Criar o código do meio ambiente e suplementar a Legislação
Federal e Estadual;
Reestruturar o COMDEMA (Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente);
Criar Câmaras especializadas com técnicos e pessoas da
comunidade;
Criar a comissão julgadora de infrações de impactos ambientais;
Firmar convênios com a ANA (Agencia Nacional das Águas),
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), visando a
recomposição do ecossistema local;
Criar uma agenda mínima para o Município com referencial da
Agenda 21 e ISO 14001;
Criação e implantação do bosque da mata do Setor Universitário;
Recuperação das bacias dos ribeirões e córregos no Município;
Divulgação e Implantação das normas de uso e ocupação do solo
do Município;

XXIX.

Gerenciamento, monitoramento e regulamentação da Área de
Produção Ambiental;
XXX.
Implantação e gerenciamento do Sistema Municipal de Meio
Ambiente;
XXXI.
Implantação do Código Ambiental do Município;
XXXII.
Desenvolvimento do Plano de Atualização do Sistema de
Informações Ambientais Gerenciadas para todo o Município;
XXXIII. Projetos de infra-estrutura para gestão ambiental;
XXXIV. Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente;
XXXV.
Celebração de convênios com as Universidades e Institutos de
Pesquisas, objetivando o desenvolvimento de projetos e pesquisas
de interesse da Secretaria do Meio Ambiente;
XXXVI. Convênio com o Fundo Nacional de Meio Ambiente e Secretaria
Estadual de Meio Ambiente;
XXXVII. Desenvolvimento dos Programas de Educação Ambiental;
XXXVIII. Implantação de Programas com atividades de Educação Ambiental
para crianças do ensino fundamental;
XXXIX. Desenvolvimento de oficinas para aproveitamento de materiais
recicláveis;
XL.
Elaboração de material didático para o desenvolvimento de
campanhas educativas sobre Meio Ambiente, com vídeos,
panfletos, revistas, etc.;
XLI.
Aquisição de material bibliográfico, audiovisual e equipamentos
visando melhor desenvolver Programas de Educação Ambiental;
XLII.
Publicação e organização de eventos para promoção de projetos
relativos à Agenda 21 para discussão e análise da comunidade;
XLIII.
Realização de encontros e eventos, tais como, Semana do Meio
Ambiente, Semana da Primavera e Semana da Educação, dentre
outros;
XLIV.
Participação de técnicos da Secretaria de Meio Ambiente em
cursos de capacitação e eventos da área;
XLV.
Coordenação municipal relativa à implantação de infra-estrutura
de saneamento ambiental: água, esgoto, drenagem, coleta,
tratamento e disposição de resíduos sólidos;
XLVI.
Monitorar o solo e a água através de análises laboratoriais, para
aferir a presença de metais pesados e múltiplos poluentes
químicos, em mananciais;
XLVII.
Implantação de Programa de Identificação de Ligações
Clandestinas de Esgoto;

XLVIII.
XLIX.

L.
LI.
LII.
LIII.

LIV.

LV.
LVI.
LVII.

LVIII.
LIX.
LX.
LXI.
LXII.

LXIII.
LXIV.
LXV.
LXVI.
LXVII.

Manutenção, Monitoramento e Gestão dos recursos hídricos;
Implantação de programa de materiais recicláveis nos bairros,
através de Sociedades de Melhoramentos, que objetivarão a
geração de renda;
Estudos dos recursos hídricos;
Levantamento dos pontos críticos na área de recursos hídricos;
Gerenciamento de drenagem superficial;
Desenvolvimento de programa de combate à poluição sonora, bem
como a fiscalização de estabelecimentos que produzam poluição
sonora;
Implantação de programa de informação à população sobre os
níveis sonoros permitidos e as formas de diminuir os ruídos
sonoros;
Promover a capacitação e treinamento de fiscais para o
Departamento de Meio Ambiente;
Criar a Delegacia Municipal de Meio Ambiente e firmar convênio
com a Agencia Ambiental de Goiás;
Desenvolver projetos de Educação Ambiental visando
conscientizar a população da importância da preservação e
conservação dos recursos naturais;
Recuperação dos recursos hídricos, solos e controle da poluição
sonora e atmosférica;
Participar ativamente da Associação dos Municípios da Bacia do
Rio Paranaíba;
Encontrar soluções ambientalmente seguras para os problemas
decorrentes da geração do lixo;
Promover e garantir o processo de continuidade de re-vegetação
das áreas de mananciais (matas ciliares);
Incentivar e fomentar a recuperação dos solos através de curvas de
níveis, evitando assim as erosões e os assoreamentos dos recursos
hídricos;
Apoiar a implantação da Indústria de Biofertilizantes, utilizando o
lixo orgânico e resíduo da Indústria de Fosfato;
Manter fiscalização diária dos empreendimentos que possam
causar impacto ao meio ambiente;
Apoiar os pecuaristas na implantação de galpões de alvenaria para
abrigar tanques comunitários de resfriamento de leite;
Incentivar as Agroindústrias familiares com apoio financeiro e
feiras;
Subvenção ao Sindicato Rural de Catalão;

LXVIII.
LXIX.
LXX.
LXXI.
LXXII.

LXXIII.

LXXIV.
LXXV.
LXXVI.

Subvenção à ASPAC (Associação dos Produtores Rurais de
Catalão).
Manutenção da escola agrícola.
Construção e incentivo a hortas comunitárias.
Subvenção as Associações de Produtores Rurais legalmente
constituídas.
Desenvolvimentos dos programas de educação ambiental,
inclusive com a implantação da disciplina de meio ambiente e
cidadania na grade curricular do ensino municipal.
Criação e implantação de parques ecológicos, recuperação de áreas
degradadas e implantação de áreas de preservação ambiental
permanente.
Promover incentivo a instalação de usina de reciclagem de lixo no
Município de Catalão.
Implantar a coleta seletiva do lixo doméstico no perímetro urbano
de Catalão.
Subvenção para o Clube Ecológico Chico Mendes.
COMUNICAÇÕES

Art. 11 - São diretrizes, objetivos e metas da Administração
Municipal, concernentes às Comunicações:
I.
Manutenção e construção de Postos Telefônicos;
II. Ampliação do Sistema de televisão;
III. Construção de postos de atendimento postal e firmar convênio com a
ECT;
IV. Construção de prédios para instalação de equipamentos de retransmissão
de TV.
V. Apoio ao Sistema de Radiofusão Comunitária, inclusive com a aquisição
de equipamentos de transmissão de rádio.
VI. Subvenção ao sistema de Radiofusão Comunitário em Catalão, junto às
Associações reconhecidamente de utilidade pública, sem fins lucrativos.
SEGURANÇA PÚBLICA
Art. 12 - São diretrizes, objetivos e metas da Administração
Municipal, concernentes à Segurança Pública:
I.

Construção e manutenção de postos policiais;

II.
III.
IV.
V.
VI.

Manutenção do sistema de trânsito, inclusive S.M.T.C;
Contratação de Agentes de Trânsito;
Criação e implantação de Guarda Municipal;
Sinalização de rua – nome de logradouros;
Construção e manutenção de obras de segurança em vias públicas, tais
como, muro de arrimo, muretas de proteção e guard-rails;
VII. Elaboração de publicações educativas de trânsito;
VIII. Desenvolvimento e implantação de sistema de processamento de
infrações;
IX.
Realização de parcerias com outros Municípios previstas no Código de
Trânsito Brasileiro;
X.
Criação e apoio administrativo à Junta Administrativa de Recursos de
Infração - JARI;
XI.
Aquisição de aparelhos eletroeletrônicos para controle de velocidade e
tráfego de veículos.
XII. Aquisição de veículos e equipamentos para a Superintendência
Municipal de Trânsito de Catalão”.
XIII. Subvenção para a Associação Mantenedora do Conselho Comunitário
de Segurança Pública.
XIV. Ampliação e melhoramento da Cadeia Pública de Catalão.
XV. Subvenção ao Corpo de Bombeiro de Catalão.
XVI. Subvenção a Polícia Civil de Catalão.
EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.
Art. 13 - São diretrizes, objetivos e metas da Administração
Municipal concernentes à Educação, Cultura, Esporte e Lazer:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Construção, reforma e ampliação das escolas rurais e urbanas;
Construção de quadras de esportes poliesportivas nas escolas
(cobertura das já existentes);
Aquisição de móveis, equipamentos e utensílios para Escolas
Municipais;
Aquisição de materiais didáticos/pedagógicos e de expediente para
as Escolas Municipais;
Aquisição e manutenção de veículos para transportes de
estudantes;
Aquisição de móveis, equipamentos e utensílios para a Secretaria
Municipal de Educação;
Construção da sede própria da Secretaria Municipal de Educação;

VIII.

IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.

XXX.
XXXI.
XXXII.

Aquisição de micro-computadores completos para controle
administrativo escolar e atendimento a cursos e alunos da rede
escolar Municipal;
Realização de eventos relativos a educação, a cultura e ao desporto
do Município e região;
Ampliação e manutenção do Clube do Povo;
Fornecimento de merenda escolar para os alunos das Escolas
Municipais;
Aquisição de equipamentos e materiais para ensino
profissionalizante;
Aquisição de uniformes escolares completos;
Pagamento de bolsas de estudo;
Manutenção do desporto amador;
Patrocínio aos eventos educacionais, culturais e esportivos;
Promoção do Carnaval de rua;
Manutenção do CAIC;
Manutenção da UFG;
Manutenção do Ginásio Internacional de Esportes;
Manutenção da Fundação Cultural Maria das Dores Campos;
Subvenção à Academia Catalana de Letras;
Criação e manutenção do Arquivo Histórico Municipal de Catalão;
Criação e manutenção do Museu Histórico-Geográfico de Catalão;
Construção e manutenção de campos de futebol em todos os
bairros, distritos e zona rural do Município;
Subvenção ao Clube 13 de Maio;
Subvenção relativa a equipamentos, materiais e pessoal de apoio
ao Conselho Municipal de Educação;
Criação e manutenção da Equipe Pedagógica para
acompanhamento e orientação às escolas;
Criação e manutenção da Equipe Psicopedagógica para assistência
a professores, alunos e pais de alunos (Centro de Assistência
Educacional);
Subvenção relativa a Cursos de Atualização de Professores e
demais colaboradores da educação;
Construção e manutenção de parques infantis (playground) em
cada Unidade Escolar Municipal;
Adequação dos prédios escolares para o acesso de portadores de
deficiências físicas;

XXXIII.

Criação do Centro de Atendimento e Apoio aos portadores de
necessidades especiais, com subvenção em equipamentos, material
e pessoal;
XXXIV. Criação de um Centro Cultural Municipal;
XXXV.
Manutenção e assistência aos Programas e Projetos Educacionais;
XXXVI. Criação e manutenção da Biblioteca e Videotecas para atualização
de professores;
XXXVII. Criação, manutenção e subvenção ao Banco do Livro Didático;
XXXVIII. Manutenção do Curso Pré-vestibular Israel Macedo;
XXXIX. Contratação de Professores por tempo determinado para atender
situações emergenciais, autorizados por lei específica;
XL.
Custeio financeiro na cobertura de participação do pessoal da
Secretaria Municipal de Educação, em cursos de atualização,
treinamento e aprimoramento, realizados em Catalão e outras
regiões;
XLI.
Construção do Teatro Municipal;
XLII.
Aquisição de equipamentos audiovisuais para modernizar a
Videoteca;
XLIII.
Aquisição de instrumentos musicais para os cursos de música;
XLIV.
Construção de prédio próprio para a Biblioteca Pública Municipal;
XLV.
Aquisição de equipamentos, para informatizar a Biblioteca Pública
Municipal;
XLVI.
Construção de instalações novas e adequadas para a Fundação
Cultural;
XLVII.
Subvenção à Associação das Congadas de Catalão;
XLVIII. Apoio ao Folclore e a Cultura;
XLIX.
Construção, reforma e ampliação da Universidade Federal de
Goiás - Campus de Catalão – UFG/CC;
L.
Apoio financeiro ao Esporte amador;
LI.
Liberação de verbas para implantação, cobertura de custos e
remuneração de pessoal de um Jornal (interno) informativo da
SMECD;
LII.
Estabelecer convênios com entidades governamentais e não
governamentais para atender a interesses comuns visando a
minimização dos problemas sócio-educacionais;
LIII.
Implantação de projetos de ciclovias;
LIV.
Estabelecimento de convênio para recuperação de edifícios de
interesse cultural;
LV.
Locação de equipamentos para atender eventos esportivos.

LVI.
LVII.
LVIII.
LIX.
LX.
LXI.
LXII.
LXIII.
LXIV.
LXV.
LXVI.
LXVII.

Construção e/ou aquisição de imóvel para implantar escolas
públicas municipais e/ou cursos preparatórios.
Construção da feira coberta.
Destinação de recursos e apoio ao Folclore Catalano.
Subvenção e apoio a Irmandade Nossa Senhora do Rosário
Subvenção e apoio `a Escola de Samba Titulares do Rítmo.
Subvenção e apoio à Folia de Reis de Catalão.
Subvenção ao Comercial Esporte Clube de Catalão
Locação de equipamentos para atender eventos esportivos e
culturais e educacionais.
Destinar recursos financeiros a projetos culturais que divulgam a
cultura local e regional, através de lei específica.
Destinar recursos financeiros destinados para construção de pista
de skate.
Destinar subvenção ao esporte amador do Município, em todas as
modalidades esportivas.
Cobertura das quadras poliesportivas das Comunidades da
Sucupira, São Domingos e outras.

HABITAÇÃO E URBANISMO
Art. 14 - São diretrizes, objetivos e metas da Administração
Municipal, concernentes à habitação e urbanismo:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Construção, ampliação e reforma das casas populares, tanto na zona
rural quanto na zona urbana;
Ampliação do calçadão do córrego pirapitinga;
Reurbanização da flora;
Construção de calçadas para pedestres;
Urbanização de vias públicas e margens da estrada de ferro;
Construção de represas e lagos;
Construção e manutenção de praças e jardins;
Abertura de poços semi-artesianos, tanto na zona urbana quanto na
zona rural;
Revitalização do centro urbano;
Aquisição de caminhões e equipamentos para a coleta de lixo e
varrição;
Manutenção e reforma dos prédios públicos;
Manutenção do Cemitério;

XIII.
XIV.
XV.

Manutenção do sistema de iluminação pública;
Ampliação da rede de eletrificação urbana;
Adaptação, construção, manutenção e restauração de passeios públicos
de forma a permitir o acesso de pessoas com dificuldades de
locomoção;
XVI. Construção e instalação de banheiros públicos em praças e demais
próprios municipais.
XVII. Construção do anel viário.
XVIII. Reforma e ampliação do Cemitério Municipal.
XIX. Reforma de casas de pessoas carentes.
XX. Construção de represas e lagos, obedecendo a legislação ambiental
vigente, com aprovação de EIA (estudo de impacto ambiental) e
RIMA (relatório de impacto ambiental), principalmente dentro do
perímetro urbano.
XXI. Construção de um novo Cemitério.
XXII. Construção de casas populares a serem destinadas a funcionários
efetivos de baixa renda desta Prefeitura Municipal de Catalão que não
possuem sua moradia própria.

SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, E TURISMO.
Art. 15 - São diretrizes, objetivos e metas da Administração
Municipal, concernentes à Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

Aquisição de equipamentos para a Secretaria;
Apoio a micro, pequenas e médias empresas locais, com Fundo
Municipal (art. 84 da Lei Orgânica do Município);
Incentivo à industrialização e comercialização no Município;
Aquisição de terrenos para instalação de indústrias no Município,
através de permutas de lotes e áreas;
Firmar convênios com órgãos Federal e Estadual, para implantação
de indústrias no Município, bem como toda manutenção dos
programas de industrialização;
Incentivo à implantação de Indústrias no Município com construção
de galpões nos distritos industriais conforme Art. 84 da Lei
Orgânica do Município;

VII.
VIII.
IX.
X.

XI.

XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

XVII.

XVIII.
XIX.

XX.

XXI.

XXII.

Transferência para o Distrito Industrial da fábrica de artefatos de
cimento, marcenaria e serralheria e sua manutenção;
Implemento de outras atividades comerciais, com feiras e criação de
salas de teleconferências para Lojistas;
Incentivo na construção de centro de convenções e feiras para apoio
à indústrias, comércio, turismo e serviços;
Criação de 02 (dois) Distritos Industriais, um para indústrias
químicas e de fertilizantes, e outro para micro, pequenas e médias
empresas;
Criação dos pólos de confecções e lingerie com marca única
padronizada, implementando a compra de matéria-prima e venda da
produção;
Fomentar cursos técnicos e profissionalizantes no Município, pelas
entidades SENAI, SENAC E SENAR;
Criação e gerenciamento da Casa Bancária do Cidadão;
Firmar convênio com SEBRAE para estudos e projetos para mini,
micro e pequenas empresas de Catalão;
Incentivo ao jovem empresário e às empresas domésticas, em nível
de mini e microempresas;
Realizar convênios com Mte (Ministério do Trabalho e Emprego) na
modalidade “PARC” (Parcerias Nacionais/Regionais), para
aperfeiçoamento de pessoal;
Desenvolver e solidificar o “SIME” (Sistema Municipal de
Emprego) através de treinamentos pelo SENAI, SENAC e SENAR
na modalidade “PARC” do Mte (Ministério do Trabalho e
Emprego);
Desenvolver e aplicar os programas do CODEFAT no PROGER;
Promover e incentivar a implantação de Indústrias Satélites para
CAMECO, MITSUBISH, etc. objetivando os programas “Just in
time” destas empresas;
Incentivar e promover as transferências das Industrias químicas e de
fertilizantes já implantadas no DIMIC para o novo Distrito Químico
e Fertilizante, ao lado dos Terminais Rodoferroviários da
COPEBRÁS E ULTRAFÉRTIL, objetivando a homogeneização
industrial dos Distritos Industriais;
Criar e manter as feiras anuais de confecções de lingerie, de
indústrias, de comércio/lojistas, do automóvel
e de microagricultores regionais;
Implantar a Indústria de biofertilizantes, com a utilização do lixo
urbano, constituído das etapas de varrição, coleta, usina de

classificação do lixo, usina de compostagem acelerada/72 (setenta e
duas) horas e aplicação agronômica;
XXIII. Incentivar ampliações de cursos técnicos através do SENAI,
SENAC e SENAR para abastecer o mercado local;
XXIV. Promover ações para criação do Campus Avançado do CEFET em
Catalão;
XXV.
Realizar convênios para incentivar cursos de profissionalização de
pessoal, em nível parcial não curricular;
XXVI. Incentivo à criação de cooperativas de trabalho e serviços;
XXVII. Projeto de incentivo à legalização de empresas informais;
XXVIII. Diagnóstico de oportunidades existentes, para a possível instalação
de novos negócios e indústrias.
XXIX. Destinação de recursos aos estudantes de baixa renda que
freqüentam cursos profissionalizantes no SENAI, SENAC e outros
cursos profissionalizantes, tanto desta cidade como em outras.
XXX.
Realizar convênios para incentivar cursos de profissionalização de
pessoal, através do SENAI, SENAC, SEBRAE, entre outros visando
atender população carente de nossa cidade.
SAÚDE E SANEAMENTO
Art. 16 - São diretrizes, objetivos e metas da Administração
Municipal, concernentes à Saúde:
I.

II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Aquisição de móveis, equipamentos e utensílios para os postos de
saúde, Hemocentro Municipal, Centro de Diagnósticos, Centro
Integrado da Mulher (CIM) e Hospital Materno Infantil (HMI);
Aquisição de Unidades Odontológicas Móveis;
Aquisição de medicamentos e material de consumo para Postos de
Saúde, Centro de Diagnósticos, Hemocentro Municipal, Centro
Integrado da Mulher (CIM) e Hospital Materno Infantil (HMI);
Aquisição e manutenção das Ambulâncias e outros veículos da
Secretaria Municipal da Saúde;
Construção de postos de saúde;
Aquisição de medicamentos para serem doados às pessoas carentes
deste Município;
Implantação do Núcleo de Assistência Psico-social (N.A.P.S.);
Reforma e ampliação dos postos de saúde, Centro de Diagnóstico e
Hemocentro;
Canalização de córregos;

X.
XI.

Ampliação da rede de esgoto pluvial e sanitário;
Informatização de toda a Secretaria da Saúde, integrando-a com a
Prefeitura Municipal e as unidades de saúde;
XII. Manutenção do Programa de recuperação de alcoólatras;
XIII. Manutenção do Programa do Leite para pessoas carentes;
XIV. Subvenção à Santa Casa de Misericórdia de Catalão e outras
instituições filantrópicas e assistenciais do Município;
XV. Contratação de médicos para ampliar o quadro de especialistas;
XVI. Aquisição e modernização de equipamentos específicos;
XVII. Desenvolver e ampliar as ações de Vigilância Sanitária;
XVIII. Ampliação de Programas de Educação e Prevenção em Saúde;
XIX. Manutenção do Programa de esclarecimentos e Prevenção ao Dengue;
XX. Criação do Programa de Prevenção de Osteoporose para mulheres
maiores de 40 anos;
XXI. Contratação de estudos para elaboração de projetos para a melhoria no
sistema de drenagem de águas pluviais em pontos críticos da cidade;
XXII. Implantação de cemitério para animais;
XXIII. Criação, manutenção e aquisição de móveis, utensílios e equipamentos
hospitalares do Centro Integrado da Mulher (CIM) e do Hospital
Materno Infantil (HMI).
XXIV. Aquisição de unidades móveis equipadas com equipamentos
ambulatoriais, loboratórios e consultório médico.
XXV. Aquisição de móveis e equipamentos para a clínica de psiquiatria.
XXVI. Construção e/ou aquisição de imóvel para implantar clínica de
recuperação de dependentes do álcool.
XXVII.Construção e/ou aquisição de imóvel para implantar clínica
psiquiátrica.
XXVIII.Reabertura e manutenção da Clínica dos Alcoólatras Anônimos de
Catalão.
XXIX. Contratação de médicos para ampliar o quadro de especialistas,
inclusive de fonoaudiólogo e fisioteraupeta.
XXX. Construção de postos de saúde na zona urbana e zona rural.
XXXI. Criação e manutenção de programa de saúde itinerante para atender as
pessoas carentes nos bairros de origem.
XXXII.Construção e manutenção de centro de reabilitação para dependentes
químicos.
XXXIII.Realização de convênios para realização do programa saúde
itinerante.
XXXIV.Subvenção para sede própria para a Associação dos Epilépticos do
Sudeste Goiano.

XXXV.Construção de uma casa, para tratamento de pessoas portadoras do
vírus HIV.
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Art. 17 - São diretrizes, objetivos e metas da Administração
Municipal, concernentes à Assistência Social:
I.

Pagamento de despesas médicas e hospitalares às pessoas carentes
deste Município;
II.
Aquisição de máquinas, equipamentos e utensílios para Creches e
FUMBEM;
III.
Criação, construção e manutenção de Creches;
IV.
Reforma, ampliação, aquisição de móveis, equipamentos e utensílios
para os núcleos de Assistência a Idosos e pessoas carentes;
V.
Aquisição de vestuário e enxovais para crianças carentes;
VI.
Ampliação de cursos na FUMBEM;
VII.
Ampliação do prédio do Núcleo Assistencial e Profissionalizante;
VIII. Manutenção de campanhas educativas;
IX.
Pagamento de taxas de água e energia dos Centros Comunitários e de
outras entidades assistenciais;
X.
Construção de Centros Comunitários;
XI.
Manutenção e reforma do Abrigo dos Idosos;
XII.
Subvenção às Associações dos Diabéticos, Renais Crônicos e
Epilépticos de Catalão;
XIII. Destinação de recursos para as entidades já consideradas de utilidade
pública;
XIV. Subvenção ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
XV.
Subvenção a MEFIJA – Missão Filantrópica Jesus Te Ama;
XVI. Subvenção ao Abrigo da Criança e do Adolescente Maria Nazareth;
XVII. Subvenção ao CAMOC – Conselho das Associações de Moradores de
Catalão;
XVIII. Subvenção à Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de
Catalão;
XIX. Manutenção da Casa de Assistência Social Prefeito Eurípedes Pereira
Ferreira em Goiânia/GO;
XX.
Celebração de contratos com instituições privadas, para suprir as
lacunas não atendidas pelas instituições públicas, visando assegurar a
proteção e promoção social das pessoas em situação de exclusão
social;

XXI.

Ampliação dos auxílios eventuais, cestas básicas, alimentos, aluguel,
vestuário, hospedagem, cursos, pensão, refeições, passagens
intermunicipais, estaduais e interestaduais, passes municipais, fotos,
documentos, próteses, contas de água, luz, remédios, gás, material
escolar e para cursos, auxílio construção para melhoria de moradia,
pagamento de psicoterapia e clínicas de tratamento e outros,
assegurando atenção especial e apoio às pessoas em situação de
extrema vulnerabilidade social, com a intenção de provocar mudanças
sociais e na estruturação familiar;
XXII. Formalização de convênios, contratos e acordos como Governo
Federal e Estadual, Organizações Não Governamentais e Instituições
Internacionais visando obter apoio técnico ou financeiro para
subsidiar o desenvolvimento de projetos na área de assistência social;
XXIII. Realização de pesquisas na área social para nortear as ações da
municipalidade, dotando a área de informações precisas sobre os
problemas sociais da cidade.
XXIV. Aquisição de órteses e próteses para deficientes.
XXV. Subvenção à “Renovação Carismática Católica”.
XXVI. Subvenção à “ Fundação Nova Vida”.
XXVII. Subvenção ao abrigo “Antero da Costa Carvalho”.
XXVIII. Aquisição de móveis e equipamentos para a clínica de recuperação
de dependentes de drogas”.
XXIX. Construção e/ou aquisição de imóvel para implantar clínica de
recuperação de dependentes de drogas.
XXX. Subvenção à “ APAC”.
XXXI. Construção de um albergue para andarilhos.
XXXII. Apoio e promoção de cursos para aperfeiçoamento de domésticas e
concessão de passe gratuito de coletivo para as domésticas.
XXXIII.Apoio e promoção de cursos de mecânica para funcionários e
proprietários de oficinas mecânicas.
XXXIV.Subvenção a “OBRAS SOCIAIS JORGE FAHIN FILHO”
XXXV. Subvenção a Creche São Francisco de Assis.
XXXVI.Subvenção a Creche São Sebastião.
XXXVII.Subvenção ao Lions Clube de Catalão.
XXXVIII.Subvenção à 3ª CIPM de Catalão.
XXXIX.Subvenção a Creche Recanto Infantil
XL.
Reforma e construção da cobertura da quadra da Escola Municipal
Maria Bárbara Sucena, na Fazenda Morro Agudo.
XLI.
Construção de uma Creche no Bairro Castelo Branco.
XLII. Construção de uma Creche no Bairro Pontal Norte.

XLIII. Destinar subvenção para atender a Associação Núcleo Doce Viver.
XLIV. Ampliação de cursos na FUMBEM, inclusive curso de informática.
XLV. Subvenção para o Centro Espírita Eurípedes Barsanulfo.
XLVI. Subvenção para a Associação das Damas Maçônicas de Catalão.
XLVII. Subvenção para o Asilo São Vivente de Paula.
XLVIII. Subvenção para a ASSAPEC – Associação dos Aposentados e
Pensionistas de Catalão.
XLIX. Subvenção ao Rotaract Clube de Catalão.
L.
Subvenção a Pastoral da Criança.
LI.
Subvenção e apoio a casa da criança e do adolescente.
TRANSPORTES
Art. 18 - São diretrizes, objetivos e metas da Administração
Municipal, concernentes à Transportes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Aquisição de pás mecânicas;
Aquisição de caminhões;
Construção e reconstrução de pontes;
Construção e reconstrução de mata-burros de trilhos e madeiras;
Abertura e conservação de estradas vicinais;
Reforma e manutenção da frota municipal;
Aquisição de máquinas, equipamentos, ferramentas, móveis para
oficina mecânica;
VIII. Modernização do sistema de trânsito;
IX.
Instalação de equipamentos de controle de velocidade;
X.
Sinalizar vias públicas urbanas e rurais;
XI.
Aquisição de tratores de esteira;
XII.
Reforma e manutenção do Terminal Rodoviário e Subestação
Rodoviária;
XIII. Fazer re-capeamento asfáltico em avenidas e ruas da cidade com
CBUQ e pré-misturado de asfalto;
XIV. Pavimentação de vias públicas;
XV.
Construção e instalação de meios-fios e sarjetas;
XVI. Aquisição de Motoniveladoras;
XVII. Aquisição de Retroescavadeiras;
XVIII. Manutenção do Aeródromo;
XIX. Construção de novo terminal de embarque urbano Engº Hélio Levy da
Rocha;

Recuperação de vias públicas com operação “tapa buracos” e
cobertura asfáltica;
XXI. Remoção de bloquetes com substituição por asfalto em vias publica;
XXII. Pavimentação de vias públicas com bloquetes, reaproveitados ou
novos;
XXIII. Aquisição de veículos leves;
XXIV. Criação do Conselho Municipal de Transporte Coletivo, conforme
previsto no artigo 88, da Lei n. 845, de 5/4/1990 (Lei Orgânica do
Município de Catalão).
XXV. Criação do Conselho Municipal de Transporte Coletivo, conforme
previsto na Lei n. 845, de 5/4/1990 (Lei Orgânica do Município de
Catalão), art. 88.
XX.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 19 - As despesas relativas à manutenção da máquina
administrativa, inclusive seu pessoal e encargos serão considerados de
elaboração do orçamento de cada órgão ou poder.
Art. 20 - As ações governamentais deverão guardar estrita
observância do equilíbrio das receitas e despesas.
Art. 21 - Verificado ao final de um semestre, que a realização da
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário
ou nominal estabelecidos no anexo de metas fiscais, por ato próprio dos chefes
de poderes executivo e legislativo, nos trinta dias subseqüentes, farão a
limitação de empenho e movimentação financeira.
Art. 22 - São vedados:
I.
II.
III.

O início de programas ou projetos não previstos na Lei
Orçamentária anual;
A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que
excedam os créditos orçamentários ou adicionais;
A realização de operações e créditos que excedam o montante das
despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos
suplementares ou especiais com a finalidade precisa e aprovadas
pelo Legislativo Municipal;

IV.

V.

A abertura de créditos suplementares ou especiais sem autorização
legislativa e sem indicação discriminada dos respectivos valores
conforme o plano de classificação programático;
A transposição de remanejamento ou transferência de recursos de
uma categoria para outra, ou de um órgão para outro sem prévia
autorização legislativa.

Art. 23 - É vedada a concessão de subvenções a entidades em
débito com a Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal, incluindo o
INSS e FGTS.
Art. 24 - Será implantada na estrutura Administrativa do Poder
Executivo, o plano de carreira dos servidores, com reclassificação de cargos,
níveis salariais e transformação de cargos constantes no quadro único.
Art. 25 - O Orçamento programa para o exercício de 2002, poderá
ser reajustado no dia 01 de janeiro de 2002, pelos índices apurados no período
de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2001, tomando como base a inflação
acumulada no período e outro índice por ventura venha a ser criado pelo
Governo Federal.
Art. 26 - Fica autorizado usar como recurso o excesso de
arrecadação apurado no exercício.
Art. 27 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 28 - Revogam-se as disposições em contrário.
Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos
19 dias do mês de novembro de 2001.
(a)Silvano Batista da Silva
Presidente

(a)Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 14/12/2001.

(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Catalão
CÓPIA
LEI Nº 1.966, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2001.
“Dispõe sobre as Diretrizes Gerais para a
elaboração da Lei Orçamentária de 2002 e dá
outras providências.”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, APROVOU e Eu,
na condição de Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Observar-se-ão, quando da elaboração da Lei de meios a
vigorar a partir de 1º de janeiro de 2002 e término em 31 de Dezembro de
2002, as Diretrizes orçamentárias estatuídas na presente Lei, por mandamento
do §2º do Art. 165 da Constituição da República, bem assim da Lei Orgânica
do Município, em combinação com a Lei Complementar nº 101/2000, que
estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal, compreendendo:

I.

Orientação à elaboração da Lei Orçamentária;

II.

Diretrizes das Receitas; e

III.

Diretrizes das Despesas;

Parágrafo Único - As estimativas das receitas e a fixação das
despesas do Município, sua Administração Direta, obedecerão aos ditames
contidos nas Constituições da República, do Estado de Goiás, na Lei
Complementar nº 101/2000, na Lei Orgânica do Município, na Lei Federal n.º
4.320/64 e alterações posteriores, inclusive as normatizações emanadas do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e, ainda, aos princípios
contábeis geralmente aceitos.
SEÇÃO I
DA ORIENTAÇÃO À ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 2º- A elaboração da proposta orçamentária para o exercício
de 2002, abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, suas autarquias,
fundações, fundos e entidades da administração direta e indireta, assim como a
execução orçamentária obedecerá às diretrizes gerais, sem prejuízo das
normas financeiras estabelecidas pela legislação federal, aplicável à espécie,
conforme disposições contidas no Plano Plurianual de Investimentos e as
diretrizes estabelecidas na presente lei, de modo a evidenciar as políticas e
programas de governo, formulados e avaliados segundo suas prioridades.

Parágrafo Único - É vedada, na Lei Orçamentária, a existência
de dispositivos estranhos à previsão da Receita e à fixação da Despesa, salvo
se relativos à autorização para abertura de Créditos Suplementares e
Contratação de Operações de Crédito, ainda que por antecipação de receita.

Art. 3º - A proposta orçamentária para o exercício de 2002,
conterá as prioridades da Administração Municipal e deverá obedecer aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência,
universalidade, unidade e da anualidade, bem como identificar o Programa de
Trabalho a ser desenvolvido pela Administração.

Parágrafo 1º – As metas e as prioridades para o exercício
financeiro de 2002 serão especificadas no plano plurianual relativo ao período
2002 a 2005, e devem observar as seguintes estratégias:
I.

Consolidar a estabilidade econômica com crescimento sustentado;

II.

Promover o desenvolvimento sustentável voltado para a geração de
empregos e oportunidades de renda;

III.

Combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social;

IV.

Promover os direitos de minorias vítimas de preconceito e
discriminação.
Parágrafo 2º - As denominações e unidades de medida das

metas do projeto de lei orçamentária anual nortear-se-ão pelas utilizadas no
projeto de lei do plano plurianual referido no caput deste artigo.

Parágrafo 3º - O Programa de Trabalho, a que se refere o
presente artigo, deverá ser identificado, no mínimo, ao nível de função e subfunção, natureza da despesa, projeto atividades e elementos a que deverá
ocorrer na realização de sua execução, nos termos da alínea “c”, do inciso II,
do art. 52, da Lei Complementar nº 101/2000, bem assim do Plano de
Classificação Funcional Programática, conforme dispõe a Lei nº 4320/64 e
modificações posteriores, principalmente as estabelecidas pela Portaria n.º 42,
de 14 de abril de 1999, do Ministro de Estado do Orçamento e Gestão.

Art. 4º - A proposta parcial das necessidades da Câmara
Municipal será encaminhada ao Executivo, tempestivamente, a fim de ser
compatibilizada no orçamento geral do Município.

Art. 5º - A proposta orçamentária para o exercício de 2002,
compreenderá:

I.

Mensagem;

II.

Demonstrativos e anexos a que se refere o art. 3º da presente lei;

III.

Relação dos projetos e atividades, com detalhamento de prioridades
e respectivos valores orçados, de acordo com a capacidade econômica financeira do Município.

Art. 6º - A lei Orçamentária Anual autorizará o poder Executivo,
nos termos do artigo 7º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a
abrir Créditos Adicionais, de natureza suplementar, até o limite de 50%
(cinqüenta por cento) do total da despesa fixada na própria Lei, utilizando,
como recursos, a anulação de dotações do próprio orçamento, bem assim o
excesso de arrecadação do exercício, realizada e projetada, como também o
superávit financeiro, se houver, do exercício anterior.

Art. 7º - O Município aplicará 25% (vinte e cinco por cento), no
mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Art. 8º - O Município contribuirá com 15% (quinze por cento),
das transferências provenientes do ICMS, do FPM e do IPI/Exp., para
formação do Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério, com aplicação, no mínimo, de 60% (sessenta por cento) para
remuneração dos profissionais do Magistério, em efetivo exercício de suas
atividades no ensino fundamental público e, no máximo 40% (quarenta por
cento) para outras despesas.

SEÇÃO II
DAS DIRETRIZES DA RECEITA

Art. 9º - são receitas do Município:

I.

Os Tributos de sua competência;

II.

A quota de participação nos Tributos arrecadados pela União e pelo
Estado de Goiás;

III.

O produto da arrecadação do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza, incidentes na fonte, sobre rendimentos, a qualquer
título, pagos pelo Município, suas autarquias e fundações;

IV.

As multas decorrentes de infrações de trânsito, cometidas nas vias
urbanas e nas estradas municipais;

V.

As rendas de seus próprios serviços;

VI.

O resultado de aplicações financeiras disponíveis no mercado de
capitais;

VII. As rendas decorrentes do seu Patrimônio;
VIII. A contribuição previdenciária de seus servidores; e outras.

Art. 10 - Considerar-se-á, quando da estimativa das Receitas:

I.

Os fatores conjunturais que possam vir a influenciar os resultados
dos ingressos em cada fonte;

II.

As metas estabelecidas pelo Governo Federal para o controle da
economia com reflexo no exercício monetário, em cortejo com os
valores efetivamente arrecadados no exercício de 2001 e exercícios
anteriores;

III.

O incremento do aparelho arrecadador Municipal, Estadual e
Federal que tenha reflexo no crescimento real da arrecadação;

IV.

Os resultados das Políticas de fomento, incremento e apoio
desenvolvimento

industrial,

agro – pastoril

e

prestacional

ao
do

Município, incluindo os programas, públicos e privados, de formação e
qualificação de mão de obra;
V.

As isenções concedidas, observadas as normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, nos termos da Lei
Complementar nº 101/2000, de 04/05/2000, publicada no Diário Oficial
da União em 05/05/2000;

VI.

Evolução da massa salarial paga pelo Município, no que tange o
Orçamento da Previdência;

VII. A inflação estimada, cientificamente, previsível para o exercício de
2002, e outras.

Art. 11 - Na elaboração da Proposta Orçamentária, as previsões
de receita observarão as normas técnicas legais, previstas no art.12 da Lei
Complementar nº 101/2000 de 04/05/2000.

Parágrafo Único - A Lei orçamentária:

I.

Corrigirá os valores das dotações pela variação do Índice Geral de
Preços do Mercado(IGP-M), da fundação Getúlio Vargas, de julho a
dezembro de 2001 e havendo necessidade, a correção se fará também a
cada trimestre, a contar do mês de janeiro, sempre levando em
consideração os valores orçamentários originais, atualizados;

II.

Conterá reserva de contingência, em montante equivalente a até 1% (um
por cento) da Receita Corrente Líquida, destinada ao:

a) reforço de dotações orçamentárias que se revelarem
insuficiente no decorrer do exercício de 2.002, nos
limites e formas legalmente estabelecidas.

b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e
eventos fiscais imprevistos.
III.

Autorizará a realização de operações de créditos por antecipação da
receita ate o limite de 25%(vinte e cinco por cento) do total da receita
prevista, subtraindo-se deste montante o valor das operações de créditos,
classificadas como receita, desde que mediante autorização do Poder
Legislativo.

Art. 12 - O poder executivo será autorizado nos termos da
Constituição Federal e mediante autorização Legislativa, a:

I.

Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos
da legislação em vigor;

II.

Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela
legislação em vigor;

III.

Abrir créditos adicionais suplementares para atender insuficiência do
orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;

IV.

Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma
categoria de programação, nos termos do artigo 167, inciso VI da
Constituição Federal;
Art. 13 – O Poder Executivo, tendo em vista a capacidade

financeira do Município, procederá à seleção das prioridades estabelecidas no

Plano Plurianual, a serem incluídas na proposta orçamentária, podendo, se
necessário, incluir programas não previstos, desde que financiados com
recursos de outras esferas de governo.
Parágrafo único – Os recursos referidos neste artigo, quando
forem concedidos a título oneroso, dependerão de autorização legislativa,
inclusive quanto a sua aplicação.

Art. 14 - A receita deverá estimar a arrecadação de todos os
tributos de competência municipal, assim como os definidos na Constituição
Federal.

Art. 15 - Na proposta orçamentária a forma de apresentação da
receita deverá obedecer à classificação estabelecida na Lei nº 4.320/64 e suas
modificações posteriores.

Art. 16 - O orçamento municipal deverá consignar como receitas
orçamentárias todos os recursos financeiros recebidos pelo Município,
inclusive os provenientes de transferências que lhe venham a ser feitas por
outras pessoas de direito publico ou privado, que sejam relativos a convênios,
contratos, acordos, auxílios, subvenções ou doações, excluídas apenas aquelas
de natureza extra-orçamentária, cujo produto não tenham destinação a
atendimento de despesas publicas municipais.

Art. 17 - Na estimativa das receitas serão considerados os efeitos
das modificações na legislação tributária, que serão objetos de projetos de leis
a serem enviados a Câmara Municipal, no prazo legal e constitucional.

Parágrafo único – Os projetos de lei que promoverem alterações
na legislação tributária observarão:

I.

Revisão e adequação da Planta Genérica de Valores dos Imóveis
Urbanos;

II.

Revisão das alíquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano, sem
ultrapassar os limites máximos já fixados em lei, respeitadas a
capacidade econômica do contribuinte e a função social da propriedade;

III.

Revisão e majoração das alíquotas do Imposto sobre

Serviços de

Qualquer Natureza;
IV.

Revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos dos serviços
prestados;

V.

Instituição e regulamentação da contribuição de melhorias sobre obras
públicas.

SEÇÃO III
DAS DIRETRIZES DAS DESPESAS

Art. 18 - Constituem despesas obrigatórias do Município:

I.

As relativas à aquisição de bens e serviços para o cumprimento de seus
objetivos;

II.

As destinadas ao custeio de Projetos e Programas de Governo;

III.

As

decorrentes

da

manutenção

e

modernização

da

Máquina

Administrativa;
IV.

Os compromissos de natureza social, principalmente na área de saúde,
onde deverão ser aplicados, os limites mínimos estabelecidos pela
legislação Federal;

V.

As decorrentes dos pagamentos ao pessoal do serviço público, inclusive
encargos;

VI.

As decorrentes de concessão de vantagens e/ou aumento de
remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreira,
bem como admissão de pessoal, pelos poderes do Município, que, por
força desta Lei, ficam prévia e especialmente autorizados, ressalvados as
empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista;

VII. O serviço da Dívida Pública, fundada e flutuante;
VIII. A quitação dos Precatórios Judiciais e outros requisitórios;
IX.

A contrapartida previdenciária do Município;

X.

As relativas ao cumprimento de convênios;

XI.

Os investimentos e inversões financeiras; e outras.
Art. 19 - Considerar-se-á, quando da estimativa das despesas;

I.

Os reflexos da Política Econômica do Governo Federal;

II.

As necessidades relativas à implantação e manutenção dos Projetos e
Programas de Governo;

III.

As necessidades relativas à manutenção e implantação dos Serviços
Públicos Municipais, inclusive Máquina Administrativa;

IV.

A evolução do quadro de pessoal dos Serviços Públicos, obedecidos os
limites de despesas fixados pela Lei Complementar n.º 101, de 04 de
maio de 2000, com relação aos gastos com pessoal da Administração
Pública Municipal;

V.

Os custos relativos ao serviço da Dívida Pública, no exercício de 2002;

VI.

As projeções para as despesas mencionadas no artigo anterior, com
observância das metas e objetos constantes desta Lei; e outros.
Art. 20 – Na fixação das despesas serão observadas as

prioridades constantes das metas, objetivos e prioridades estabelecidas no
Plano Plurianual de Investimentos, a ser elaborado, para viger no período de
2002 a 2005.

Art. 21 - As despesas com pessoal e encargos sociais, ou
concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de
cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a
admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, só poderá ter aumento
real em relação ao crescimento efetivo das receitas correntes, desde que
respeitem o limite estabelecido no art. 71, da Lei Complementar nº 101/2000,
de 04/05/2000.
Art. 22 – O total da despesa do Poder Legislativo Municipal ,
incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não
poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita
tributária e das transferências previstas no § 5º, do Art. 153 e nos Art. 158 e
159, efetivamente realizado no exercício anterior.
Parágrafo único – De acordo com o inciso I do artigo 29-A da
Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 25, de 14/02/2000) o
percentual destinado ao Poder Legislativo é de 8% (oito por cento).

Art. 23 – De acordo com o artigo 29 da Constituição Federal no
seu inciso VII, o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não
poderá ultrapassar o montante de 5% (cinco por cento) da receita do
Município.
Art. 24 – As despesas com pagamento de precatórios judiciários
correrão à conta de dotações consignadas com esta finalidade em operações
especiais

e

específicas,

que

constarão

das

unidades

orçamentárias

responsáveis pelos débitos.
Art. 25 – Os projetos em fase de execução desde que revalidados
à luz das prioridades estabelecidas nesta lei, terão preferência sobre os novos
projetos.
Art. 26 – A Lei Orçamentária, poderá consignar recursos para
financiar serviços de sua responsabilidade a serem executados por entidades
de direito privado, mediante convênios e contratos, desde que sejam da
conveniência do governo municipal e tenham demonstrado padrão de
eficiência no cumprimento dos objetivos determinados.
Art. 27 – O Município deverá investir prioritariamente em
projetos e atividades voltados à infância, adolescência, idosos, mulheres e
gestantes buscando o atendimento universal à saúde, assistência social e
educação, visando melhoria da qualidade dos serviços.
Art. 28 – É vedada a inclusão na Lei Orçamentária, bem como
em suas alterações, de quaisquer recursos do Município para clubes,

associações e quaisquer outras entidades congêneres, excetuadas o CRAC,
creches, escolas para atendimento de atividades de pré-escolas, centro de
convivência de idosos, centros comunitários, unidades de apoio a gestantes,
unidade de recuperação de toxicômanos, alcoólatras e outras entidades com
finalidade de atendimento às ações de assistência social por meio de
convênios.
Art. 29 – O Poder Executivo, com a necessária autorização
Legislativa, poderá firmar convênios com outras esferas governamentais e não
governamentais, para desenvolver programas nas áreas de educação, cultura,
saúde, habitação, abastecimento, meio ambiente, assistência social, obras e
saneamento básico.
Art. 30 – A Lei Orçamentária Anual autorizará a realização de
programas de apoio e incentivo às entidades estudantis, destacadamente no
que se refere à, educação, cultura, turismo, meio ambiente, desporto e lazer e
atividades afins, bem como para a realização de convênios, contratos,
pesquisas, bolsas de estudo e estágios com escolas técnicas profissionais e
universidades.
Art. 31 – A concessão de auxílios e subvenções dependerá de
autorização legislativa através de lei especial.
Art. 32 – Os recursos somente poderão ser programados para
atender despesas de capital, exceto amortizações de dívidas por operações de
crédito, após deduzir os recursos destinados a atender gastos com pessoal e
encargos sociais, com serviços da dívida e com outras despesas de custeio
administrativos e operacionais.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 33 – O Orçamento da Seguridade Social abrangerá os órgãos
e unidades orçamentários, inclusive fundos, fundações, autarquias que atuem
nas áreas de saúde, previdência e assistência social, e contará, dentre outros,
com recursos provenientes:

I.

Das contribuições previstas na Constituição Federal;

II.

Da contribuição para o plano de seguridade social do servidor, que será
utilizada para despesas com encargos previdenciários do Município;

III.

Do orçamento fiscal; e

IV.

Das demais receitas diretamente arrecadas pelos órgãos, fundos e
entidades que integram, exclusivamente, o respectivo orçamento.
Art. 34 – Na elaboração do Orçamento da Seguridade Social

serão observados as diretrizes específicas da área.
Art. 35 – As receitas e despesas das entidades mencionadas,
serão estimadas e programadas de acordo com as dotações

previstas no

Orçamento Anual.
CAPÍTULO III
POLÍTICA DE FOMENTO
Art. 36 – O Poder Executivo poderá mediante autorização
legislativa, realizar projetos que exijam investimentos superiores à capacidade
financeira do Município, em conjunto com a iniciativa privada, desde que
resultem em crescimento econômico.

Parágrafo único – A definição das empresas que participarão de
cada projeto deverá ser efetuada através de licitação pública.
Art. 37 – O Poder Executivo adotará medidas de fomento à
participação das micro, pequenas e médias empresas instaladas na região, no
fornecimento de bens e serviços para a Administração Pública Municipal,
facilitará a abertura de novas empresas de micro, pequeno e médio porte, por
meio da desburocratização dos respectivos processos e criando incentivos
fiscais quando julgar necessário.
Art. 38 – O Poder Executivo enviará ao Legislativo projetos de
lei dispondo sobre alterações na Legislação Tributária com vistas ao fomento
da atividade econômica no Município;
Art. 39 – O Poder Executivo enviará ao Legislativo projeto de lei
criando mecanismos fiscais que favoreçam a geração de empregos.
Art. 40 – O Poder Executivo, mediante prévia autorização
Legislativa, criará incentivos administrativos e fiscais de modo a fomentar a
instalação de empresas;
CAPÍTULO IV
PRIORIDADES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 41 - São diretrizes, objetos e metas da Administração
Municipal no âmbito do Poder Legislativo:

V.

Aquisição de equipamentos de informática, mobiliário e de escritório;

VI. Construção do Prédio da Câmara;

VII. Aquisição de veículos;
VIII. Aquisição de linhas telefônicas.

Art. 42 - São diretrizes, objetos e metas para o Poder Judiciário:

V.

Aquisição de equipamentos de informática, mobiliário e de escritório;

VI. Aquisição de linhas telefônicas;
VII. Cessão de funcionários públicos da municipalidade;
VIII. Manutenção da Assistência Judiciária Municipal.

Art. 43 - São diretrizes, objetivos e metas da administração
Municipal, no âmbito do Poder Executivo, voltadas para as questões da
própria Administração:

VII. Aquisição de equipamentos de informática, mobiliários e de escritório;
VIII. Aquisição de Fax;
IX. Aquisição de veículos e motociclos;
X.

Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e fotográficos;

XI. Construção de postos fiscais.

PODER EXECUTIVO
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Art. 44 - São diretrizes, objetivos e metas da Administração,
Planejamento e Finanças Municipal concernentes à gestão de seus negócios:
I.

Criação

de

cargos

administrativos

de

comissionado, para adequar a Administração;

caráter

efetivo

e

II.

Manutenção de pagamento de parcelas de débitos na amortização
de dívidas negociadas junto ao INSS, FGTS e PASEP;

III.

Quitação de Precatórios;

IV.

Reajuste salarial dos servidores ativos, inativos, pensionistas e
comissionados;

V.

Aquisição de cestas básicas para os funcionários;

VI.

Fornecimentos de refeições para os funcionários que realizam
serviços essenciais (saúde, limpeza e segurança), obras rurais e de
emergência;

VII.

Promover cursos de gerência Municipal;

VIII.

Promover cursos de capacitação para os funcionários;

IX.

Manutenção geral dos órgãos da Administração;

X.

Recepção de autoridades;

XI.

Publicidade de interesse administrativo;

XII.

Firmar convênio com órgãos do Governo Federal, Estadual e outras
entidades.

XIII.

Implantar novo Plano Diretor com reformulação do Código de
Postura, Código de Obras, Código Ambiental e Lei de Uso e
Ocupação do Solo;

XIV.

Repasse do valor da cota parte do Município para o fundo
Municipal de Saúde, administrado pelo respectivo Conselho;

XV.

Manutenção da Previdência dos Servidores Públicos Municipais;

XVI.

Manutenção do Programa de Assistência Médica a funcionários e
dependentes (PRO-SAÚDE);

XVII.

Criação do Fundo Municipal da Indústria e Comércio;

XVIII.

Criação do Fundo Municipal da Casa Bancária do Cidadão.

XIX.

Locação de imóveis;

XX.

Locação de máquinas e veículos;

XXI.

Contratação de serviços especializados;

XXII.

Cessão de funcionários a órgãos federais e estaduais;

XXIII.

Contratação de mão de obra por tempo determinado para atender
situações emergenciais, autorizado por lei;

XXIV.

Aperfeiçoamento e re-aparelhamento do sistema de fiscalização e
arrecadação de tributos;

XXV.

Desenvolvimento de estudos visando diminuir a burocracia
administrativa;

XXVI.

Celebração de convênios com as UNIVERSIDADES, para o
desenvolvimento de projetos de interesse da Administração
Municipal;

XXVII.

Assinaturas de revistas e jornais;

XXVIII. Providenciar os trâmites necessários para viagens, alimentação,
hospedagem, passagens, transportes, pedágios e outras despesas
correlatas;
XXIX.

Assinatura de convênios para prestação de serviços técnicos
especializados para atender as necessidades de suporte às atividades
administrativas;

XXX.

Manutenção de contratos referentes a fornecimento de acesso
dedicado à Internet;

XXXI.

Implantação de um banco de dados relacional que atenda a todos os
setores da administração municipal;

XXXII.

Aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI’s e
uniformes com o objetivo de preservar a integridade física dos
servidores no desempenho de suas atividades;

XXXIII. Criação de programas contínuo de treinamento de segurança para
os servidores municipais, com a finalidade de conscientizar todos
os funcionários para melhoria do desempenho de segurança no
trabalho;
XXXIV. Aquisição de combustível e

derivados de petróleo, para

abastecimento dos veículos da frota;
XXXV.

Contratação de seguro para veículos da frota própria;

XXXVI. Licenciamento dos veículos da frota própria na forma da legislação;
XXXVII. Realização

de

concursos

públicos,

através

de

entidades

especializadas;
XXXVIII. Previsão de verba para desapropriação de áreas que a SMTC defina
como necessárias à abertura ou extensão de vias públicas;
XXXIX. Aquisição de equipamentos para construção civil;
XL.

Gastos com publicidade em jornais, revistas e meios de
comunicação;

XLI.

Contratação de Agência Publicitária para execução de serviços na
área de Propaganda e Publicidade institucional e veiculação
publicitária;

XLII.

Aquisição de Software para atender necessidades da administração
e do planejamento;

XLIII.

Criação de uma homepage na INTERNET com informação das
atividades da administração municipal;

XLIV.

Recursos destinados à participação, realização de congressos,
simpósios, cursos e conferências de interesse do Município;

XLV.

Aquisição de veículos novos para a frota própria;

XLVI.

Operação de crédito junto ao PMAT (Programa de Modernização
Tributária), através do BNDES, obedecendo à política de

investimento

do

Governo

Federal

na

Modernização

da

Administração Tributária Municipal e da Gestão dos Setores
Sociais Básicos.

§ 1º- Será reorganizado o cadastro técnico municipal com vistas à
melhoria da arrecadação.
§ 2º- Revisão e sistematização das leis de isenções e incentivos
fiscais do Município.

AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Art. 45 - São Diretrizes, objetivos e metas da Administração
Municipal, concernentes à Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente:
LXXVII.

Promover a aquisição de veículos, máquinas, acessórios,
implementos, utensílios, sementes, mudas, fertilizantes, defensivos
e afins para apoio aos micros, pequenos e médios produtores;

LXXVIII. Implantação e manutenção de programas de apoio e assistência
técnica a micros, pequenos e médios produtores;
LXXIX.

Incentivo à melhoria da qualidade genética do rebanho bovino,
suíno, ovinos, caprinos e animais de pequeno porte inclusive com
o fornecimento de reprodutores, matrizes, vacinas e inseminação
artificial;

LXXX.

Incentivo à criação de aves (frangos, perus, galinhas poedeiras)
com construção de barracões, terraplanagem, aquisição de
equipamentos, fornecimento de matrizes e pintos;

LXXXI.

Incentivo a produção de peixes com a confecção de tanques e
doação de alevinos;

LXXXII.

Incentivo à novas culturas com desenvolvimento de pesquisas,
assistência técnica, análise de solo, principalmente para hortaliças,
frutas, flores ornamentais e espécies vegetais que compõem a
vegetação característica do cerrado de Goiás;

LXXXIII. Assistência ao micro, pequeno e médio produtor rural com
prestação de serviços de desmatamento, construção de barragens,
mataburros, estradas, pontes, abertura de solos, aração, drenagem,
cascalhamento, transporte de insumos agrícolas, calcário e afins;
LXXXIV. Apoio para eletrificação rural com a aquisição de postes,
transformadores, cabos, luminárias, lâmpadas e mão-de-obra para
confecção da rede.
LXXXV. Promover implantação de hortas e lavouras comunitárias para
famílias de baixa renda;
LXXXVI. Promover a construção de entrepostos urbanos (feiras cobertas) de
comercialização no varejo e atacado e também construção de
galpões comunitários para armazenamento de grãos à micros,
pequenos e médios produtores rurais;
LXXXVII. Firmar convênios de parcerias e colaboração técnica e financeira
com cooperativas, sindicato rural, associações de produtores,
Agencia Goiana de Desenvolvimento Rural e Fundiário, Secretaria
de Estado da Agricultura, Ministério da Agricultura, EMBRAPA e
organizações governamentais afins à agricultura, pecuária e meio
ambiente;
LXXXVIII.Implantação de viveiros de mudas;

LXXXIX. Contratação de cursos, palestras e treinamentos para dar apoio à
atividade de agronegócios e meio ambiente;
XC.

Contratação de

mão de obra técnica especializada para

desenvolvimento, implantação e acompanhamento de projetos
agroindustriais e ambientais;
XCI.

Aquisição de equipamentos de medição e aferição utilizados na
fiscalização ambiental;

XCII.

Subvenção e apoio financeiro ao Conselho Municipal da
Agricultura e Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente;

XCIII.

Criação e implantação de parques ecológicos, recuperação de áreas
degradadas e implantação de áreas de preservação ambiental
permanente;

XCIV.

Promover a construção de aterro sanitário;

XCV.

Apoiar a aquisição de kits de irrigação para micros, pequenos e
médios produtores;

XCVI.

Criar o código do meio ambiente e suplementar a Legislação
Federal e Estadual;

XCVII.

Reestruturar o COMDEMA (Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente);

XCVIII.

Criar Câmaras especializadas com técnicos e pessoas da
comunidade;

XCIX.

Criar a comissão julgadora de infrações de impactos ambientais;

C.

Firmar convênios com a ANA (Agencia Nacional das Águas),
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), visando a
recomposição do ecossistema local;

CI.

Criar uma agenda mínima para o Município com referencial da
Agenda 21 e ISO 14001;

CII.

Criação e implantação do bosque da mata do Setor Universitário;

CIII.

Recuperação das bacias dos ribeirões e córregos no Município;

CIV.

Divulgação e Implantação das normas de uso e ocupação do solo
do Município;

CV.

Gerenciamento, monitoramento e regulamentação da Área de
Produção Ambiental;

CVI.

Implantação e gerenciamento do Sistema Municipal de Meio
Ambiente;

CVII.

Implantação do Código Ambiental do Município;

CVIII.

Desenvolvimento do Plano de Atualização do Sistema de
Informações Ambientais Gerenciadas para todo o Município;

CIX.

Projetos de infra-estrutura para gestão ambiental;

CX.

Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente;

CXI.

Celebração de convênios com as Universidades e Institutos de
Pesquisas, objetivando o desenvolvimento de projetos e pesquisas
de interesse da Secretaria do Meio Ambiente;

CXII.

Convênio com o Fundo Nacional de Meio Ambiente e Secretaria
Estadual de Meio Ambiente;

CXIII.

Desenvolvimento dos Programas de Educação Ambiental,
inclusive com a implantação da disciplina no Meio Ambiente e
Cidadania na grade curricular do Ensino Municipal;

CXIV.

Implantação de Programas com atividades de Educação Ambiental
para crianças do ensino fundamental;

CXV.

Desenvolvimento de oficinas para aproveitamento de materiais
recicláveis;

CXVI.

Elaboração de material didático para o desenvolvimento de
campanhas educativas sobre Meio Ambiente, com vídeos,
panfletos, revistas, etc.;

CXVII.

Aquisição de material bibliográfico, audiovisual e equipamentos
visando melhor desenvolver Programas de Educação Ambiental;

CXVIII.

Publicação e organização de eventos para promoção de projetos
relativos à Agenda 21 para discussão e análise da comunidade;

CXIX.

Realização de encontros e eventos, tais como, Semana do Meio
Ambiente, Semana da Primavera e Semana da Educação, dentre
outros;

CXX.

Participação de técnicos da Secretaria de Meio Ambiente em
cursos de capacitação e eventos da área;

CXXI.

Coordenação municipal relativa à implantação de infra-estrutura
de saneamento ambiental: água, esgoto, drenagem, coleta,
tratamento e disposição de resíduos sólidos;

XLVI.

Monitorar o solo e a água através de análises laboratoriais, para

aferir a presença de metais pesados e múltiplos poluentes químicos, em
mananciais;
CXXII.

Implantação

de

Programa

de

Identificação

de

Ligações

Clandestinas de Esgoto;
CXXIII.

Manutenção, Monitoramento e Gestão dos recursos hídricos;

CXXIV.

Desenvolvimento de programa de combate à poluição sonora, bem
como a fiscalização de estabelecimentos que produzam poluição
sonora;

CXXV.

Implantação de programa de informação à população sobre os
níveis sonoros permitidos e as formas de diminuir os ruídos
sonoros;

CXXVI.

Promover a capacitação e treinamento de fiscais para o
Departamento de Meio Ambiente;

CXXVII. Criar a Delegacia Municipal de Meio Ambiente e firmar convênio
com a Agencia Ambiental de Goiás;
CXXVIII. Desenvolver

projetos

de

Educação

Ambiental

visando

conscientizar a população da importância da preservação e
conservação dos recursos naturais;
CXXIX.

Recuperação dos recursos hídricos, solos e controle da poluição
sonora e atmosférica;

CXXX.

Participar ativamente da Associação dos Municípios da Bacia do
Rio Paranaíba;

CXXXI.

Promover e garantir o processo de continuidade de re-vegetação
das áreas de mananciais (matas ciliares);

CXXXII. Manter fiscalização diária dos empreendimentos que possam
causar impacto ao meio ambiente;
CXXXIII. Apoiar os pecuaristas na implantação de galpões de alvenaria para
abrigar tanques comunitários de resfriamento de leite;
CXXXIV. Incentivar as Agroindústrias familiares com apoio financeiro e
feiras;
CXXXV. Subvenção ao Sindicato Rural de Catalão;
CXXXVI. Subvenção à ASPAC (Associação dos Produtores Rurais de
Catalão);
CXXXVII. Subvenção par ao Clube Ecológico Chico Mendes;
CXXXVIII.Cuidar para o bom estado das estradas das Zonas Rurais,
principalmente das principais por onde é escoada toda a produção
agrícola do município;

CXXXIX. Cobertura de Quadras poliesportivas das Comunidades da
Sucupira, São Domingos e outras;
CXL.

Subvenção

às associações

de Produtores Rurais legalmente

constituídas;
CXLI.

Promover incentivo à instalação de usina de reciclagem de lixo no
Município de Catalão.

CXLII.

Implantar a coleta seletiva de lixo doméstico no perímetro urbano
de Catalão;

COMUNICAÇÕES

Art. 46 - São diretrizes, objetivos e metas da Administração
Municipal, concernentes às Comunicações:

LXVIII.Manutenção e construção de Postos Telefônicos;
LXIX.Ampliação do Sistema de televisão;
LXX.Construção de postos de atendimento postal e firmar convênio com a
ECT;
LXXI.Construção

de

prédios

para

instalação

de

equipamentos

de

retransmissão de TV;
LXXII.Subvenção para o Sistema de Radiodifusão Comunitária em Catalão,
junto às Associações reconhecidamente de utilidade pública, sem fins
lucrativos.

SEGURANÇA PÚBLICA

Art. 47 - São diretrizes, objetivos e metas da Administração
Municipal, concernentes à Segurança Pública:

XVII. Construção de postos policiais;
XVIII. Manutenção do sistema de trânsito, inclusive S.M.T.C;
XIX. Contratação de Agentes de Trânsito;
XX.

Criação e implantação de Guarda Municipal;

XXI. Sinalização de rua – nome de logradouros;
XXII. Construção e manutenção de obras de segurança em vias públicas
como, muro de arrimo, muretas de proteção e guard-rails;
XXIII. Elaboração de publicações educativas de trânsito;
XXIV. Desenvolvimento e implantação de sistema de processamento de
infrações;
XXV. Realização de parcerias com outros Municípios previstas no Código de
Trânsito Brasileiro;
XXVI. Criação e apoio administrativo à Junta Administrativa de Recursos de
Infração - JARI;
XXVII.Aquisição de aparelho eletroeletrônicos para controle de velocidade e
tráfico de veículos;
XXVIII.Subvenção à 3ª CIPM de Catalão-GO;
XXIX. Subvenção para a Associação Mantenedora do Conselho Comunitário
de Segurança Pública de Catalão;
XXX. Ampliação a melhoramento da Cadeia Pública de Catalão;
XXXI. Subvenção ao Corpo de Bombeiros de Catalão;
XXXII.Subvenção à Polícia Civil de Catalão;

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Art. 48 - São diretrizes, objetivos e metas da Administração
Municipal concernentes à Educação, Cultura, Esporte e Lazer:

I.

Construção, reforma e ampliação das escolas rurais e urbanas;

II.

Construção de quadras de esportes poliesportivas nas escolas
(cobertura das já existentes);

III.

Aquisição de móveis, equipamentos e utensílios para Escolas
Municipais;

IV.

Aquisição de materiais didáticos/pedagógicos e de expediente para
as Escolas Municipais;

IX.

Aquisição e manutenção de veículos para transportes de
estudantes;

X.

Aquisição de móveis, equipamentos e utensílios para a Secretaria
Municipal de Educação;

XI.

Construção da sede própria da Secretaria Municipal de Educação;

XII.

Aquisição de micro-computadores completos para controle
administrativo escolar e atendimento a cursos e alunos da rede
escolar Municipal;

XIII.

Realização de eventos relativos a educação, a cultura e ao desporto
do Município e região;

XIV.

Ampliação e manutenção do Clube do Povo;

XV.

Fornecimento de merenda escolar para os alunos das Escolas
Municipais;

XVI.

Aquisição

de

profissionalizante;

equipamentos

e

materiais

para

ensino

XVII.

Aquisição de uniformes escolares completos;

XVIII.

Pagamento de bolsas de estudo;

XIX.

Manutenção do desporto amador;

XX.

Patrocínio aos eventos educacionais, culturais e esportivos;

XXI.

Promoção do Carnaval de rua;

XXII.

Manutenção do CAIC;

XXIII.

Manutenção da UFG;

XXIV.

Manutenção do Ginásio Internacional de Esportes;

XXV.

Manutenção da Fundação Cultural Maria das Dores Campos;

XXVI.

Subvenção à Academia Catalana de Letras;

XXVII.

Criação e manutenção do Arquivo Histórico Municipal de Catalão;

XXVIII.

Criação e manutenção do Museu Histórico-Geográfico de Catalão;

XXIX.

Construção e manutenção de campos de futebol em todos os
bairros, distritos e zona rural do Município;

XXX.

Subvenção ao Clube 13 de Maio;

XXXI.

Subvenção relativa a equipamentos, materiais e pessoal de apoio
ao Conselho Municipal de Educação;

XXXII.

Criação

e

manutenção

da

Equipe

Pedagógica

para

acompanhamento e orientação às escolas;
XXXIII.

Criação e manutenção da Equipe Psicopedagógica para assistência
a professores, alunos e pais de alunos (Centro de Assistência
Educacional);

XXXIV.

Subvenção relativa a Cursos de Atualização de Professores e
demais colaboradores da educação;

XXXV.

Construção e manutenção de parques infantis (playground) em
cada Unidade Escolar Municipal;

XXXVI.

Adequação dos prédios escolares para o acesso de portadores de
deficiências físicas;

XXXVII. Criação do Centro de Atendimento e Apoio aos portadores de
necessidades especiais, com subvenção em equipamentos, material
e pessoal;
XXXVIII. Criação de um Centro Cultural Municipal;
XXXIX.

Manutenção e assistência aos Programas e Projetos Educacionais;

XL.

Criação e manutenção da Biblioteca e Videotecas para atualização
de professores;

XLI.

Criação, manutenção e subvenção ao Banco do Livro Didático;

XLII.

Manutenção do Curso Pré-vestibular Israel Macedo;

XLIII.

Contratação de Professores por tempo determinado para atender
situações emergenciais, autorizado por lei específica;

XLIV.

Custeio financeiro na cobertura de participação do pessoal da
Secretaria Municipal de Educação, em cursos de atualização,
treinamento e aprimoramento, realizados em Catalão e outras
regiões;

XLV.

Construção do Teatro Municipal;

XLVI.

Aquisição de equipamentos audiovisuais para modernizar a
Videoteca;

XLVII.

Aquisição de instrumentos musicais para os cursos de música;

XLVIII.

Construção de prédio próprio para a Biblioteca Pública Municipal;

XLIX.

Aquisição de equipamentos, para informatizar a Biblioteca Pública
Municipal;

L.

Construção de instalações novas e adequadas para a Fundação
Cultural;

LI.

Subvenção à Associação das Congadas de Catalão;

LII.

Apoio ao Folclore e a Cultura;

LIII.

Construção, reforma e ampliação da Universidade Federal de
Goiás - Campus de Catalão – UFG/CC;

LIV.

Apoio financeiro ao Esporte amador;

LV.

Liberação de verbas para implantação, cobertura de custos e
remuneração de pessoal de um Jornal (interno) informativo da
SMECD;

LVI.

Estabelecer convênios com entidades governamentais e não
governamentais para atender a interesses comuns visando a
minimização dos problemas sócio-educacionais;

LVII.

Implantação de projetos de ciclovias;

LVIII.

Estabelecimento de convênio para recuperação de edifícios de
interesse cultural;

LIX.

Locação de equipamentos para atender eventos esportivos,
culturais e educacionais.

LX.

Destinação de Recursos para pagamento de transporte para os
estudantes que freqüentam cursos profissionalizantes no SENAI,
SENAC e outros cursos profissionalizantes, tanto desta cidade
como em outras de outro Estado;

LXI.

Destinação de Recursos aos Estudantes de baixa renda que
freqüentam

cursos profissionalizantes

no SENAI, SENAC e

outros cursos, profissionalizantes, tanto desta cidade como em
outras;
LXII.

Subvenção ao Comercial Esporte Clube de Catalão;

LXIII.

Destinar recursos financeiros destinados para construção de pista
de Skate;

LXIV.

Destinar Recursos financeiros a projetos culturais que divulgam a
cultura local e regional, através de Lei específica;

LXV.

Locação de equipamentos

para atender

eventos esportivos,

culturais e educacionais;
LXVI.

Cobertura das Quadras Poliesportivas das Comunidades Sucupira,
São Domingos e Outras.

HABITAÇÃO E URBANISMO
Art. 49 - São diretrizes, objetivos e metas da Administração
Municipal, concernentes à habitação e urbanismo:
XXIII. Construção de casas populares;
XXIV. Ampliação do calçadão do córrego Pirapitinga;
XXV. Reurbanização da flora;
XXVI. Construção de calçadas para pedestres;
XXVII.Urbanização de vias públicas e margens da estrada de ferro;
XXVIII.Construção de represas e lagos, obedecendo a legislação ambiental
vigente com aprovação de EIA (Estudo de Impacto Ambiental, e
RIMA (Relatório de Impacto Ambiental), principalmente dentro do
perímetro urbano;
XXIX. Construção e manutenção de praças e jardins;
XXX. Abertura de poços semi-artesianos;
XXXI. Revitalização do centro urbano;
XXXII.Aquisição de caminhões e equipamentos para a coleta de lixo e
varrição;
XXXIII.Manutenção e reforma dos prédios públicos;
XXXIV.Manutenção do Cemitério;

XXXV.Manutenção do sistema de iluminação pública;
XXXVI.Ampliação da rede de eletrificação urbana;
XXXVII.Adaptação, construção, manutenção e restauração de passeios
públicos de forma a permitir o acesso de pessoas com dificuldades de
locomoção;
XXXVIII.Construção e instalação de banheiros públicos em praças e demais
próprios municipais.

SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, E TURISMO

Art. 50 - São diretrizes, objetivos e metas da Administração
Municipal, concernentes à Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo:

XXXI.

Aquisição de equipamentos para a Secretaria;

XXXII. Apoio a micro, pequenas e médias empresas locais, com Fundo
Municipal (art. 84 da Lei Orgânica do Município);
XXXIII. Aquisição de terrenos para instalação de indústrias no Município,
através de permutas de lotes e áreas;
XXXIV. Firmar convênios com órgãos Federal e Estadual, para implantação
de indústrias no Município, bem como toda manutenção dos
programas de industrialização;
XXXV. Incentivo à implantação de Indústrias no Município com construção
de galpões nos distritos industriais conforme Art. 84 da Lei
Orgânica do Município;
XXXVI. Transferência para o Distrito Industrial da fábrica de artefatos de
cimento, marcenaria e serralheria e sua manutenção;

XXXVII. Implemento de outras atividades comerciais, com feiras e criação de
salas de teleconferências para Lojistas;
XXXVIII.Incentivo na construção de centro de convenções e feiras para apoio
à indústrias, comércio, turismo e serviços;
XXXIX. Criação de 02 (dois) Distritos Industriais, um para indústrias
químicas e de fertilizantes, e outro para micro, pequenas e médias
empresas;
XL.

Criação e gerenciamento da Casa Bancária do Cidadão;

XLI.

Firmar convênio com SEBRAE para estudos e projetos para mini,
micro e pequenas empresas de Catalão;

XLII.

Incentivo ao jovem empresário e às empresas domésticas, em nível
de mini e microempresas;

XLIII.

Realizar convênios com Mte (Ministério do Trabalho e Emprego) na
modalidade

“PARC”

(Parcerias

Nacionais/Regionais),

para

aperfeiçoamento de pessoal;
XLIV.

Desenvolver e solidificar o “SIME” (Sistema Municipal de
Emprego) através de treinamentos pelo SENAI, SENAC e SENAR
na modalidade

“PARC” do Mte (Ministério do Trabalho e

Emprego);
XLV.

Desenvolver e aplicar os programas do CODEFAT no PROGER;

XLVI.

Promover e incentivar a implantação de Indústrias Satélites para
CAMECO, MITSUBISH, etc. objetivando os programas “Just in
time” destas empresas;

XLVII.

Criar e manter as feiras anuais de confecções de lingerie, de
indústrias, de comércio/lojistas, do automóvel e de microagricultores regionais;

XLVIII. Promover ações para criação do Campus Avançado do CEFET em
Catalão;
XLIX.

Realizar convênios para incentivar cursos de profissionalização de
pessoal, através do SENAI/SENAC/SEBRAE, entre outros, visando
atender população carente de nossa cidade;

L.

Incentivo à criação de cooperativas de trabalho e serviços;

LI.

Projeto de incentivo à legalização de empresas informais;

LII.

Diagnóstico de oportunidades existentes, para a possível instalação
de novos negócios e indústrias;

SAÚDE E SANEAMENTO

Art. 51 - São diretrizes, objetivos e metas da Administração
Municipal, concernentes à Saúde:
XXXVI.Aquisição de móveis, equipamentos e utensílios para os postos de
saúde, Hemocentro Municipal e Centro de Diagnósticos;
XXXVII.Aquisição de Unidades Odontológicas Móveis;
XXXVIII.Aquisição de medicamentos e material de consumo para Postos de
Saúde, Centro de Diagnósticos e Hemocentro Municipal;
XXXIX.Aquisição e manutenção das Ambulâncias e outros veículos da
Secretaria Municipal da Saúde;
XL.

Construção de postos de saúde na Zona Urbana e Zona Rural;

XLI.

Aquisição de medicamentos para serem doados às pessoas carentes
deste Município;

XLII. Implantação do Núcleo de Assistência Psico-social (N.A.P.S);
XLIII. Reforma e ampliação dos postos de saúde, Centro de Diagnóstico e
Hemocentro;

XLIV. Canalização de córregos;
XLV. Ampliação da rede de esgoto pluvial e sanitário;
XLVI. Informatização de toda a Secretaria da Saúde, integrando-a com a
Prefeitura Municipal e as unidades de saúde;
XLVII. Manutenção do Programa de recuperação de alcoólatras;
XLVIII.Manutenção do Programa do Leite para pessoas carentes;
XLIX. Subvenção à Santa Casa de Misericórdia de Catalão e outras
instituições filantrópicas e assistenciais do Município;
L.

Contratação de médicos para ampliar o quadro de especialistas,
inclusive de fonoaudiológo e fisioterapeuta;

LI.

Aquisição e modernização de equipamentos específicos;

LII.

Desenvolver e ampliar as ações de Vigilância Sanitária;

LIII.

Ampliação de Programas de Educação e Prevenção em Saúde;

LIV.

Manutenção do Programa de esclarecimentos e Prevenção ao Dengue;

LV.

Criação do Programa de Prevenção de Osteosporose para mulheres
maiores de 40 anos;

LVI.

Contratação de estudos para elaboração de projetos para a melhoria no
sistema de drenagem de águas pluviais em pontos críticos da cidade;

LVII. Implantação de cemitério para animais;
LVIII. Criação e manutenção do Centro Integrado da Mulher(CIM) e do
Hospital Materno Infantil(HMI);
LIX.

Aquisição de medicamentos para serem doados à Associação dos
Diabéticos de Catalão;

LX.

Construção e manutenção de centro de reabilitação para dependentes
químicos;

LXI.

Realização de convênios para realização do Programa Saúde
Intinerante;

LXII. Criação e manutenção de Programa de Saúde Intinerante para atender
as pessoas carentes nos bairros de origem.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 52 - São diretrizes, objetivos e metas da Administração
Municipal, concernentes à Assistência Social:
LII.

Pagamento de despesas médicas e hospitalares às pessoas carentes
deste Município;

LIII.

Aquisição de máquinas, equipamentos e utensílios para Creches e
FUMBEM;

LIV.

Criação, construção e manutenção de Creches;

LV.

Reforma, ampliação, aquisição de móveis, equipamentos e utensílios
para os núcleos de Assistência a Idosos e pessoas carentes;

LVI.

Aquisição de vestuário e enxovais para crianças carentes;

LVII.

Ampliação de cursos na FUMBEM, inclusive curso de informática;

LVIII. Ampliação do prédio do Núcleo Assistencial e Profissionalizante;
LIX.

Manutenção de campanhas educativas;

LX.

Pagamento de taxas de água e energia dos Centros Comunitários e de
outras entidades assistenciais;

LXI.

Construção de Centros Comunitários;

LXII.

Manutenção e reforma do Abrigo dos Idosos;

LXIII. Subvenção às Associações dos Diabéticos, Renais Crônicos e
Epilépticos de Catalão;
LXIV. Destinação de recursos para as entidades já consideradas de utilidade
pública;

LXV.

Subvenção ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente;

LXVI. Subvenção à MEFIJA – Missão Filantrópica Jesus Te Ama;
LXVII. Subvenção ao Abrigo da Criança e do Adolescente de Catalão Maria
Nazareth;
LXVIII. Subvenção ao CAMOC – Conselho das Associações de Moradores de
Catalão;
LXIX. Subvenção à Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de
Catalão;
LXX.

Manutenção da Casa de Assistência Social Prefeito Eurípedes Pereira
Ferreira em Goiânia/GO;

LXXI. Celebração de contratos com instituições privadas, para suprir as
lacunas não atendidas pelas instituições públicas, visando assegurar a
proteção e promoção social das pessoas em situação de exclusão
social;
LXXII. Ampliação dos auxílios eventuais, cestas básicas, alimentos, aluguel,
vestuário,

hospedagem,

cursos,

pensão,

refeições,

passagens

intermunicipais, estaduais e interestaduais, passes municipais, fotos,
documentos, próteses, contas de água, luz, remédios, gás, material
escolar e para cursos, auxílio construção para melhoria de moradia,
pagamento de psicoterapia e clínicas de tratamento e outros,
assegurando atenção especial e apoio às pessoas em situação de
extrema vulnerabilidade social, com a intenção de provocar mudanças
sociais e na estruturação familiar;
LXXIII. Formalização de convênios, contratos e acordos como Governo
Federal e Estadual, Organizações Não Governamentais e Instituições

Internacionais visando obter apoio técnico ou financeiro para
subsidiar o desenvolvimento de projetos na área de assistência social;
LXXIV. Realização de pesquisas na área social para nortear as ações da
municipalidade, dotando a área de informações precisas sobre os
problemas sociais da cidade;
LXXV. Subvenção ao Abrigo Antero da Costa Carvalho;
LXXVI. Subvenção para o Centro Espírita Eurípedes Barsanulfo;
LXXVII.Subvenção para associação das Damas Maçônicas de Catalão;
LXXVIII.Subvenção para o Asilo São Vicente de Paula;
LXXIX. Subvenção para a ASSAPEC – Associação dos

Aposentados e

Pensionistas de Catalão;
LXXX. Subvenção à Renovação Carismática de Catalão;
LXXXI. Subvenção à Irmandade Nossa Senhora do Rosário de Catalão;
LXXXII.Subvenção à Fundação Nova Vida de Catalão;
LXXXIII.Subvenção à Creche São Francisco de Assis de Catalão;
LXXXIV.Subvenção à Creche São Sebastião de Catalão;
LXXXV.Subvenção à APAC – Associação de Proteção e Assistência ao
Condenado;
LXXXVI.Subvenção ao Lions Clube de Catalão;
LXXXVII.Subvenção às Obras Sociais Espíritas “Jorge Fahin Filho”
LXXXVIII.Subvenção à Associação da Terceira Idade de Catalão- NÚCLEO
DOCE VIVER;
LXXXIX.Subvenção ao Rotaract Club de Catalão.
XC.

Subvenção à Creche e Recanto Infantil;

XCI.

Aquisição de Órtese e prótese para os deficientes.

TRANSPORTES

Art. 53 - São diretrizes, objetivos e metas da Administração
Municipal, concernentes à Transportes:
XXVI. Aquisição de pás mecânicas;
XXVII. Aquisição de caminhões;
XXVIII.Construção e reconstrução de pontes;
XXIX. Construção e reconstrução de mata-burros de trilhos e madeiras;
XXX.

Abertura e conservação de estradas vicinais;

XXXI. Reforma e manutenção da frota municipal;
XXXII. Aquisição de máquinas, equipamentos, ferramentas, móveis para
oficina mecânica;
XXXIII.Modernização do sistema de trânsito;
XXXIV.Instalação de equipamentos de controle de velocidade;
XXXV. Sinalizar vias públicas urbanas e rurais;
XXXVI.Aquisição de tratores de esteira;
XXXVII.Reforma e manutenção do Terminal Rodoviário e Subestação
Rodoviária;
XXXVIII.Fazer re-capeamento asfáltico em avenidas e ruas da cidade com
CBUQ e pré misturado de asfalto;
XXXIX.Pavimentação de vias públicas;
XL.

Construção e instalação de meios-fios e sarjetas;

XLI.

Aquisição de Motoniveladoras;

XLII.

Aquisição de Retroescavadeiras;

XLIII. Manutenção do Aeródromo;
XLIV. Construção de novo terminal de embarque urbano Engº Hélio Levy da
Rocha;

XLV.

Recuperação de vias públicas com operação “tapa buracos” e
cobertura asfáltica;

XLVI. Remoção de broquetes com substituição por asfalto em vias publicas;
XLVII. Pavimentação de vias públicas com broquetes, reaproveitados ou
novos;
XLVIII. Aquisição de veículos leves;
XLIX. Criação do Conselho Municipal de Transporte Coletivo, conforme
previsto no Artigo 88, da Lei nº 845, de 05/04/1990 (Lei Orgânica do
Município de Catalão).

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 54 – A Secretaria de Finanças fará publicar junto a Lei
Orçamentária Anual, o quadro de detalhamento da despesa, por projeto,
atividade, elemento de despesa e seus desdobramentos e respectivos valores.
Parágrafo único – Caso o projeto da Lei Orçamentária não seja
aprovado até 31 de dezembro de 2001, a sua programação poderá ser
executada até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação, em
cada mês, até que seja aprovado pela Câmara Municipal, vedado o início de
qualquer projeto novo.

Art. 55 - O projeto de lei orçamentária do Município, para o
exercício de 2002, será encaminhado a câmara municipal até 03 (três) meses

antes de encerramento do corrente exercício financeiro e devolvido para
sanção até o encerramento de sessão legislativa.

Art. 56 - O Poder Executivo colocará a disposição dos demais
Poderes e do Ministério Publico, no mínimo trinta dias antes do prazo final
para encaminhamento de seus projetos orçamentários, os estudos e as
estimativas das receitas para o exercício subseqüente.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 57- Não poderão ter aumento real em relação aos créditos
correspondentes ao orçamento de 2002, ressalvados os casos autorizados em
Lei própria, os seguintes gastos:

I.

De pessoal e respectivos encargos, que não poderão ultrapassar o limite
de 54% (cinqüenta e quatro por cento) das receitas correntes, no âmbito
do Poder Executivo, nos termos da alínea “b”, do inciso III, do art. 20,
da Lei Complementar nº 101/2000;

II.

Pagamento do serviço da dívida; e

III.

Transferências diversas.
Art. 58 – Na fixação dos gastos de capital para criação, expansão

ou aperfeiçoamento de serviços já criados e ampliados a serem atribuídos aos
órgãos municipais, com

exclusão

da

amortização

de

empréstimos,

serão respeitadas as prioridades e metas constantes desta Lei, bem como a
manutenção e funcionamento dos serviços já implantados.
Art. 59 – Visando atingir, em sua plenitude, as diretrizes,
objetivos e metas da Administração Municipal, previstas nesta Lei, fica
autorizado o Chefe do Poder Executivo, a adotar as providências
indispensáveis e necessárias à implementação das políticas aqui estabelecidas,
podendo inclusive articular convênios, viabilizar recursos nas diversas esferas
de Poder, inclusive contrair empréstimos observadas a capacidade de
endividamento do Município, subscrever quotas de consórcio para efeito de
aquisição de veículos e máquinas rodoviários, bem como promover a
atualização monetária do Orçamento de 2002, até o limite do índice
acumulado da inflação no período que mediar o mês de agosto a dezembro de
2001, se por ventura se fizer necessários, observados os Princípios
Constitucionais e legais, especialmente o que dispuser a Lei Orgânica do
Município, a Lei Orçamentária, a Lei Federal n.º 4.320/64, a lei que estabelece
o Plano Plurianual e outras pertinentes à matéria posta, bem como promover,
durante a execução orçamentária, a abertura de créditos suplementares, até o
limite autorizado no vigente orçamento, visando atender os elementos de
despesas com dotações insuficientes.
Art. 60 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Secretaria da Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aos
28 de Junho de 2001.

Silvano Batista da Silva
Presidente

Enival Mamede Leão
1º Secretário

"Sanciono a presente Lei em todos os seus artigos.
Registre-se e Publique-se.
Catalão, 17/12/2001.
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR
Prefeito Municipal"

