
LEI Nº 2.256, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2005. 
 

C Ó P I A S 
 

“Autoriza a Instituição de Fundação para gerir 
o Hospital Materno Infantil e Centro 

Integrado da Mulher de Catalão e dá outras 

providências.” 

 
 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei: 

 
Artigo 1.º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de 

Catalão autorizado, em nome do Município, a instituir Fundação 

com a finalidade de gerir o Hospital Materno Infantil e Centro 

Integrado da Mulher desta cidade, e declarando, se quiser, a 
maneira                     de administrá-la. 

 

Parágrafo Único – A chefia do Poder Executivo Municipal 

fica ainda autorizada a praticar todos os atos necessários a sua 

efetivação e implantação, outorgando-lhe os Estatutos. 
 

Artigo 2º - Para consecução dos objetivos da Fundação, 

fica o Município autorizado a dotar a mesma de bens livres de 

seu patrimônio, especificando o fim a que se destina. 
 

Artigo 3º - O patrimônio inicial da Fundação será 

constituído pela Unidade Hospitalar denominada Materno Infantil 

e Centro Integrado da Mulher localizado neste Município, com 
edificações, mobiliários e equipamentos ali instalados. 

Parágrafo Único – Para composição deste patrimônio 

inicial, será lavrada escritura pública na forma que dispõe a lei 

civil, podendo ainda receber subvenções, auxílios, doações ou 

legados que vierem a ela serem destinados, seja pelos Poderes 
Públicos ou Entidades Privadas. 

 

Artigo 4º - Instituída a Fundação, fica esta autorizada a 

celebrar convênios ou firmar contratos com instituições dos 
poderes públicos ou entidades privadas. 

 

Artigo 5º - A Fundação ora instituída é denominada de 

“FUNDAÇÃO ASISTENCIAL DR. WILLIAM FAIAD”. 
 



Artigo 6º - 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  01 de fevereiro de 2.005. 

 
(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

 Presidente 
 
 

(a) PAULO CÉSAR PEREIRA 
                 1º Secretário                          

 
 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 11.02.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

 Prefeito Municipal” 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



LEI Nº 2.257, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2005. 
 

 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar 
convênio com a Fundação OBRAS SOCIAIS 

ESPÍRITA “JORGE FAHIN FILHO”, conceder 

subvenção financeira e a abrir crédito 
especial da forma que especifica e dá outras 

providências”. 

 
 
A Câmara Municipal de Catalão,  Estado de Goiás,  

aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 
 
Art. 1.º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal 

autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar convênio com a Fundação 
OBRAS SOCIAIS ESPÍRITA JORGE FAHIN FILHO, mantenedora da Escola 
ALLAN KARDEC, com sede nesta cidade,  por até 90 (noventa dias), renovável 
por igual período, objetivando a manutenção geral e o funcionamento daquela 
entidade de ensino, mantida e administrada pela referida Fundação. 

 
§ 1º - Fica ainda o Município autorizado a conceder 

subvenção financeira a entidade filantrópica OBRAS SOCIAIS ESPÍRITAS 
“JORGE FAHIN FILHO”, através do convênio referenciado no caput, até a 
importância de R$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais), cujo repasse poderá 
ocorrer em uma só parcela no decorrer do mês de fevereiro 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 as subvenções recebidas. 

 
  
              Art. 3º - Para cobrir as despesas com esta Lei e outras, 

fica ainda o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir na 
contabilidade do Município, crédito especial no valor de  R$ 150.000,00 (cento e 
cinqüenta reais), que se fará na seguinte dotação: 

 
12.361.1035.2.029 – Manutenção da Rede Escolar Fundamental. 
335043 – Subvenções Sociais 
R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) 
 
            Art. 4º - O crédito autorizado no Art. 3º desta Lei, será 

coberto com recursos definidos no Art. 43 da Lei Federal  n.º 4.320/64, indicados 
por Decreto  do Executivo.   



            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  01 de fevereiro de 2.005. 

 
(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

 Presidente 
 
 

(b) PAULO CÉSAR PEREIRA 
                 1º Secretário                          

 
 

 
 
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 11.02.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº 2.258, DE 10 DE MARÇO DE 2005. 
 

“Altera da forma abaixo a estrutura administrativa do 
Município de Catalão e dá outras providências”  

 

  A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e 

eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei; U: 

Art. 1º - A partir de 1º (primeiro) de março do corrente ano, por 

esta Lei ficam extintos na estrutura administrativa deste Município, 

especificamente no Anexo III, da Lei Municipal de nº 1.818/2000, os 

seguintes cargos: 

I – na Secretaria Municipal de Administração: 

Nº vagas Cargos Nível I, II e III 

001 CH. Departº. De Provisão e Suprimento Nível I, II e III 

 

II – no Órgão de Assessoramento e Direção: 

Nº vagas Cargos Nível I, II e III 

030 Agente Comunitário Nível I, II e III 

032 Operador de Informática Nível I, II e III 

003 Pintor Letrista R$ 453,49 

066 Agente Comunitário de Saúde – ACS R$ 222,00 

 

Parágrafo único – Extingue-se ainda, a partir de 1º (primeiro) 

de março de 2005, na Procuradoria Geral do Município, 02 (duas) vagas do 

cargo de Subprocurador Municipal. 

 

Art. 2º - Ficam criados na Estrutura Administrativa do 

Município, a partir de 1º (primeiro) de março do corrente ano, os cargos 

abaixo referenciados, que passam a integrar o Quadro de Servidores 

Comissionados desta municipalidade: 

I – na Procuradoria Geral do Município: 



N° DE VAGAS CARGOS:  VENCIMENTO

MENSAL R$ 

04 (quatro) ASSESSOR JURÍDICO (formação: 

curso superior em direito) 
R$ 1.500,00 

 

II – Na Secretaria Municipal de Administração: 

N° DE VAGAS CARGOS  VENCIMENTO 

MENSAL R$ 

01 (uma) Diretor de Provisão e Suprimentos 2.500,00 

01 (uma) Diretor de Patrimônio 2.500,00 

 

III – Na Secretaria Municipal de Finanças: 

N° DE VAGAS CARGOS  VENCIMENTO 

MENSAL R$ 

01 (uma) Diretor de Receita 2.500,00 

01 (uma)  Diretor de Auditoria Fiscal 2.500,00 

 

IV – Secretaria Municipal de Viação e Transportes: 

N° DE VAGAS CARGOS  VENCIMENTO 

MENSAL R$ 

01 (uma) Diretor de Transporte 2.500,00 

 

V – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos: 

N° DE VAGAS CARGOS  VENCIMENTO 

MENSAL R$ 

01 (uma)  Diretor de Ação Urbana 2.500,00 

01 (uma)  Diretor de Produção 2.500,00 

 

   Art.3º - No Anexo III, da Estrutura dos Cargos de 

Provimento em Comissão, constante da Lei Municipal nº 1.818, de 05 de 



abril de 2000, passa, a partir de 1º (primeiro) de março do corrente ano a 

ter a seguinte redação: 

 

“LEI Nº 1.818/2000 - ANEXO III 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO 

ESTRUTURA DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO E DIREÇÃO 

Nº VAGAS CARGOS VALOR 

001 SUBPREFEITO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO VERDE 

(“Status” de Secretaria Municipal) 

5.895.00 

001 SUBPREFEITO DE PIRES BELO (“Status” de Secretaria 

Municipal) 

5.895,00 

001 ASSESSOR DE ENG. E EXEC. DE OBRAS 1.031,52 

002 ASSESSOR PARA ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS 1.031,52 

001 CH. DIVISÃO DE ASS. E APOIO ADM. 736,47 

008 DIRETOR DE ESCOLA 2ª FASE 1º GRAU 736,47 

001 DIRETOR CHEFE ESCOLA AGRÍCOLA 736,47 

020 

020 

040 

CHEFE DE SETOR                         Nível I 

                                                     Nível II 

                                                     Nível III 

300,,00 

333,00 

642,42 

015 DIRETOR DE ESCOLA DE 1ª FASE 1º GRAU 590,18 

20 

20 

20 

ASSESSOR EM INFORMÁTICA      Nível I 

                                                                     Nível II 

                                                                     Nível III 

300,00 

333,00 

555,01 

020 

015 

015 

CHEFE DE SEÇÃO                         Nível I 

                                                     Nível II 

                                                     Nível III 

300,00 

333,00 

544,39 

008 DIRETOR DE PRÉ-ESCOLAR 544,39 

008 DIRETOR DE CRECHE 544,39 

001 SECRETÁRIO DE ESCOLA AGRÍCOLA 544,39 

008 SECRETÁRIO DE ESCOLA 2ª FASE 1º GRAU 544,39 

020 ENCARREGADO DE ÁREA             Nível I 300,00 



020 

025 

                                                     Nível II 

                                                     Nível III 

333,00 

453,49 

010 SECRETÁRIA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECHE 453,49 

006 SECRETÁRIA EXECUTIVA 453,49 

003 

003 

004 

VISTOR FISCAL                             Nível I 

                                                     Nível II 

                                                     Nível III 

300,00 

333,00 

453,49 

020 

020 

020 

ASSESSOR COMUNITÁRIO                Nível I 

                                                         Nível II 

                                                         Nível III 

300,00 

333,00 

453,49” 

 
Art. 4º - Na estrutura administrativa da Superintendência 

Municipal de Trânsito, especificamente no Anexo I (Cargos de Provimento 

em Comissão), o atual cargo de SUPERINTENDENTE DA SMTC, passa, a 

partir de 1º de março do corrente ano a ter como remuneração mensal o 

valor de R$ 2.947,50 (Dois mil novecentos e quarenta e sete reais e 

cinqüenta centavos). 

 

Art. 5º- Na estrutura administrativa da Superintendência 

Municipal de Água e Esgoto deste Município,  especificamente nos cargos 

de provimento em comissão, o atual cargo de SUPERINTENDENTE GERAL 

DA SAE, passa, a partir de 1º de março do corrente ano a ter como 

remuneração mensal o valor de R$ 2.947,50 (Dois mil novecentos e 

quarenta e sete reais e cinqüenta centavos). 

 

§ 1º – Fica extinto, a partir da data constante do caput deste 

artigo, na estrutura dos Cargos de Provimento em Comissão da 

Superintendência Municipal de Água e Esgoto, deste Município, o cargo de 

ASSESSOR JURÍDICO DA S.A.E .  

 



§ 2º - A partir de 1º (primeiro) de março do corrente ano, fica 

criado na estrutura dos cargos de provimento em comissão da 

Superintendência Municipal de Água e Esgoto, deste Município, com uma 

vaga, o cargo de DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DA SAE, com 

salário mensal de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais). 

 

Art. 6º - Na estrutura administrativa do Instituto de 

Previdência e Assistência dos Servidores de Catalão – IPASC,  nos Cargos 

de Provimento em Comissão, o atual cargo de SUPERINTENDENTE DO 

IPASC, passa, a partir de 1º de março do corrente ano a ter como 

remuneração mensal o valor de R$ 2.947,50 (Dois mil novecentos e 

quarenta e sete reais e cinqüenta centavos). 

 

Art. 7º - A partir da publicação da presente Lei os cargos de 

Superintende da SAE, SMTC e do IPASC deixarão de gozar do status de 

Secretaria Municipal. 

 

Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

produzindo todos os seus efeitos a partir 1º de março do ano de 2.005, 

revogadas as disposições das Leis Municipais de nºs 2.074, de 09 de 

dezembro de 2002, 2.088, de 25 de fevereiro de 2003 e 2.089, de 25 de 

fevereiro de 2003 e as demais em contrário.  

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 09 dias 

do mês de março d0 ano de 2005. 

(a) DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 11.02.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 
 



LEI Nº 2.259, DE 10 DE MARÇO DE 2005. 
 
 
“ ´Dá denominação a Ginásio de Esportes e dá outras 

providências” 

 

 
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono  e promulgo a seguinte lei: 

 

 

Art.1º - Fica  denominado de Ginásio de Esportes SÉRGIO 

ALVES RODRIGUES a quadra situada à Rua 96, s/nº no Bairro Castelo Branco, 

esta cidade. 

 

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

revogando as demais disposições em contrário.  

 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 09 dias 

do mês de março d0 ano de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 10.03.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº 2.260, DE 16 DE MARÇO DE 2005. 
 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio com a 
Fundação OBRAS SOCIAIS ESPÍRITA “JORGE FAHIN FILHO” e a 

conceder subvenção financeira da forma que especifica e dá 

outras providências”. 
 

A Câmara Municipal de Catalão,  Estado de Goiás,  

aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 
 

Art. 1.º - Fica o chefe do Poder Executivo 

Municipal autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar 
convênio com a Fundação OBRAS SOCIAIS ESPÍRITA JORGE FAHIN 

FILHO, mantenedora da Escola ALLAN KARDEC, com sede nesta cidade,  
por até 400 (quatrocentos dias), renovável por igual período, objetivando a 
manutenção geral e o funcionamento da entidade de ensino referencidada, 

mantida e administrada pela Fundação retro mencionada. 

 
§ 1º - Fica ainda o Município autorizado a 

conceder subvenção financeira a entidade filantrópica OBRAS SOCIAIS 

ESPÍRITAS “JORGE FAHIN FILHO”, para manutenção e funcionamento da 

Escola Allan Kardec, através do convênio referenciado no caput, até a 
importância de R$ 258.000,00 (Duzentos e cinqüenta e oito mil reais), 

cujos repasses ocorrerão de forma mensal a ser definidas no convênio.  

 
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 as subvenções recebidas. 

 

              Art. 3º - Para cobrir as despesas com esta Lei fica 

ainda o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir na 
contabilidade do Município, crédito especial no valor de R$ 258.000,00 

(duzentos e cinqüenta mil reais), que se fará na seguinte dotação: 

 
12.361.1035.2.029 – Manutenção da Rede Escolar Fundamental. 

335043 – Subvenções Sociais 

R$ 258.000,00 (duzentos e cinqüenta e oito mil reais) 
            Art. 4º - O crédito autorizado no Art. 3º desta Lei, 

será coberto com recursos definidos no Art. 43 da Lei Federal n.º 

4.320/64, indicados por Decreto  do Executivo.   
 



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

publicação, revogadas as disposições em contrário e retroagindo seus 

efeitos a primeiro de março de 2005.  
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 14 dias 

do mês de março d0 ano de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 16.03.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº 2.261, DE 22 DE MARÇO DE 2005. 
 

“Concede Gratificação Especial aos Servidores Municipais 

que prestaram serviços imprescindíveis durante o 

carnaval/2005, 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 deste Município, que 

prestaram serviços suplementares imprescindíveis no decorrer da festa 

de Carnaval, neste ano de 2.005, como especifica: 
 

FUNCIONÁRIOS / Vigilância Sanitária 
Vr.  R$ a  

Receber 

HELENO DE PAULA PONTES  81,28 

JACKSON LUIZ DUARTE  51,52 

JOAQUIM FERREIRA DA FONSECA  59,20 

VALMIR CANDIDO PIMENTA  38,08 

Subtotal 230,08 

SERVIDORES: da Fiscalização, 

Manutenção e Limpeza 
 

ADRIANO CAMARGO   92,80 

ALBERTO CARLOS H. DOS SANTOS 152,80 

ANIVALDO JOAQUIM DE OLIVEIRA 423,36 

ARNALDO TOMÉ BARBOSA 140,80 

CÍCERO GALDINO DE SOUSA 132,00 

DANIEL ALVES RIBEIRO 200,62 

EDSON ALVES VAZ 199,88 

FRANCISCO CAMARGO 199.88 

HENRIQUE CANDIDO DA SILVEIRA 140,80 

IZAIAS APOLINÁRIO DANTAS 197,42 

JESUS BERNARDO DE OLIVEIRA 128,64 

JOÃO DE OLIVEIRA SILVA 200,62 



JOÃO PEREIRA DE MELO 136,80 

JOÃO PEREIRA DOS SANTOS 140,80 

JOSÉ CARLOS RODOVALHO 204,14 

JOSÉ GONÇALVES NETO 140,80 

JOSÉ LOURENÇO DE MORAIS 136,52 

JOSÉ MIGUEL BORGES 140,80 

JUAREZ RODOVALHO DA SILVA 186,75 

JULIO FIDELIS DA SILVA 140,80 

LINDALVA DE FÁTIMA M. ABRÃO 677,71 

MANOEL CAMARGO 140,80 

ROBERTO CAMARGO 140,80 

RONALDO LOURENÇO DA SILVA 140,80 

SERGIO FERREIRA DA SILVA 210,30 

SERGIO LUIZ DOS SANTOS   95,40 

SIVALDO MENDES DE OLIVEIRA 210,30 

WEDSON VALERIO DA SILVA 140,80 

Sub total 5.193,94 

TOTAL GERAL 5.424,02 

 

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. 

 

SALA DAS SESSÕES CÃMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos  22  dias do 
mês de março de 2005. 

 
(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 22.03.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 



LEI Nº 2.262, DE 29 DE MARÇO DE 2005. 
 

“Autoriza conceder Gratificação 
Especial da forma que especifica” 

 

 

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

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
conceder uma Gratificação Especial ao Gerente Municipal de CDTV e 

Vigilância Ambiental, junto a Secretaria Municipal de Saúde, desta cidade, 

no valor de R$650,00 (Seiscentos e cinquenta reais), mensais. 
 

Parágrao único – O valor especificado no caput deste artigo 

poderá ser reajustado, via de decreto, utilizando-se para a referida 

majoração os índices de aumento dos demais servidores públicos 
municipais.  

 

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, especialmente a Lei Municipal 

de nº 1.858, de 30 de agosto de 2000 e retroagindo seus efeitos a 1º de 

março de 2.005. 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 28 dias 

do mês de março d0 ano de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

   Presidente da Câmara  de Vereadores 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 29.03.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

 

  
 

 
 



LEI Nº 2.263, DE 29 DE MARÇO DE 2005. 
 

“Autoriza a realização de despesas com 

eventos (Feira da indústria e comércio de Catalão-GO. de 2005) 
e campanhas promocionais de vendas a serem desenvolvidas 

pela ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CATALÃO – 

ACIC – E CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS – CDL, durante o 

exercício de 2005 e dá outras providências” 

 
                                  A Câmara Municipal de Catalão, Estado de 

Goiás, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a 

seguinte lei;  
Artigo 1º -  Fica  o Chefe do Poder Executivo 

Municipal autorizado a realizar despesas até o limite de R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais) com eventos (Feira da Indústria e 

Comércio de Catalão de 2005) e campanhas promocionais de venda 

no comércio de nossa cidade, referente ao dia das mães e dia dos 
namorados, dia dos pais e no Natal do corrente ano, a serem 

promovidas pela ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 
CATALÃO – ACIC – e CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS – CDL, 
desta cidade”  

                                 Parágrafo único – O Chefe do Poder 

Executivo Municipal poderá regulamentar, caso seja necessário, via 

de decreto, a presente lei.   
 

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. 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 28 dias 

do mês de março d0 ano de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

   Presidente da Câmara  de Vereadores 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 29.03.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 



LEI Nº 2.264, DE 29 DE MARÇO DE 2005. 
 

 

 
“Dispõe sobre desafetação de área de 

terreno que especifica e dá outras 

providências”. 

 

 
    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, 

aprova,  e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei;  

 

 
Artigo 1º - Ficam desafetadas de suas destinações 

originais, passando à categoria de bens patrimoniais disponíveis, as 

seguintes áreas de terrenos: 

 
Áreas Verdes: 

 

- Quadra 66: Lotes 05, 07 ao 11 e 13 ao 21; 

- Quadra 91: Lotes 01 ao 16; 

- Quadra 95: Lotes 01 ao 14; 
- Quadra 98: Lotes 03 ao 16; 

- Quadra 99: Lotes 01 ao 12; 

- Quadra 103: Lotes 01 ao 10; 

- Quadra 104: Lotes 01 ao 20; 
- Quadra 107: Lotes 01 ao 06; 

- Quadra 107-A: Lotes 01 ao 05; 

- AV-1, AV-2, AV-3, AV-4, AV-5, AV-6 e AV-7; 

 
Áreas Institucionais: 

 

- Quadra 06: Lotes 02 ao 16; 

- Quadra 06-A: Lotes 01 ao 11; 
- Quadra 09: Lotes 02 ao 13; 

- Quadra 10: Lotes 01 ao 16; 

- Quadra 10-A: Lotes 01 ao 18; 

- Quadra 13: Lotes 01 ao 04 e 15 ao 20; 

- Quadra 14: Lotes 01 ao 04 e 15 ao 20; 
- Quadra 22: Lotes 01 ao 04 e 15 ao 20; 

- Quadra 23: Lotes 01 ao 04 e 15 ao 20; 

- Quadra 30: Lotes 05 ao 14; 

- Quadra 32: Lotes 01 ao 04 e 15 ao 20; 



- Quadra 60: Lotes 01 ao 06 e 20 ao 27, todas no                         

Loteamento Jardim Paraíso, nesta cidade. 

 

§ 1º – Fica ainda autorizado que as áreas de terreno citadas 
no “caput” deste artigo, serão destinadas a regularizar situação social 

pendente, através de Escritura Pública de Compra e Venda, a terceiros 

possuidores dos respectivos terrenos, desde que comprovada tal 

detenção, e à título oneroso. 

 

 

Artigo 2º - O Chefe do Poder Executivo nomeará uma 

Comissão composta de no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a 

avaliação e definir os preços mínimos das áreas a serem alienadas. 
 

Artigo 3º -  A presente autorização visa atender o disposto 

em sentença judicial transitada em julgado no processo nº 

200301966618 (Ação Civil Pública). 
 

Parágrafo Único – Também atendendo disposição           

da citada sentença judicial, ficam as partes dispensadas do    

recolhimento do ITBI, bem como das respectivas Certidões para            

a transcrição no CRI local.    
 

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 28 dias do 

mês de março do ano de 2005. 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

       Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 29.03.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

 
 

 

 

 

 



LEI Nº 2.265, DE 29 DE MARÇO DE 2005. 
 

 

“Altera redação de artigo de lei municipal, que 

menciona” 

 

    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, 

aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 
 

Art. 1º - O Artigo 1º da Lei Municipal nº 2.218, 

de 17 de agosto de 2.004, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Lei municipal n.º 2.218,  de 17 de agosto 

de 2.004: 

 

Art. 1º - Fica a Chefia do Poder Executivo 
Municipal autorizada a desafetar de sua destinação original passando à 

categoria de bem patrimonial disponível a área de terreno de 7.200,00 

m2, situada na Avenida Margon, com Rua Sebastião Alves da Costa, 

com Rua 27-A e com a Rua Jacob Ramos Coelho, Loteamento Setor 

Margon II, nesta cidade.” 

 

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

sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 28 

dias do mês de março do ano de 2005. 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

       Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 29.03.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

 

 
 

 

 



LEI Nº 2.266, DE 29 DE MARÇO DE 2005. 
 

 

“Dispõe sobre a concessão e limite de Gratificação de 
representação da forma que especifica” 
 

  A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei; U: 

 

Art. 1º - A gratificação de representação poderá ser concedida, 

individualmente, por ato próprio do Chefe do Poder Executivo a quem, a 

seu juízo, julgar conveniente atribuí-la, pela ocupação de cargo de 

provimento em comissão junto Poder Público Municipal, quer seja na 

administração direta ou indireta, tais como: autarquias, fundações, órgãos, 

superintendências e outros, até o limite de 100% (Cem por cento) sobre os 

vencimentos do servidor beneficiado.  

 

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

produzindo todos os seus efeitos a partir 1º de março do ano de 2.005, 

revogadas todas as disposições em contrário.  

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 28 

dias do mês de março do ano de 2005. 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

       Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 29.03.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 



LEI Nº 2.267, DE 29 DE MARÇO DE 2005. 
 
 

“Define a área urbana da sede distrital  de 

Santo Antônio do Rio Verde”. 

 

    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, 

aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei;  

 

Art. 1º - Fica definido o perímetro urbano da Sede 

Distrital da Vila de Santo Antônio de Rio Verde que se encerra dentro dos 

seguintes limites e confrontações: “Começam no marco M-01, cravado da 

divisa de terras dos Srs.: Geraldo Delfino Gonçalves e José Cândido Martins, 

de Coordenadas Geográficas: Lat. 17º 56’32”S e Longitude: 47º 28’15”WGr 

daí, segue confrontando com o último no seguinte azimute e distância de 

138º 04’48”- 191,81 metros até o marco M-02; daí, segue confrontando com 

terras dos Srs. José Cândido Martins, Hélio Francisco de Almeida e José 

Cândido Martins, com um azimute de 114º 15’23”e distância de 801,03 

metros, até o marco M-03; daí, segue confrontando com terras do Sr. José 

Cândido Martins com um azimute de 98º 33’58”e distância de : 52,04 

metros até o marco M-04; daí, segue confrontando com terras da Sra. 

Maria Aparecida de Oliveira Correia nos seguintes azimutes e distâncias: 

91º 40’45”- 507,10 metros; 88º 18’36” – 132,35 metros; 178º 44’39”- 16,33 

metros; 88º 29’19”- 25,52 metros; 80º11’19”- 115,99 metros; 57º 54’31”- 13,61 

metros; 70º 22’15”- 226,15 metros;  84º 44’30”- 31,85 metros; passando pelos 

marcos: M-05, M-06, M-07, M-08, M-09, M-10, M-11 e indo até o marco M-12; 

daí, segue confrontando com terras do Sr. Lourival Mathias da Silveira, nos 

seguintes azimutes e distâncias: 188º40’30”- 6,66 metros; 233º 30’32”- 394,49 

metros, 219º 13’47”- 884,33 metros, passando pelos marcos: M-13, M-14 e 

indo até o marco M-15; daí, segue confrontando com terras do Sr. Manoel 



Otaviano de Sá, nos seguintes azimutes e distâncias: 311º 16’25”- 604,23 

metros, 292º 35’13”- 491,04 metros, 304º 58’15”- 323,32 metros; 350º 52’25”- 

289,61 metros, passando pelos marcos: M-16, M-17, M-18 e indo até o 

marco M-19; daí, segue confrontando com terras do Sr. Geraldo Delfino 

Gonçalves no seguinte azimute e distância: 22º 40’05”- 114,58 metros, 33º 

10’40”- 193,94 metros, passando pelo marco M-20 e indo até o marco M-

01, ponto de partida”.  

 

   Parágrafo único – A sede distrital tem a posição 

geográfica situada entre os Paralelos 17º 50’/ 18º 00’S e os Meridianos 

47º20’/ 47º30’, distando 345 Km da Capital do Estado de Goiás e 85 Km da 

sede do Município e conta com uma área urbana de 102,67.50 hectares, 

cujo Memorial Descritivo, fornecido pelo IDAGO – Instituto de 

Desenvolvimento Agrário de Goiás, de 13/05/88, que fica fazendo parte 

integrante desta Lei. 

 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 29 dias 

do mês de março do ano de 2005. 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara  de Vereadores 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 29.03.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

 



LEI Nº 2.268, DE 29 DE MARÇO DE 2005. 

“Autoriza a concessão de jetom a membros da 

Junta de Recursos Fiscais  – JRF, e da outras 

providências”. 

 

             A CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, aprova, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei: 

 

Art. 1º O município de Catalão, através da Secretaria Municipal de Finanças, fica 

autorizado a conceder jetom aos membros da Junta de Recursos Fiscais – JRF. 

 

Art. 2º O valor do jetom fica fixado em R$.50,00 (cinquenta reais) por sessão 

ordinária, limitadas ao máximo de 05 (cinco).  

 Parágrafo primeiro – Caso as sessões da referida Junta forem realizadas 

dentro do horário de expediente, os servidores municipais não terão direito ao 

jetom. 

 Parágrafo segundo – Deverão ser lavradas atas de todas as sessões, com 

assinaturas no livro de presenças, no ato da realização da cada sessão. 

 

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

orçamentária da Secretaria Municipal de Finanças. 

 

 Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 29 dias do 

mês de março do ano de 2005. 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara  de Vereadores 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 29.03.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

 



LEI Nº 2.269 DE 29 DE MARÇO DE 2005. 

 

“Altera o inciso “V” do art. 333, da Lei 

Municipal nº 2.174, de 22 de dezembro de 

2003  - (Código Tributário do Município) 

 

 

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

 
Art. 1º - O inciso V, do art. 333, da Lei Municipal nº  2.174, 

de 22 de dezembro de 2003 – (Código Tributário do Município) – passa, a 
partir desta data a vigorar com a seguinte redação: 

 
“ Lei Municipal nº  2. 174, de 22 de dezembro/2003 
 
- Art. 333 – idem 
 
I –  idem 
II –  idem 
III – idem 
IV – idem 
V -   negativa de débitos, 30 (trinta) dias” 
 
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
SALA DAS SESSÕES, DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CATALÃO, em Catalão, ao 29º dia do mês de março de 2005. 
 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara  de Vereadores 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 29.03.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
 Prefeito Municipal” 

 



LEI Nº 2.270 DE 29 DE MARÇO DE 2005. 

 

“Altera o § 1º do Art. 5º da Lei  Municipal 

nº 2.231, de 21 de outubro de 2004 na 

forma como especifica” 

 

 

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

 
Art. 1º - O §  do Art. 5º  da Lei Municipal nº 2.231, de 21 de 

outubro de 2004 passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte 
redação: 

“ Lei Municipal nº  2. 231, de 21 de outubro de 2.004: 
 
- Art. 5º - idem 
 
§ 1º - Referida escritura deverá ser celebrada no prazo de 

até 180(cento e oitenta) dias, contados da publicação da presente Lei, sob 
pena de caducidade desta autorização legislativa.” 

 
 
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
SALA DAS SESSÕES, DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CATALÃO, ao 29º dia do mês de março de 2005. 
 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara  de Vereadores 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 29.03.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
 Prefeito Municipal” 

 

 



LEI Nº 2.271 DE 14 DE ABRIL DE 2005. 

“Altera o Art. 1º da Lei 1.581, de 18 de 
fevereiro de 1997 da forma como especifica ”  

 

 
A Câmara Municipal de Catalão,  Estado de Goiás,  

aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 
 

Art. 1.º - O Art.1º da Lei Municipal de nº 1.581, de 

18 de fevereiro de 1997, passa, a partir desta data a vigorar com a seguinte 

redação: 
 

“Lei Municipal nº 1.581, de 18 de fevereiro de 

1997:  
 

                                      Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo 

Municipal autorizado a contratar serviços de maquinários e implementos de 

terceiros, para beneficiar proprietários rurais, promovendo o incremento da 
produção no meio rural, com obras de represamento, desmatamento e limpeza 

de pasto, aração e gradeação de terras, cascalhamento de currais, preparação 

de terreno para construção de galpões, construção de tanques para criação de 
peixes, implantação de energia elétrica, visando o melhoramento da vida do 

homem do campo. 

                                      Parágrafo único – Os benefícios autorizados no 
“caput” deste artigo poderão ainda ser executados pelo próprio Município, 

utilizando de maquinários, pessoal e material próprio e ou/dos beneficiários, 

tudo de acordo com as disponibilidades, quando for o caso.”  

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

revogadas as disposições em contrário. 

 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 11 dias do 

mês de abril do ano de 2005. 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara  de Vereadores 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 14.04.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

 

 



 

 

 

LEI Nº 2.272 DE 25 DE ABRIL DE 2005. 

“Transforma a FUMBEM – Fundação Municipal do 

Bem Estar do Menor em CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
DO PEQUENO APRENDIZ e dá outras providências.” 

 
  A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei; 

 

Art. 1º - A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DO 

MENOR – FUMBEM, a partir de 1º (primeiro) de janeiro do ano em curso e para 

todos os efeitos de direito, passa a denominar-se “CENTRO DE CONVIVÊNCIA 

DO PEQUENO APRENDIZ”, a ser instalado em sua nova sede, à Rua Cel. João 

Cerqueira Netto, s/nº, Setor Jardim Primavera, nesta cidade.  

 

§ 1º – O CCPA – Centro de Convivência do Pequeno Aprendiz 

manterá a mesma estrutura administrativa e orçamentária da antiga FUMBEM – 

Fundação Municipal do Bem Estar do Menor de Catalão.  

 

§ 2º - À Secretaria Municipal de Finanças do Município, através de seu 

departamento próprio, compete providenciar todas as mudanças contábeis e jurídicas 

necessárias ao implemento desta transformação.  

 

§ 3º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a expedir 

decretos, caso necessário, visando à consecução dos objetivos desta lei.  

 

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

produzindo todos os seus efeitos a partir 1º de janeiro do ano de 2.005, revogadas as 

disposições em contrário.  

 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 18 dias do mês de 

abril do ano de 2005. 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

“Sanciono a presente Lei . 

Registre-se e publique-se.  

Catalão, 25.04.2005. 



(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 

 

LEI Nº 2.273 DE 25 DE ABRIL DE 2005. 

 
“Cria cargo em comissão da forma que especifica e dá outras 
providências” 

 

  A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei; 

 

Art. 1º -  Fica criado na Estrutura Administrativa do Município, a 

partir de 1º (primeiro) de abril do corrente ano, o cargo em comissão abaixo 

referenciado, que passa a integrar o Quadro de Servidores Comissionados desta 

municipalidade, anexo III, da Lei Municipal de nº 1.818/2000, junto a Secretaria 

Municipal de Finanças: 

I –  Secretaria Municipal de Finanças: 

N° DE VAGAS CARGOS  VENCIMENTO 

MENSAL R$ 

01 (uma) ASSESSOR JURÍDICO DA SEC. 

MUNICIPAL DE FINANÇAS 

1.500,00 

 

                Parágrafo único – O cargo criado no caput deste artigo deverá ser 

preenchido apenas por pessoa portadora do título de bacharel em Direito. 

 

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
produzindo todos os seus efeitos a partir 1º de abril do ano de 2.005, revogadas 
as disposições em contrário. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 18 dias do mês de 

abril do ano de 2005. 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

“Sanciono a presente Lei . 

Registre-se e publique-se.  



Catalão, 25.04.2005. 

(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 

LEI Nº 2.274 DE 25 DE ABRIL DE 2005. 

 

 

“Altera o Art. 1º da Lei 2.238, de 11 de 

novembro de 2004 da forma como especifica ”  
 

 

 

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

 

 
Art. 1.º - O Art.1º da Lei Municipal de nº 2.238, de 

11 de novembro de 2004, passa, a partir desta data a vigorar com a seguinte 

redação: 
 

 

 

“Lei Municipal nº 2.238, de 11 de novembro de 
2.004: 

 

 
                                      Artigo 1º - Fica criada a estrutura administrativa do 

Fundo Municipal de Saúde de Catalão, na forma especificada abaixo e ainda 

constante do ANEXO I – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - Dos 

Cargos Comissionados –, que é parte integrante desta lei, sendo que todos os 
cargos ora criados serão regidos pelo Estatuto do Servidor Público do Município 

de Catalão. 

 
  

 

ANEXO I  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO – F M S - 

ESTRUTURA DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM 

COMISSÃO - REF.: MÊS DE MARÇO/2004 

 

 

 

   

N.ºVA

GAS 

CARGOS VALOR  

01 DIRETOR GERAL HMI e CIM (Médico c/Reg.  no CRM) 2.500,00 

01 SUPERVISOR DE ENFERMAGEM (Graduado em Enfermagem 
c/Reg. No COREN) 

2.100,00 



23 ASSESSOR CLINICO (Médico Esp. Obstetricia, Pediatria e 

Radiologia c/Reg. no CRM) 

2.000,00 

03 ASSESSOR APOIO A RADIOLOGIA (Téc. em Radiologia c/Reg. 
Cons. Radiologia) 

1.092,00 

01 CHEFE DEPARTAMENTO FARMACIA (Graduado em Farmácia 

c/Reg. no CRF) 

1.031,52 

23 ASSESSOR APOIO A ENFERMAGEM (Téc. em  Enfermagem 

c/Reg. no COREN) 

422,00 

03 CHEFE DE SECAO HMI e CIM (2º grau completo) 544,39 

09 SECRETARIA EXECUTIVA (2º grau completo) 453,49 

17 ENCARREGADO DE AREA HMI e CIM 333,00 

02 ASSESSOR CLÍNICO PARA ULTRASSON 2.000,00 

 

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

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 18 dias do 

mês de abril do ano de 2005. 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 25.04.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LEI Nº 2.275 DE 25 DE ABRIL DE 2005. 

 

“Autoriza a aquisição de bem imóvel da 

forma que especifica” 
 

 

    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, 

aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 
Art. 1º - Fica o poder executivo municipal autorizado a 

adquirir, em nome do Município de Catalão, para incorporação ao patrimônio 
público da municipalidade os imóveis urbanos remanescente de propriedade da 
Rede Ferroviária Federal S.A – RFFSA, localizados no município de Catalão, pelo 
preço estabelecido através de avaliações, via de comissão regular, no valor total 
de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), discriminados conforme quadro abaixo. 
 
 

Identificação do Imóvel Área de 
Terreno 

m2 

Área de 
Edificação 

m2 

Valor Avaliado 
R$ 

Terreno NBP 2009067-
0001 
Cantina NBP2204625-
0000 
Imóvel localizado na Av. 
Farid Miguel Safatle 
confrontando pelos fundos 
com Av. Nicolau Abrão, 
pela esquerda com o 
Clube 13 de maio e pela 
direita com Rua Cristiano 
Aires, pátio da estação de 
Catalão, Goiás. 

 
 

3.180,00 

 
 

N/ 
CONSTA 

 
 
200.000,00 

 
    § 1º - O pagamento do preço da aquisição, autorizada 
“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 10% (dez 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 na data de sua publicação. 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 18 dias do 

mês de abril do ano de 2005. 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 25.04.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº 2.276 DE 25 DE ABRIL DE 2005. 

                   “Autoriza firmar convênios e a conceder subvenção 

financeira da forma que especifica e dá outras 

providências”.  

 

     A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e eu, Prefeito 

Municipal, sanciono a seguinte lei: 

Artigo 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado, 

em nome do Município de Catalão, a conceder subvenção financeira a CRECHE 

SÃO FRANCISCO DE ASSIS, desta cidade, no valor de R$ 434,48 (Quatrocentos e 

trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos).  

§ 1º - O valor acima referenciado é fruto de doação da Empresa 

CENTRAL METALURGICA CATALANA LTDA, com sede nesta cidade, no Setor Pontal 

Norte, direcionado ao Fundo Municipal dos Direitos da Infância e da Adolescência.  

                 § 2° – O Município de Catalão fica ainda autorizado, caso necessário, a 

firmar convênios com a referida Creche, visando à consecução dos objetivos desta 

Lei.   

Artigo 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a CRECHE SÃO 

FRANCISCO DE ASSIS, desta cidade, deverá apresentar o plano de aplicação e, 

posteriormente, a devida prestação de contas referente a subvenção recebida. 

Artigo 3º - Todas as despesas com a execução desta lei correrão a 

conta exclusiva da dotação orçamentária vigente. 

Artigo 4.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições  em contrario. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 18 dias do mês de 

abril do ano de 2005. 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 25.04.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

 



LEI Nº 2.277 DE 17 DE MAIO DE 2005. 

“Autoriza o Município de Catalão a fazer a doação de 

área de terreno destinada a construção de moradias 

para pessoas de baixa renda dessa cidade.  

 

    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e 

eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei;  

                                 Art. 1.º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em 

nome do Município de Catalão, a doar a ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA WILSON 

GUIMARAES, com sede nesta cidade, uma área de terreno de 2.700m2, localizada no 

Loteamento Ipanema, nesta cidade, sendo que a área acima mencionada é o resultado da 

soma dos lotes designados como os de nºs 03 a 08 da Quadra 38.  

   Parágrafo único – A área a ser doada deverá ser destinada 

exclusivamente a construção de moradias para pessoas de baixa renda de nosso município, 

sendo vedado qualquer outra destinação, por mais justa que possa a ser, sob pena de 

retornar a área doada imediatamente ao patrimônio do Município, independentemente de 

qualquer ação judicial ou extrajudicial.  

    Art. 2º - A escritura de doação deverá ser outorgada pelo Município 

de Catalão, obedecendo a todas as formalidades aplicáveis ao assunto, podendo o chefe do 

Poder Executivo, caso necessário, expedir decretos para a regulamentação desta Lei, 

ficando ainda dispensado todos os impostos e taxas municipais referente a doação. 

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

revogadas as disposições em contrário.  

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 09 dias do mês de maio de 2005. 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

“Sanciono a presente Lei . 

Registre-se e publique-se.  

Catalão, 17.05.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 



 

LEI Nº 2.278 DE 17 DE MAIO DE 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEI Nº 2.279 DE 17 DE MAIO DE 2005. 

 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio com a 

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DR. WILLIAN FAIAD e a conceder 

subvenção financeira da forma que especifica e dá outras 

providências”. 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,  

aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1.º - Fica o chefe do Poder Executivo 

Municipal autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar 

convênio com a FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DR. WILLIAN FAIAD , com 

sede nesta cidade, instituída por escritura pública, de caráter filantrópico, 

mantenedora do Hospital Materno Infantil e Centro Integrado da Mulher, 

desta cidade.  

 

Parágrafo único - Fica ainda o Município de 

Catalão autorizado a conceder subvenção financeira a FUNDAÇÃO 

ASSISTENCIAL DR. WILLIAN FAIAD para manutenção e funcionamento 

do Hospital Materno Infantil e Centro Integrado da Mulher, desta cidade, 

através do convênio referenciado no caput, até a importância de R$ 

95.000,00 (Noventa e cinco mil reais) mensais, cujos repasses ocorrerão na 

forma e datas a ser definidas no convênio.  

 

Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, a 

Fundação deverá apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a 

devida prestação de conta referente às subvenções recebidas. 

 



              Art. 3º - Para cobrir as despesas com esta Lei fica 

ainda o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir na 

contabilidade do Município, crédito especial no valor de R$ 855.000,00 

(oitocentos e cinqüenta e cinco reais), que se fará na seguinte dotação: 

  

10.301.1029.2.023 – Manutenção do Departamento de Atenção 

Básica de Saúde. 

335043 – Subvenções Sociais 

R$ 855.000,00 (oitocentos e cinqüenta e cinco mil reais) 

 

            Art. 4º - O crédito autorizado no Art. 3º desta Lei, 

será coberto com recursos definidos no Art. 43 da Lei Federal n.º 

4.320/64, indicados por Decreto  do Executivo.   

 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário e retroagindo seus 

efeitos a primeiro de abril de 2005.  

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 09 dias do mês de maio de 2005. 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 17.05.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº 2.280 DE 17 DE MAIO DE 2005. 

                     

 

 “Altera redação de artigo de lei 
municipal, que menciona” 

 
    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, 

aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1º - O Artigo 2º da Lei Municipal nº 2.150, 
de 15 de outubro de 2.003, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Lei municipal n.º 2.150, de 15 de outubro 

de 2.003: 

 
Art. 1º - Para indenizar a referida faixa de 

terreno acima descrita, utilizada no alargamento de estrada 

vicinal nas proximidades do DIMIC, o Município destinará, à 

título de indenização, o lote de n.º 05, da Quadra 14, do 
Loteamento Ipanema I, nesta cidade, que passará ao patrimônio 

do Sr. Gentil da Cunha Silveira”. 

 

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

sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 09 dias do 

mês de maio de 2005. 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 17.05.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
 Prefeito Municipal” 

 

 

 



LEI Nº 2.281 DE 17 DE MAIO DE 2005. 

“Autoriza o Município de Catalão a fazer a doação de 

área de terreno destinada a construção de moradias 

para pessoas de baixa renda dessa cidade. “ 

 

    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e 

eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei;  

                                 Art. 1.º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em 

nome do Município de Catalão, a doar a NÚCLEO DE APOIO AO TOXICÔMANO E 

ALCOÓLATRA – NATA - com sede nesta cidade, uma área de terreno de 900m2, 

localizada no Loteamento Ipanema, nesta cidade, sendo que a área acima mencionada é 

o resultado da soma dos lotes designados como os de nºs 01 e 02 da Quadra 38.  

   Parágrafo único – A área a ser doada deverá ser destinada 

exclusivamente a construção de moradias para pessoas de baixa renda de nosso 

município, sendo vedado qualquer outra destinação, por mais justa que possa a ser, sob 

pena de retornar a área doada imediatamente ao patrimônio do Município, 

independentemente de qualquer ação judicial ou extrajudicial.  

    Art. 2º - A escritura de doação deverá ser outorgada pelo Município 

de Catalão, obedecendo a todas as formalidades aplicáveis ao assunto, podendo o chefe 

do Poder Executivo, caso necessário, expedir decretos para a regulamentação desta Lei, 

ficando ainda dispensado todos os impostos e taxas municipais referente à doação. 

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

revogadas as disposições em contrário.  

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 09 dias do mês de 

maio de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 17.05.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 

 



LEI Nº 2.282 DE 18 DE MAIO DE 2005. 

 
“AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE PERMUTA DOS 

IMÓVEIS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.” 

 
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 

Artigo 1.º - Fica a Chefia do Poder Executivo Municipal autorizada a 
permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, com a Sra. RIVIAN DE 
MELLO AIRES, uma (01) área de terreno de 1.440,00 m2, designada como  
“15ª” área, objeto do Decreto de Desmembramento de nº 1.704, de 15 de 
setembro de 2004, situada na Rua Sebastião Alves da Costa c/ Av. Margon, 
no loteamento Setor Margon III,  nesta cidade, área esta de propriedade do 
Município de Catalão, por um lote de terreno designado como lote 07 da 
quadra 15 do loteamento Monsenhor Souza, nesta cidade, com a área de 
1.170,00 m2, de propriedade da Sra. Rivian de Mello Aires. 

 
Parágrafo Único – A indenização supra mencionada se dará em 

decorrência de inundação pelo lago do Setor Monsenhor Souza.   
 
Artigo 2.º - O Chefe do Poder Executivo nomeará uma Comissão 

composta de no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a avaliação dos 
imóveis a serem permutados. 

 
Artigo 3.º - As despesas com escrituração, custas, emolumentos, 

registro e outras decorrentes das transferências dos imóveis, correrão por 
conta exclusiva do Município de Catalão, ficando dispensado o recolhimento 
do ITBI aos cofres públicos municipais. 

 
Artigo 4.º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário. 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 16 dias do mês de 

maio de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 18.05.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 



LEI Nº 2.283 DE 18 DE MAIO DE 2005. 

 

“AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE PERMUTA DOS 

IMÓVEIS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.” 

 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 

Artigo 1.º - Fica a Chefia do Poder Executivo Municipal autorizada 
a permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, com a Sra. AMÉLIA 
FERREIRA ROSA, três (03) áreas de terreno de 360,00 m2 cada, 
designadas como  “8ª”, “9ª” e “10ª” áreas, objeto do Decreto de 
Desmembramento de nº 1.704, de 15 de setembro de 2004, situadas entre 
as Ruas Jacob Ramos Coelho com Rua 27-A com Rua Sebastião Alves da 
Costa e com a Avenida Margon, no loteamento Setor Margon III,  nesta 
cidade, área esta de propriedade do Município de Catalão, por um lote de 
terreno designado como lote 07 da quadra 20 do loteamento Parque das 
Mangueiras, situado na Rua Porto Nacional esquina com a Rua 22 de abril, 
nesta cidade, com a área de 1.057,00 m2, de propriedade da Sra. Amélia 
Ferreira Rosa. 

 
Parágrafo Único – A indenização supra mencionada se dará em 

decorrência de inundação pelo lago do Setor Monsenhor Souza.   
 
Artigo 2.º - O Chefe do Poder Executivo nomeará uma Comissão 

composta de no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a avaliação dos 
imóveis a serem permutados. 

Artigo 3.º - As despesas com escrituração, custas, emolumentos, 
registro e outras decorrentes das transferências dos imóveis, correrão por 
conta exclusiva do Município de Catalão, ficando dispensado o recolhimento 
do ITBI aos cofres públicos municipais. 

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

 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 16 dias do mês de 

maio de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 



 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 18.05.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



LEI Nº 2.284 DE 18 DE MAIO DE 2005. 

“AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE PERMUTA DOS 
IMÓVEIS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.” 

 

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

 

Artigo 1.º - Fica a Chefia do Poder Executivo Municipal 

autorizada a permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, com o Sr. 
ITURBIDES MARTINS RIBEIRO, três (03) áreas de terreno de 360,00 m2 

cada, designadas como  “6ª”, “7ª” e “11ª” áreas, objeto do Decreto de 

Desmembramento de nº 1.704, de 15 de setembro de 2004, situadas 

entre as Ruas Jacob Ramos Coelho com Rua 27-A com Rua Sebastião 

Alves da Costa e com a Avenida Margon, no loteamento Setor Margon 
III,  nesta cidade, área esta de propriedade do Município de Catalão, por 

um lote de terreno designado como lote 01 da quadra 20 do loteamento 

Parque das Mangueiras, situado na Rua Porto Nacional esquina com a 

Rua 31 de março, nesta cidade, com a área de 904,00 m2, de 
propriedade do Sr. Iturbides Martins Ribeiro. 

 

Parágrafo Único – A indenização supra mencionada se dará em 

decorrência de inundação pelo lago do Setor Monsenhor Souza.   
Artigo 2.º - O Chefe do Poder Executivo nomeará uma 

Comissão composta de no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a 

avaliação dos imóveis a serem permutados. 

 

Artigo 3.º - As despesas com escrituração, custas, 
emolumentos, registro e outras decorrentes das transferências dos 

imóveis, correrão por conta exclusiva do Município de Catalão, ficando 

dispensado o recolhimento do ITBI aos cofres públicos municipais. 

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

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 16 dias do mês de 

maio de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 18.05.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 



LEI Nº 2.285 DE 18 DE MAIO DE 2005. 

 
“Autoriza a abertura de crédito especial no 

orçamento fiscal do Município no montante 

e forma que especifica” 
 

 
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, 

aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 
 
Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal 

autorizado a abrir Crédito Especial no orçamento fiscal do município, na unidade 
do FUNDEF, até o montante de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), com a 
seguinte classificação orçamentária: 

 
12.361.1036.1.088 – Construção e Ampliação de 

Prédios Escolares 
44.90.51 – Obras e Instalações. 
R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais). 
 
Art. 2º - O crédito autorizado no Art. 1º desta Lei, 

será coberto com recursos definidos nos termos do Art. 43, § 1º, Incisos I, II, III e 
IV da Lei Federal n.º 4.320/64, indicados por Decreto do Executivo. 

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

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

 
                            Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 

16 dias do mês de maio de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 18.05.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 
 

 

 
 

 



LEI Nº 2.286 DE 18 DE MAIO DE 2005. 

 
“Cria programa habitacional no Município de 

Catalão e dá outras providências” 

 

 
                                  A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, 

aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei;  

nicipal, sanciono a seguinte lei: 

Artigo 1º -  Fica  criado no âmbito do Município 
de Catalão um programa habitacional visando atender as reais 

necessidades da população de baixa renda na construção e/ou 

legalização  de suas moradias. 

  

Artigo 2º - Para consecução dos objetivos da 
presente lei o Município disponibilizará a prestação de serviços e a 

cessão de veículos e maquinários, podendo, inclusive realizar despesas 

que correrão à conta da dotação orçamentária vigente. 

 
§ 1º – Os serviços autorizados no caput deste 

artigo serão os seguintes: 

 

I – Construção de moradias para famílias 
comprovadamente carentes; 

 

II - Doação e transporte de materiais de 

construção para famílias que já possuam os terrenos para construção de 

casas com plantas populares; 
 

III – Fornecimento de mão-de-obra para 

construção de casas populares; 

 
IV – Cessão de Uso de Terrenos Públicos 

Municipais, comprovada a necessidade do requerente; 

 

V – Doação ou alienação de terrenos públicos 
municipais para construção de moradias, desde que constantes de 

programas habitacionais pré-constituídos; 

 

§ 2º - Àquelas famílias que já usufruam, 
comprovadamente por um prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos, de 

terrenos públicos municipais, e sobre os mesmos já tenham edificadas 



suas moradias, fica o Poder Público Municipal autorizado a formalizar a 

Escritura Pública de doação ou alienação do respectivo terreno; 

 

§ 3º - Para aplicação do disposto no parágrafo 
anterior o Chefe do Poder Executivo nomeará uma comissão de 

avaliação que deverá observar e levar em consideração quando da 

alienação de imóvel público nas condições aqui consignadas, o 

investimento particular do detentor do respectivo terreno, bem como 
sua real necessidade e condição financeira. 

 

§ 4º -Ficará reservado preferencialmente às 

pessoas portadoras de deficiência permanente 10%(dez por cento) das 
unidades habitacionais e demais benefícios descritos neste Projeto de 

lei. 

 

Artigo 3º - As despesas com a transcrição dos 
imóveis, quando for o caso, correrão por conta dos adquirentes. 

 

Parágrafo único – O Chefe do Poder Executivo 

Municipal poderá regulamentar, caso seja necessário, via de decreto, a 

presente lei.   
 

Artigo 4º - Para melhor atender o disposto na 

presente Lei, poderá o Município firmar convênios, contratos e outras 

formas de parcerias com entidades governamentais e não 
governamentais. 

 

Artigo 5º - Revogadas as disposições em 

contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 16 dias do 

mês de maio de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 18.05.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

 

 



LEI Nº 2.287 DE 18 DE MAIO DE 2005. 

 
 

                         “Autoriza a SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE 

CATALÃO a efetuar o pagamento de faturas referente ao 

contrato de prestação de serviços nº 03/01, firmado entre a 

SMTC e a EBCT em 13 de novembro de 2001 e dá outras 

providências.” 

 

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

Artigo 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, 
em nome do Município de Catalão, através da SMTC, a realizar despesas com o 
pagamento de faturas provenientes do contrato de prestação de serviços firmado 
em 13/11/2001, entre a Superintendência Municipal de Trânsito de Catalão e a 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, de despesas geradas e não pagas 
durante o exercício de 2004, referente a prestação de serviços de coleta, 
transporte e entrega domiciliária, em âmbito nacional, de objetos e 
correspondências emitidos pela SMTC.  

 
Parágrafo único – O valor da despesa a ser paga e mencionada 

no caput deste artigo é de R$ 9.631,73 (Nove mil seiscentos e trinta e um reais e 
setenta e três centavos). 

 
Artigo 2º - Todas as despesas com a execução desta lei correrão 

a conta exclusiva da dotação orçamentária vigente. 
 
Artigo 3.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições  em contrario. 

 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 16 dias do 

mês de maio de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 18.05.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

   Prefeito Municipal” 

 
 



LEI Nº 2.288 DE 18 DE MAIO DE 2005. 

 

 “Institui Normas Administrativas para cobrança, 

Inscrição na Dívida Ativa, Protesto e Execução Fiscal 

dos créditos tributários e não tributários da Fazenda 

Pública Municipal e dá outras providências, em 

consonância ao Inciso II, Parágrafo 3º do Art. 14 da 

Lei Complementar 101/2000 c/c Art. 38 da Lei 

2.174/03.” 

 

 
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova e eu, Prefeito 

Municipal, sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1° O crédito da fazenda pública municipal, de natureza tributária e 
não tributária, exigível após o vencimento do prazo para pagamento, não liquidado 
em cada exercício, depois da verificação do controle da sua legalidade e da 
apuração administrativa da sua liquidez e da sua certeza, será  inscrito, como 
dívida ativa da fazenda pública municipal. 
 

Art. 2° Enquanto não for iniciada a cobrança judicial, os débitos inscritos 
em dívida ativa deverão ser incluídos na guia de arrecadação dos exercícios 
subseqüentes, para sua liquidação conjunta ou separada. 
 

Art. 3° Fica ao Chefe do Executivo facultado conceder remissão, não 
inscrever em dívida ativa, não protestar e não promover a execução fiscal dos 
créditos tributários e não tributários, cujo montante seja inferior ao dos respectivos 
custos de cobrança, sendo de valor consolidado igual ou inferior a duzentas (200) 
UFMs, (cujo valor de uma (01) UFM é de R$1,40 (um real e quarenta centavos) 
exigível após o vencimento do prazo para pagamento; 

Parágrafo Único. Entende-se por valor consolidado o resultante da 
atualização do valor originário mais os encargos e os acréscimos legais ou 
contratuais vencidos, até a data da apuração. 

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

publicação, revogando as disposições em contrário. 

 



Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 16 dias do 

mês de maio de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 18.05.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº 2.289 DE 18 DE MAIO DE 2005. 

 
 

“Altera artigo 1º da Lei Municipal nº 2.254, de 

17 de dezembro de 2.004 na forma como 
especifica”  

 

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

 

Art. 1.º - O Artigo 1º da Lei Municipal nº 2.254, de 

17 de dezembro de 2004, passa a partir desta data a vigorar com a seguinte 
redação: 

 

                           “Lei Municipal nº 2.254, de 17 de dezembro/2004 
 

Art. 1º - Fica a Chefia do Poder Executivo Municipal 

autorizada a permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, com o  

Sr. Uilton José Filho,  as áreas de terrenos caracterizadas como 1ª, 2ª 
e 4ª e 5 º do Decreto de Desmembramento  nº 1.704 de 15/09/2004, 

situadas  no Loteamento Margon II e  a 1ª área  do Decreto de 

Desmembramento nº 465,  de 13/11/2001 localizada  no Loteamento 
Ipanema,  todos de propriedade  do Município de Catalão, pelo imóvel  

constituído de um terreno com 792,56 m2  e uma edificação de 126,00 

m2  situado na Rua Ricardo Paranhos, nº 103, Bairro Santo Antônio, 
neste  município,  registrado  sob o nº R.1-28.461,  do livro  02 do CRI 

local, área esta de propriedade do Sr. Uilton José Filho.” 

 

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

 

 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 16 dias do 

mês de maio de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 18.05.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 
 

 



LEI Nº 2.290 DE 18 DE MAIO DE 2005. 

 

“Autoriza o Município de Catalão a firmar convênio com a 

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CATALÃO e a conceder 

subvenção financeira da forma que especifica e dá outras 

providências”. 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de 

Goiás,  aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1.º - Fica o chefe do Poder Executivo 

Municipal autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar 

convênio com a ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CATALÃO, com 

sede nesta cidade, de caráter assistencial e sem fins lucrativos, 

visando auxiliar a Associação na construção de uma Quadra de 

Esportes. 

 

Parágrafo único - Fica ainda o Município de 

Catalão autorizado a conceder subvenção financeira a ASSOCIAÇÃO 

PESTALOZZI DE CATALÃO, para ser utilizada na construção de 

uma Quadra de Esportes na sede da Associação, até a importância 

de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), cujo repasse ocorrerá na forma e 

data a ser definida no convênio.  

 

Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, 

a Fundação deverá apresentar o plano de aplicação e, 

posteriormente, a devida prestação de conta referente à subvenção 

recebida. 



 

              Art. 3º - Todas as despesas com a execução 

desta lei correrão a conta exclusiva da dotação orçamentária vigente. 

 

             Art. 4.º - Esta lei entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições  em contrario. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 16 dias do 

mês de maio de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 18.05.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº 2.291 DE 31 DE MAIO DE 2005. 

 

“Autoriza a realização de despesas com o evento 

EXPO-SUDESTE 2005 e dá outras providências” 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e 

eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei; 

 

Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal 

autorizado a realizar despesas variadas até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), com o evento Feira da Indústria e Comércio de Catalão de 2005 (EXPO-

SUDESTE) que se realizará nesta cidade. 

 

Parágrafo único – O Chefe do Poder Executivo Municipal 

poderá regulamentar, caso seja necessário, via de decreto, a presente lei. 

 

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. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 23 dias do 

mês de maio de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 31.05.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 



LEI Nº 2.292 DE 02 DE JUNHO DE 2005. 

 
“Autoriza o Município a firmar convênio com o 

SINDICATO RURAL DE CATALÃO e a conceder subvenção financeira da 
forma que especifica e dá outras providências”. 

 
A Câmara Municipal de Catalão,  Estado de Goiás,  

aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1.º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal 
autorizado, em nome deste Município, a firmar convênio com o 

SINDICATO RURAL DE CATALÃO, visando a cooperação no 

melhoramento da infra-estrutura do Parque de Exposição desta cidade. 
 

Parágrafo único - Fica ainda o Município de Catalão 

autorizado a conceder subvenção financeira ao SINDICATO através do 
convênio referenciado no caput, até a importância de R$ 40.000,00 

(Quarenta mil reais), para a consecução dos objetivos desta lei, cujos 

repasses ocorrerão em parcelas a ser definidas no convênio. 

 
Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, o 

SINDICATO deverá apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a 

devida prestação de conta referente as subvenções recebidas. 
 

Art. 3º - Todas as despesas com a execução desta 

lei correrão a conta exclusiva da dotação orçamentária vigente. 
 

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

 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 30 dias do 

mês de maio de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 02.06.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 
 



LEI Nº 2.293 DE 10 DE JUNHO DE 2005. 

 

“Altera redação de artigo de lei 

municipal, que menciona” 

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

 

Art. 1º - O Artigo 1º da Lei Municipal nº 2.282, de 18 

de maio de 2.005, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Lei municipal n.º 2.282,  de 18 de maio    de 

2.005: 
 

Art. 1º - Fica a Chefia do Poder Executivo Municipal 

autorizada a permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, com a Sra. 
RIVIAN DE MELLO AIRES, uma (01) área de terreno de 1.440,00 m2, 

designada como  “15ª” área, objeto do Decreto de Desmembramento de nº 

1.704, de 15 de setembro de 2004, situada na Rua Sebastião Alves da Costa c/ 

Av. Margon, no loteamento Setor Margon II,  nesta cidade, área esta de 
propriedade do Município de Catalão, por um lote de terreno designado como 

lote 07 da quadra 15 do loteamento Monsenhor Souza, nesta cidade, com a 

área de 1.170,00 m2, de propriedade da Sra. Rivian de Mello Aires.” 

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

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 06 dias do 

mês de junho de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 10.06.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 
 

 

 
 

 

 



LEI Nº 2.294 DE 10 DE JUNHO DE 2005. 

 
 

“Altera redação de artigo de lei municipal, que 
menciona” 

 

    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, 

aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 
 

Art. 1º - O Artigo 1º da Lei Municipal nº 2.283, de 18 

de maio de 2.005, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Lei municipal n.º 2.283,  de 18 de maio    de 

2.005: 

 
Art. 1º - Fica a Chefia do Poder Executivo Municipal 

autorizada a permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, com a          

Sra. AMÉLIA FERREIRA ROSA, três (03) áreas de terreno de 360,00 m2 cada, 
designadas como  “8ª”, “9ª” e “10ª” áreas, objeto do Decreto de 

Desmembramento de nº 1.704, de 15 de setembro de 2004, situadas entre as 

Ruas Jacob Ramos Coelho com Rua 27-A com Rua Sebastião Alves da Costa e 
com a Avenida Margon, no loteamento Setor Margon II,  nesta cidade, área 

esta de propriedade do Município de Catalão, por um lote de terreno designado 

como lote 07 da quadra 20 do loteamento Parque das Mangueiras, situado na 

Rua Porto Nacional esquina com a Rua 22 de abril, nesta cidade, com a área de 
1.057,00 m2, de propriedade da Sra. Amélia Ferreira Rosa.” 

 

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

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 06 dias do 

mês de junho de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 10.06.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 
 

 

 

 



LEI Nº 2.295 DE 10 DE JUNHO DE 2005. 

 
 

 

 “Altera redação de artigo de lei municipal, que 

menciona” 
 

    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, 

aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 
 

Art. 1º - O Artigo 1º da Lei Municipal nº 2.284, de 18 

de maio de 2.005, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Lei municipal n.º 2.284,  de 18 de maio    de 

2.005: 

 
Art. 1º - Fica a Chefia do Poder Executivo Municipal 

autorizada a permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, com o Sr. 

ITURBIDES MARTINS RIBEIRO, três (03) áreas de terreno de 360,00 m2 cada, 
designadas como  “6ª”, “7ª” e “11ª” áreas, objetos do Decreto de 

Desmembramento de nº 1.704, de 15 de setembro de 2004, situadas entre as 

Ruas Jacob Ramos Coelho com Rua 27-A com Rua Sebastião Alves da Costa e 

com a Avenida Margon, no loteamento Setor Margon II,  nesta cidade, área 
esta de propriedade do Município de Catalão, por um lote de terreno designado 

como lote 01 da quadra 20 do loteamento Parque das Mangueiras, situado na 

Rua Porto Nacional esquina com a Rua 31 de março, nesta cidade, com a área 
de 904,00 m2, de propriedade do Sr. Iturbides Martins Ribeiro.” 

 

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

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 06 dias do 

mês de junho de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 10.06.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 
 
 



LEI Nº 2.296 DE 10 DE JUNHO DE 2005. 

 
 

 “DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 
 

    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, 

aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 
 

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública a 

ASPDEC – ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 

DE CATALÃO, situada na Rua   das Violetas, nº 100, Jardim Primavera, 
Catalão-GO, CEP 757127-35,  fundada em 01/03/2.004, com CNPJ nº 

06.146.212.0001-68.   

 

Art. 2º - À Referida Associação ficam assegurados 
todos os direitos e vantagens previstas em Lei. 

 

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

 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 06 dias do 

mês de junho de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 10.06.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

LEI Nº 2.297 DE 23 DE JUNHO DE 2005. 

 

 

 “ATRIBUI NOME AO LOTEAMENTO EVELINA 

NOUR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 
 

 

    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 
uso de suas prerrogativas constitucionais, aprova,  e eu, Prefeito Municipal, 

sanciono a seguinte Lei: 

  

Art. 1º - Fica denominado de LOTEAMENTO 
JARDIM EVELINA NOUR, o Loteamento Evelina Nour.  

 

Art. 2º - As Ruas 01 a 08, do referido loteamento, 

ficarão denominadas da seguinte forma: 
 

a) a Rua 01 fica denominada de Rua Ibérica Soares Safatle; 

b) a Rua 02 fica denominada de Rua Alberto Elias; 
c) a Rua 03 fica denominada de Rua Alan Kardec Mori; 

d) a Rua 04 fica denominada de Rua Natanael de Faria; 

e) a Rua 05 fica denominada de Rua Flamarion Mori; 

f) a Rua 06 fica denominada de Rua Maria de Lourdes Borges ; 
g) a Rua 07 fica denominada de Rua Noêmia Pereira Biano; 

h) a Rua 08 fica denominada de Rua Yolanda Safatle Mori. 

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

publicação, revogando as disposições em contrário. 

 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, 

aos 20 dias do mês de junho de 2005. 

 

   
 

 (a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 23.06.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 
 

 



 

LEI Nº 2.298 DE 01 DE JULHO DE 2005. 

 

“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A 
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DR. WILLIAN FAIAD 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 
 

    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

uso de suas prerrogativas constitucionais,  aprova, e eu, Prefeito Municipal, 

sanciono a seguinte lei: 
 

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública a 

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DR. WILLIAN FAIAD, com sede nesta cidade, 
instituída por escritura pública, de caráter filantrópico, mantedora do Hospital 

Materno Infantil e Centro Integrado da Mulher, desta cidade.  

 

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

 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 27 dias do 

mês de junho de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 01.07.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



LEI Nº 2.299 DE 01 DE JULHO DE 2005. 

 

“Altera redação do artigo 4º da Lei 

Municipal de nº. 2.252, de 17 de dezembro 

de 2004”. 

 
 

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

Art. 1º - O Artigo 4º da Lei Municipal nº 2.252, de 17 de 
dezembro de 2.004, passa a partir desta data a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Lei municipal n.º 2.252, de 17 de dezembro de 
2.004: 

   Artigo 3º - ... 

                  Artigo 4º - O valor da contribuição será incluído no 

montante total da fatura mensal de energia elétrica da concessionária desse 

serviço e obedecerá à classificação abaixo: 

 

 

CLASSE 
 

 

FAIXA DE CONSUMO 

 

VALOR FIXO POR FAIXA R$ 
 

RESIDENCIAL 0 até 50 Isento 

RESIDENCIAL 51 até 100 Isento 

RESIDENCIAL 101 até 150 4,50 

RESIDENCIAL 151 até 200 5,00 

RESIDENCIAL 201 até 500 10,00 

RESIDENCIAL Acima 501 15,00 

INDUSTRIAL 0 até 300 18,00 

INDUSTRIAL 301 até 500 31,00 

INDUSTRIAL 501 até 1000 41,00 

INDUSTRIAL 1001 até 1500 46,00 

INDUSTRIAL 1501 até 2000 52,00 

INDUSTRIAL 2001 até 2500 62,00 

INDUSTRIAL 2501 até 3000 71,00 

INDUSTRIAL Acima 3001  209,00 

COMERCIAL 0 até 100 6,00 



COMERCIAL 101 até 200 9,00 

COMERCIAL 201 até 300 15,00 

COMERCIAL 301 até 500 26,00 

COMERCIAL 501 até 1000 36,00 

COMERCIAL 1001 até 2000 49,00 

COMERCIAL 2001 até 3000 62,00 

COMERCIAL Acima 3001 98,00 

 

§ 1º - O valor da Contribuição poderá ser reajustado 

anualmente, via de Decreto do Executivo, utilizando-se para o referido 

reajuste a variação do IGP-M. 

§ 2º - Para os imóveis não edificados o lançamento e 

arrecadação da taxa serão efetuados nos mesmos moldes e prazos fixados 

para o IPTU, na importância de 15% (quinze por cento) do valor do IPTU, 

resguardadas as disposições legais de cada tributo.   

§ 3º - São isentos do pagamento da taxa de iluminação os 

contribuintes ou proprietários de imóveis localizados na zona rural, exceto 

os distritos e povoados, bem como empresas situadas em qualquer parte do 

Município.” 

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

revogando-se as disposições em contrário. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 27 dias do 

mês de junho de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 01.07.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

 



LEI Nº 2.300 DE 05 DE JULHO DE 2005. 

 
 

EMBORA JÁ NUMERADA, ESTA LEI NÃO FOI SANCIONADA .   

 

A  ORIGINAL ESTA ARQUIVADA JUNTO AS DEMAIS. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

LEI Nº 2.301 DE 05 DE JULHO DE 2005. 

“Autoriza o Município a fazer concessão de 

serviços públicos na forma como especifica”. 

 
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,  aprova, e 

eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 
 
Art. 1.º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, 

em nome deste Município, a proceder, mediante Concorrência Pública, concessão 
dos serviços funerários, visando atender determinação judicial em Ação Civil Pública 
(protocolo nº 200401263791). 

 
Art. 2º - Para a consecução da concessão ora autorizada, 

deverão serem observadas as seguintes considerações: 
 
I – O prazo da concessão será por 05 (cinco) anos, 

prorrogáveis por igual período, caso haja interesse do Poder Público; 
 
II – Deverão serem concedidos os serviços funerários para no 

mínimo 04 (quatro) empresas, salvo a não habilitação suficiente de licitantes; 
 
III – A administração dos cemitérios públicos não comporá a 

presente autorização, que no entanto, poderá ser objeto de concessão para terceiros, 
em outro processo e na forma legal; 

 
IV – O edital da Concorrência Pública para execução dos 

serviços funerários deverá, sob pena de nulidade, atender o disposto em Lei Federal 
(Lei 9.074/95 e Lei 8.666/93). 

 
Art. 3º - A presente lei poderá, caso seja necessário, ser 

regulamentada via decreto do Poder Executivo. 
 
Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei 

entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 30 dias do mês 

de junho de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 05.07.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 



LEI Nº 2.302 DE 05 DE JULHO DE 2005. 

“AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE PERMUTA DOS 
IMÓVEIS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.” 

 
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 

Artigo 1.º - Fica a Chefia do Poder Executivo Municipal autorizada a 
permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, com LUCIANO ANTÔNIO DO 
NASCIMENTO e ANA CAROLINA DE SOUZA, dois (02) lotes de terreno, 
designados como lotes 07 e 08 da Quadra 74 do Loteamento Presidente 
Humberto de Alencar Castelo Branco, nesta cidade, de propriedade do Município 
de Catalão, por um lote de terreno designado como lote 14 da quadra 48, bem 
como todas suas benfeitorias, situado no loteamento Jardim Paraíso, nesta 
cidade, de propriedade de Luciano Antônio do Nascimento e Ana Carolina de 
Souza. 

 
Parágrafo Único – A permuta supra mencionada se dará para 

ampliação da Escola Allan Kardec, que mantém convênio com esta 
municipalidade para atendimento de pessoas carentes do bairro Jardim Paraíso.   

 
Artigo 2.º - O Chefe do Poder Executivo nomeará uma Comissão 

composta de no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a avaliação dos imóveis 
a serem permutados. 

 
Artigo 3.º - As despesas com escrituração, custas, emolumentos, 

registro e outras decorrentes das transferências dos imóveis, correrão por conta 
exclusiva do Município de Catalão, ficando dispensado o recolhimento do ITBI aos 
cofres públicos municipais. 

 
Artigo 4.º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário. 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 30 dias do mês 

de junho de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 05.07.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 



LEI Nº 2.303 DE 07 DE JULHO DE 2005. 

 
 

“ATRIBUI NOME AO CENTRO CIRÚRGICO 
ODONTOLÓGICO DO BAIRRO SÃO JOÃO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 
 

    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

uso de suas prerrogativas constitucionais,  aprova, e eu, Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1º - Fica denominado de Centro  Cirúrgico 

Odontológico Dr. ADEMIR AIRES,  a unidade cirúrgica localizada no Posto de 
Saúde João Moreira de Castro, na Avenida São João, Bairro São João.  

 

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

publicação, revogando as disposições em contrário. 
 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 27 dias do 

mês de junho de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 07.07.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 2.304 DE 07 DE JULHO DE 2005. 

 
 

“DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE SANITÁRIOS 
E BEBEDOUROS EM ESTABELECIMENTOS 

BANCÁRIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 
 

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

Art. 1º -As Agências bancárias deste município devem possuir, 
suas dependências, instalações de sanitários e bebedouros para uso dos clientes, 
no mínimo um conjunto para o sexo masculino e um para o sexo feminino, 
devidamente adaptados para portadores de deficiência física. 

 
Parágrafo único – No caso de não cumprimento desta Lei os 

estabelecimentos estarão sujeitos as seguintes penalidades: 
 
I – advertência; 
II – Multa de 500 UFIR; 
III – Cassação do alvará de localização em funcionamento; 
 
Art. 2º - Novas agências só poderão se instalar deste que 

atendam aos requisitos desta lei. 
 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário. 

 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 27 dias do 

mês de junho de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 07.07.2005. 
Cumpra-se. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 
 
 



LEI Nº 2.305 DE 21 DE JULHO DE 2005. 

 

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

 
A Câmara Municipal de Catalão,  Estado de Goiás,  

aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1.º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal 
autorizado, em nome deste Município, a firmar convênio com o 

SINDICATO RURAL DE CATALÃO, visando a cooperação na realização da 

Exposição Agropecuária de 2005. 
 

Parágrafo único - Fica ainda o Município de Catalão 

autorizado a conceder subvenção financeira ao SINDICATO através do 

convênio referenciado no caput, até a importância de R$ 5.500,00 (Cinco 
mil e quinhentos reais), para a consecução dos objetivos desta lei, cujo 

repasse ocorrerá conforme o estabelecido no futuro convênio.  

 
Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, o 

SINDICATO deverá apresentar o plano de aplicação e, posteriormente, a 

devida prestação de conta referente as subvenções recebidas. 
 

Art. 3º - Todas as despesas com a execução desta 

lei correrão à conta exclusiva da dotação orçamentária vigente. 
 

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

 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 21 dias do 

mês de julho de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 21.07.2005. 
Cumpra-se. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
 Prefeito Municipal” 



LEI Nº 2.306 DE 21 DE JULHO DE 2005. 

 “Autoriza a firmar convênio e a conceder 
Subvenção a ASSOCIAÇÃO DA CONGADA DE 

CATALÃO e dá outras providências” 

  

 
       A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, 

decreta e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

 
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo 

Municipal autorizado a firmar convênio e a conceder subvenção a 

ASSOCIAÇÃO DE CONGADA DE CATALÃO, com sede nesta cidade, no 

valor de até R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), em moeda corrente do 

país, a título cooperação para aquisição de um imóvel para atender as 
finalidades da Associação.  

 

Artigo 2º - Para fazer face aos recursos desta 

lei, a ASSOCIAÇÃO deverá apresentar o plano de aplicação e, 
posteriormente, a devida prestação de contas referente a subvenção 

recebida, na forma exigida pela contabilidade municipal 

 

Artigo 3º - As despesas decorrentes desta Lei 
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. 

 

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 21 dias do 

mês de julho de 2005. 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 21.07.2005. 
Cumpra-se. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
 Prefeito Municipal” 

 



LEI Nº 2.307 DE 25 DE JULHO DE 2005. 

 
 

 “DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 
 

    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, 

aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 
 

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública a 

APRESGO – ASSOCIAÇÃO DOS PACIENTES REUMÁTICOS DO SUDESTE 

GOIANO, situada na Avenida Farid M. Safatle, 460 – Centro, Catalão-Go, 
fundada em 28/10/1004, com CNPJ nº 7065789000108.   

 

Art. 2º - À Referida Associação ficam assegurados 

todos os direitos e vantagens previstas em Lei. 
 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando as demais disposições em contrário. 
 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 02  de maio 

de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 25.07.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 



LEI Nº 2.308 DE 10 DE AGOSTO DE 2005. 

 
 

“ATRIBUI NOME A PRAÇA DO BAIRRO SANTA 
HELENA II E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 

 
    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

uso de suas prerrogativas constitucionais,  aprova, e eu, Prefeito Municipal, 

sanciono a seguinte lei: 
 

Art. 1º - Fica denominado de Praça Expedicionário 

JOSÉ ÂNGELO DOS SANTOS,  a Praça situada entre as Ruas Eustáquio Neves 

Vieira, Madre Gema e Ercílio Dias,  no Bairro Santa Helena II, nesta cidade de 
Catalão-GO. 

 

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

publicação, revogando as disposições em contrário. 
 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, ao 1º dia do mês 

de agosto do ano de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 10.08.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



LEI Nº 2.309 DE 10 DE AGOSTO DE 2005. 

 
 

“ATRIBUI NOME A PRAÇA DO BAIRRO SANTA 
HELENA II E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 

 
    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

uso de suas prerrogativas constitucionais,  aprova, e eu, Prefeito Municipal, 

sanciono a seguinte lei: 
 

Art. 1º - Fica denominado de Praça  FARID CAMILO 

NAHAS,  a Praça situada na Rua “A”, esquina com Rua Helena Neves Vieira, 

no Bairro Santa Helena II, nesta cidade de Catalão-GO. 
 

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

publicação, revogando as disposições em contrário. 

 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 08 dias  do 

mês de agosto do ano de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 10.08.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



LEI Nº 2.310 DE 17 DE AGOSTO DE 2005. 

 
 

“DETERMINA A CASSAÇÃO DA LICENÇA OU DO 
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO QUE ADQUIRIR, 

DISTRIBUIR, TRANSPORTAR, ESTOCAR OU 
REVENDER DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS 

NATURAL E SUAS FRAÇÕES  RECUPERÁVEIS, 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO CARBURANTE E 
DEMAIS COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS 

CARBURANTES, EM DESCONFORMIDADE COM AS 

ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS PELO ÓRGÃO 

REGULADOR COMPETENTE” 
 

 

    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 
uso de suas prerrogativas constitucionais,  aprova, e eu, Prefeito Municipal, 

sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1º - O estabelecimento que adquirir, distribuir, 
transportar, estocar ou revender derivados de petróleo, gás natural e suas 

frações recuperáveis, álcool etílico hidratado carburante e demais combustíveis 

líquidos carburantes, em desconformidade com as especificações estabelecidas 
pelo órgão regulador competente terá sua licença ou alvará de funcionamento 

cassados. 

 
Art. 2º - A Prefeitura do Município de Catalão deverá 

implantar serviço de atendimento   eletrônico de denúncias de suspeitas de 

adulteração de combustíveis em nível municipal integrado com a Agência 

Nacional de Petróleo. 
 

Art. 3º - São requisitos para a cassação: 

 
I – a adoção do procedimento administrativo para 

que fique plenamente caracterizada a ocorrência da infração; 

 
II – a comprovação  da adulteração através de laudo 

técnico. a ser  expedido pela Agência Nacional de Petróleo ou por entidade por 

ela  credenciada ou conveniada. 

 

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

 

 



Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, ao 01º  dia  do 

mês de agosto do ano de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 17.08.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



LEI Nº 2.311 DE 17 DE AGOSTO DE 2005. 

 

“AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE PERMUTA DOS 
IMÓVEIS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.” 

 
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 

Artigo 1.º - Fica a Chefia do Poder Executivo Municipal autorizada a 
permutar, em nome do MUNICIPIO DE CATALÃO, com o Sr. ANTENOR 
EUSTÁQUIO BORGES ASSUNÇÃO, uma (01) área de terreno de 360,00 m2, 
designada como  “14ª” área objeto do Decreto de Desmembramento de         nº 
1.704, de 15 de setembro de 2004, situada entre as Ruas Jacob Ramos Coelho 
com Rua 27-A com Rua Sebastião Alves da Costa e com a Avenida Margon, no 
loteamento Setor Margon II,  nesta cidade, área esta de propriedade do Município 
de Catalão, por parte de uma área de terreno (254,36 m2) situada nesta cidade, 
na Avenida Ouvidor, lado ímpar, à altura do nº 473, no Bairro São Francisco, nesta 
cidade, de propriedade do Sr. Antenor Eustáquio Borges Assunção. 

 
Parágrafo Único – A indenização supra mencionada se dá em 

decorrência de ocupação, pelo município, para construção do Parque Calixto 
Abrão, nesta cidade.   

 
Artigo 2.º - O Chefe do Poder Executivo nomeará uma Comissão 

composta de no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a avaliação dos imóveis 
a serem permutados, sendo que para transcrição no CRI local, deverá haver o 
desmembramento da área do Sr. Antenor Eustáquio, com suas áreas definidas. 

Artigo 3.º - As despesas com escrituração, custas, emolumentos, 
registro e outras decorrentes das transferências dos imóveis, correrão por conta 
exclusiva do Município de Catalão, ficando dispensado o recolhimento do ITBI aos 
cofres públicos municipais. 

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

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, ao 15  dias  do 

mês de agosto do ano de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

             Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 17.08.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 



LEI Nº 2.312 DE 17 DE AGOSTO DE 2005. 
“Autoriza realização de indenização de 

benfeitorias em casa residencial, muros e 

outras na forma como especifica”. 
 

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

Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 
indenizar, em nome do Município de Catalão, parte de uma casa residencial com 
dois (02) cômodos, com aproximadamente 30,00 m2, muros que a circundam e 
outras benfeitorias, situadas na Rua Mato Grosso, lado ímpar, esquina com a Rua 
Olavo Bilac, no loteamento Monsenhor Souza, nesta cidade, de propriedade do 
Sr. CLARINDO FAUSTINO DE OLIVEIRA.  

Parágrafo Único – Para indenizar as referidas benfeitorias descritos 
no “caput” deste artigo, o Município destinará, à título de indenização, a 8ª área 
localizada no Setor Margon II, nesta cidade, com 360,00 m2, área esta constante 
do Decreto de Desmembramento nº 1.706, de 15 de setembro de 2.004, que 
passará ao patrimônio do Sr. Clarindo Faustino de Oliveira. 

 

Artigo 2º - A área onde localizam-se as construções indenizadas por 
esta lei, foi afetada pela construção de Lago do Bairro Monsenhor Souza, 
necessitando de reparação.  

 
Artigo 3º - O Chefe do Poder Executivo nomeará uma Comissão 

composta de no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a avaliação do imóvel a 
ser indenizado, bem com a área que servirá para a referida indenização. 
 

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

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

 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, ao 15  dias  do 

mês de agosto do ano de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

             Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 17.08.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 



LEI Nº 2.313 DE 17 DE AGOSTO DE 2005. 
 

“Denomina complexo de Lagos artificiais do 

Setor Monsenhor Souza, nesta cidade.” 

 

   A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, 

aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei: 

 

   Art. 1º - Fica denominado de “COMPLEXO 

ECOLÓGICO FRANCISCO CASSIANO MARTINS”, o conjunto de lagos 

artificiais do Setor Monsenhor Souza, nesta cidade. 

 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, ao 15  dias  

do mês de agosto do ano de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

             Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 17.08.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº 2.314 DE 25 DE AGOSTO DE 2005. 
 

 

“Concede Gratificação Especial aos Funcionários 
Municipais que prestaram serviços suplementares 

durante a exposição agropecuária de 2005, 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 

da Exposição Agropecuária de Catalão, neste ano de 2.005, como 

especifica: 
 

 

FUNCIONÁRIOS Vr.  a  Receber 
  

ADRIANO CAMARGO 229,09   

AGUINALDO DAMASCENA DOS SANTOS  85,09   

ANTONIO GONÇALVES NETO 191,38   

ARNALDO TOME BARBOSA 229,09   

CICERO GALDINO DE SOUSA 269,65   

FRANCISCO CAMARGO 317,86   

HELENO DE PAULA PONTES 
215,39 

   

ILTON MARTINS COELHO 247,18   

JOÃO BATISTA GONZAGA 

 

229,09 

 

  JOÃO PEREIRA DOS SANTOS 
 

229,09 

JOSÉ GONÇALVES NETO 
 

229,09 

  
JOSÉ MIGUEL BORGES 

 
229,09 



JÚLIO FIDELIS DA SILVA 
229,09 

 

KELITON NASCIMENTO 
229,09 

   

LUIZ CORREIA 
305,18 

   

MANOEL CAMARGO 
229,09 

   

NILTON CANDIDO 
305,18 

   
 

OVIDIO FONSECA SILVA 

 
229,09 

  

PAULO CAMARGO 
230,98 

   

ROBERTO CAMARGO 
229,09 

   

RONALDO LOURENÇO DA SILVA 
229,09 

   

WILLIAM GONÇALVES 
224,86 

   
 

C/ ÔNUS P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

  
ALEXANDRA MOREIRA GOMES 

 
129,20 

  
ARNALDO ALVES DA SILVA 
 

129,20 
  

CECILDES BERNARDES DE OLIVEIRA 

 
248,20 

  
CIBELE QUIRINO DA SILVA 
 

129,20 
  

DAIANE FERNANDES LEITE 

 
129,20 

  
JOAQUIM FERREIRA DA FONSECA 
 

157,40 
  

PAULO HENRIQUE CORREIA 

 
129,20 

  
SEBASTIÃO PIRES DA SILVA 
 

129,20 
  

VALMIR CANDIDO PIMENTA 

 
129,20 

  

 
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. 

 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, ao 15  dias  do 

mês de agosto do ano de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

             Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 25.08.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

     Prefeito Municipal” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI Nº 2.315 DE 14 DE SETEMBRO DE 2005. 
 

 
 

“Autoriza a abertura de crédito especial no 

orçamento fiscal do Município no montante 
e forma que especifica” 

 

 
A Câmara Municipal de Catalão, Estado de 

Goiás, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo 
Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no orçamento fiscal do 

município, na unidade do FUNDEF, até o montante de R$ 150.000,00 

(Cento e Cinqüenta mil reais), com a seguinte classificação orçamentária: 
 

12.361.1036.1.088 – Construção e Ampliação 

de Prédios Escolares 
44.90.51 – Obras e Instalações. 

R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais). 

 

Art. 2º - O crédito autorizado no Art. 1º desta 
Lei, será coberto com recursos definidos nos termos do Art. 43, § 1º, 

Incisos I, II, III e IV da Lei Federal n.º 4.320/64, indicados por Decreto do 

Executivo. 
 

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

sua publicação. 
 

                                             Art.4º Revogam-se as disposições em 

contrário. 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, ao 12  dias  do 

mês de setembro do ano de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

             Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

                                   
“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 14.09.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

     Prefeito Municipal” 



LEI Nº 2.316 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005. 
 

 “Autoriza o Município de Catalão a firmar 

convênio com a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 

INDUSTRIAL DE CATALÃO – ACIC – e CÂMARA 

DOS DIRIGENTES LOJISTAS – CDL, desta cidade e 

a conceder subvenção financeira da forma que 

especifica e dá outras providências”. 

 
 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de 

Goiás,  aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1.º - Fica o chefe do Poder Executivo 

Municipal autorizado, em nome do Município de Catalão, a firmar 

convênio com a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 

CATALÃO – ACIC – e CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS – CDL, 

com sede nesta cidade, visando auxiliar a Associação e CDL na 

construção de sua sede própria. 

 

Parágrafo único - Fica ainda o Município de 

Catalão autorizado a conceder subvenção financeira a ASSOCIAÇÃO 

COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CATALÃO – ACIC – e CÂMARA 

DOS DIRIGENTES LOJISTAS – CDL, para ser utilizada na 

construção de sua sede, até a importância de R$ 8.000,00 (Oito mil 

reais), cujo repasse ocorrerá na forma e data a ser definida no 

convênio.  

Art. 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, 

a ASSOCIAÇÃO/CDL deverá apresentar o plano de aplicação, e, 



posteriormente a devida prestação de conta referente à subvenção 

recebida. 

 

              Art. 3º - Todas as despesas com a execução 

desta lei correrão a conta exclusiva da dotação orçamentária vigente. 

 

             Art. 4.º - Esta lei entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições  em contrario. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, ao 19  dias  do 

mês de setembro do ano de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

             Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 22.09.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

     Prefeito Municipal” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº 2.317 DE 03 DE OUTUBRO DE 2005. 

 

“Atribui nome a Escola Municipal do Parque 

das Mangueiras, e dá outras providências” 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso 

de suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal , 

sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º -  Fica denominado de Escola Municipal José 

Sebba, a Escola Municipal, situada na Rua 142, esquina com a Rua 1º de 

Maio, s/nº, no Loteamento Parque das Mangueiras. 

 

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

revogando as disposições em contrário. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 26 dias do mês de 

setembro do ano de 2005.   

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

             Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 03.10.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

     Prefeito Municipal” 
 



  LEI Nº 2.318 DE 03 DE OUTUBRO DE 2005. 
 

Dispõe sobre a instituição de entrada gratuita em 

estabelecimentos que propiciem lazer e 

entretenimento, às pessoas carentes com idade 

igual ou superior a 60 anos, desde que sejam 

cadastradas pela Secretaria de Ação Social. 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, 

aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica assegurado às pessoas carentes com 

idade igual ou superior a 60 anos, a entrada gratuita para o ingresso em 

casas de diversões, praças esportivas e similares.  

Parágrafo único: Para os efeitos desta Lei, 

considera-se como casa de diversões, os estabelecimentos que realizem 

espetáculos musicais, artísticos, circenses, teatrais, cinematográficos, 

atividades sociais, recreativos e quaisquer outros que propiciem lazer e 

entretenimento. 

Art. 2º - Considera-se pessoa carente, aquela com 

renda inferior a dois salários mínimos, assim reconhecido pela Secretaria 

Municipal de Ação Social. 

Art. 3º - Como prova da condição descrita no artigo 

anterior, para usufruir a entrada gratuita, o idoso carente deverá 

apresentar o documento expedido pela Secretaria Municipal de Ação 

Social. 



Art. 4º. O não cumprimento do disposto nesta Lei 

acarretará aos infratores multa de 500 UFM, aplicada em dobro no caso 

de reincidência. 

Art. 5º - A multa será destinada à Secretaria 

Municipal de Ação Social. 

Art. 6º - A fiscalização ficará a cargo dos órgãos 

competentes. 

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando as demais disposições em contrário. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 26 dias do mês de 

setembro do ano de 2005.   

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

             Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 03.10.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

     Prefeito Municipal” 

 

 

 

 

 
 
 



  LEI Nº 2.319 DE 03 DE OUTUBRO DE 2005. 
 
 

Verificar com o Dr. Luziano sobre esta lei. Parece 
que não irá sancionar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  LEI Nº 2.320, DE 19 DE OUTUBRO DE 2005. 
 
 

“Dispõe sobre a entrada gratuita em 

estabelecimentos que propiciem lazer e 

entretenimento às pessoas carentes 

portadoras de deficiência física ou mental”. 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, 

e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica assegurado às pessoas carentes portadoras 

de deficiência física ou mental a entrada gratuita para o ingresso em casas de 

diversões, praças esportivas e similares.  

 

Parágrafo único: Para os efeitos desta Lei, considera-se 

como casa de diversões, os estabelecimentos que realizem espetáculos musicais, 

artísticos, circenses, teatrais, cinematográficos, atividades sociais, recreativos e 

quaisquer outros que propiciem lazer e entretenimento. 

 

Art. 2º - Considera-se pessoa carente, aquela com renda 

inferior a dois salários mínimos, assim reconhecido pela Secretaria Municipal de 

Ação Social. 



 

Art. 3º - Para ter acesso às referidas casas de diversões, 

praças esportivas e similares, as pessoas com deficiência diagnosticada e que seja 

comprovadamente carente, deverão apresentar documento expedido pela ASPDEC 

para o respectivo fim. 

 

Art. 4º - O não cumprimento do disposto nesta Lei 

acarretará aos infratores multa de 500 UFM, aplicada em dobro no caso de 

reincidência. 

 

Parágrafo único - Os valores apurados com a referida 

multa serão destinados a ASPDEC (Associação das Pessoas Portadoras de 

Deficiência de Catalão). 

 

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

revogando as demais disposições em contrário. 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATALÃO, aos 29 dias 

do mês de setembro do ano de 2005. 

 
 
 

a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

             Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 19.10.2005. 



(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

     Prefeito Municipal” 
 
 
 
 
 
 

  LEI Nº 2.321, DE 19 DE OUTUBRO DE 2005. 
 

Dispõe sobre a instalação de elevador e caixa 
eletrônico adaptado aos  portadores  de 
deficiência física e pessoas  com mobilidade 
reduzida em Estabelecimentos Bancários  e 
dá outras providências” 
 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no uso de 

suas prerrogativas constitucionais, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte 

Lei: 

Art. 1º - As agências bancárias deste município devem possuir 

em suas dependências elevador e caixa eletrônico adaptados aos clientes portadores de 

deficiência física e de mobilidade reduzida. 

Parágrafo Único. No caso de não cumprimento desta Lei os 

estabelecimentos estarão sujeitos as seguintes penalidades: 

I – advertência; 

II – Multa de 500 UFM; 

III – Cassação do alvará de localização em funcionamento; 

Art. 2º - Novas agências só poderão se instalar desde que 

atendam aos requisitos desta Lei.  

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

revogando as disposições em contrário. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CATALÃO, aos 27 dias do mês de Junho de 2005. 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 



             Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 19.10.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

     Prefeito Municipal” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  LEI Nº 2.322, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2005. 
 
 

“Atribui nome a  RUA C, do Loteamento Alto da 

Boa Vista II e dá outras providências” 

 
 

 

    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 
uso de suas prerrogativas constitucionais,  aprova, e eu, Prefeito Municipal, 

sanciono a seguinte lei: 

 

 
Art. 1º - Fica denominado de  Rua Hermes Ferreira 

de Souza,   a Rua “C” do Loteamento Alto da Boa Vista II, nesta cidade de 

Catalão, Estado de Goiás. 

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

publicação, revogando as disposições em contrário. 

 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 31  dias do 

mês de outubro do ano de 2005. 

 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 08.11.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

 
 
 
 
 



 

LEI Nº 2.323, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2005. 
 
 

“Atribui nome a  RUA E, do Loteamento Alto da 

Boa Vista II e dá outras providências” 

 
 

 

    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 
uso de suas prerrogativas constitucionais,  aprova, e eu, Prefeito Municipal, 

sanciono a seguinte lei: 

 

 
Art. 1º - Fica denominado de  Rua Consolines Paz,    

a Rua “E” do Loteamento Alto da Boa Vista II, nesta cidade de Catalão, Estado 

de Goiás. 

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

publicação, revogando as disposições em contrário. 

 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 31  dias do 

mês de outubro do ano de 2005. 

 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 08.11.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

 
 
 
 
 



 

LEI Nº 2.324, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2005. 
 
 

“Atribui nome a  RUA I, do Loteamento Alto da 
Boa Vista II e dá outras providências” 

 

 

 
    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

uso de suas prerrogativas constitucionais,  aprova, e eu, Prefeito Municipal, 

sanciono a seguinte lei: 
 

 

Art. 1º - Fica denominado de  Rua Antônio Horácio 
dos Santos,   a Rua “I” do Loteamento Alto da Boa Vista II, nesta cidade de 

Catalão, Estado de Goiás. 

 

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

publicação, revogando as disposições em contrário. 
 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 31  dias do 

mês de outubro do ano de 2005. 

 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 08.11.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 
 
 
 
 
 



 

LEI Nº 2.325, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2005. 
 
 

“Atribui nome a  RUA F, do Loteamento Alto da 
Boa Vista II e dá outras providências” 

 

 

 
    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

uso de suas prerrogativas constitucionais,  aprova, e eu, Prefeito Municipal, 

sanciono a seguinte lei: 
 

 

Art. 1º - Fica denominado de  Rua João Costa 
Matutino Filho,   a Rua “F” do Loteamento Alto da Boa Vista II, nesta cidade 

de Catalão, Estado de Goiás. 

 

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

publicação, revogando as disposições em contrário. 
 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 07  dias do 

mês de novembro do ano de 2005. 

 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 09.11.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 
 
 
 
 
 
 



 

  LEI Nº 2.326, , DE 09 DE NOVEMBRO DE              
2005. 

 
 

0“Atribui nome a  RUA B, do Loteamento Alto da 

Boa Vista II e dá outras providências” 
 

 

 

    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 
uso de suas prerrogativas constitucionais,  aprova, e eu, Prefeito Municipal, 

sanciono a seguinte lei: 

 
 

Art. 1º - Fica denominado de  Rua Domingos 

Rodrigues Borges,   a Rua “B” do Loteamento Alto da Boa Vista II, nesta 
cidade de Catalão, Estado de Goiás. 

 

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

publicação, revogando as disposições em contrário. 
 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 07  dias do 

mês de novembro do ano de 2005. 

 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 09.11.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 
 
 
 

 



 

LEI Nº 2.327, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2005. 
 
 

“Atribui nome a  RUA A, do Loteamento Alto da 
Boa Vista II e dá outras providências” 

 

 

 
    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

uso de suas prerrogativas constitucionais,  aprova, e eu, Prefeito Municipal, 

sanciono a seguinte lei: 
 

 

Art. 1º - Fica denominado de  Rua Henrique José 
Duarte Borges,   a Rua “A” do Loteamento Alto da Boa Vista II, nesta cidade 

de Catalão, Estado de Goiás. 

 

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

publicação, revogando as disposições em contrário. 
 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 07  dias do 

mês de novembro do ano de 2005. 

 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 09.11.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 
 

 
 
 
 



 

LEI Nº 2.328, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2005. 
 
 

“Altera o parágrafo único do Art. 1º da 

Lei nº 2.281, de 17 de maio de 2005, da 

forma como especifica” 

 

 

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

 
Art. 1º - O parágrafo único, do art. 1º da Lei Municipal de nº 

2.281, de 17 de maio de 2005, passa, a partir desta a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
“ Lei Municipal nº  2. 281, de 17 de maio de 2005: 
 
- Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal 

autorizado, em nome do Município de Catalão, a doar ao NÚCLEO DE 
APOIO AO TOXICÔMANO E ALCOÓLATRA – NATA – com sede nesta 
cidade, uma área de terreno de 900m2, localizada no Loteamento Ipanema, 
nesta cidade, sendo que a área acima mencionada é o resultado da soma 
dos lotes designados como os de nºs 01 e 02 da Quadra 38. 

 
   
 
Parágrafo único – A área  a ser  doada deverá ser 

destinada exclusivamente para construção da sede própria do NATA, sendo 
vedado qualquer outra destinação, por mais justa que possa a ser, sob pena 
de retornar a área doada imediatamente ao patrimônio do Município, 
independentemente  de qualquer ação judicial ou extrajudicial.” 

 
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
SALA DAS SESSÕES, DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CATALÃO, aos 07 dias do mês de novembro de 2005. 
 



(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal   de Vereadores 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 09.11.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
 Prefeito Municipal” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LEI Nº 2.329 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2005. 
 

“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 2.005, como 

especifica: 
 

 

 

 

 

Funcionários 
Total 

Bruto 

3.652 ADRIANO CAMARGO 328,89 

3.631 ADRIANO NAVES 674,84 

693 ADRIANO PATRICIO R DE SOUZA 674,84 

2.992 AGUILAR FRANCISCO DE MACEDO 454,00 

3.832 ALEXANDRA MOREIRA GOMES 427,12 

3.833 ALEXANDRE CASCIO DE OLIVEIRA 534,36 

4.137 ALEXANDRE GOMES FERREIRA 454,00 

3.117 ALEXANDRE RODRIGUES DA COSTA 454,00 

2.993 ANGELO LEAO DO NASCIMENTO 121,20 

1.033 ANIVALDO JOAQUIM DE OLIVEIRA 951,69 

1.920 ANTONIA DE FATIMA NASCIMENTO 439,96 

2.994 ANTONIO CARLOS DA SILVA 454,00 

4.108 ANTONIO GONCALVES NETO 395,99 

3.660 ARNALDO TOME BARBOSA 395,99 



1.378 BRAZ HENRIQUE SUCENA 395,92 

926 CACILDA APARECIDA ALVES 398,65 

1.381 CICERO GALDINO DE SOUSA 396,88 

4.095 CLAUDIO LUIZ RABELO 496,76 

3.118 CLEIBER ANTONIO DA COSTA 454,00 

2.996 CLEIBER MONTEIRO DOS SANTOS 454,00 

3.864 DAIANE FERNANDES LEITE 406,60 

1.448 DANIEL ALVES RIBEIRO 387,44 

719 DONIZETE DE FREITAS MARTINS 1.426,43 

2.998 ELISIARIO BORGES JUNIOR 454,00 

1.736 ELSON DE ALMEIDA SILVA 231,38 

3.524 FABIO DE SA BORGES 454,00 

1.035 FERNANDO JOSE DA SILVA 404,47 

3.674 FRANCISCO CAMARGO 549,44 

4.113 GABRIEL AIRES MARTINS 395,99 

4.224 GIVANILDO CANDIDO LEONEL 130,90 

76 HELENO DE PAULA PONTES 750,05 

723 INHORICO PEREIRA DA COSTA 1.426,43 

1.446 IZAIAS APOLINARIO DANTAS 470,60 

443 JAMIL ANTONIO DOS SANTOS 172,48 

3.903 JEAN LUIZ BARBOSA 719,79 

1.583 JEOVANINE LUIZ LOURENCO 491,33 

302 JESUS BERNARDO DE OLIVEIRA 471,26 

3.677 JOAO BATISTA GONZAGA 366,53 

1.418 JOAO DE OLIVEIRA SILVA 386,28 

1.636 JOAO FERNANDES DA SILVA 370,07 

3.679 JOAO PEREIRA DOS SANTOS 395,99 

269 JOAQUIM FERREIRA DA FONSECA 397,82 

1.066 JOSE CARLOS RODOVALHO 402,05 

3.684 JOSE GONCALVES NETO 395,99 

95 JOSE LOURENCO DE MORAIS 420,53 



253 JOSE MARIO RIBEIRO 575,72 

3.685 JOSE MIGUEL BORGES 328,89 

1.117 JUAREZ RODOVALHO DA SILVA 363,89 

3.687 JULIO FIDELIS DA SILVA 395,99 

3.688 KELITON NASCIMENTO 299,44 

3.373 LEANDRO MARTINS SILVERIO 454,00 

3.693 MANOEL CAMARGO 395,99 

3.947 
MARIA DE FATIMA AMORIM 

MIRANDA 
370,90 

1.498 OBERDAN ARRUDA 404,47 

3.697 OVIDIO FONSECA SILVA 366,53 

4.131 PAULO CAMARGO 395,99 

1.403 PAULO DOS ANJOS ROSA 409,50 

3.976 PAULO HENRIQUE CORREIA 445,36 

355 PEDRO MARTINS RIBEIRO 483,06 

1.406 RENATO JOAO MARTINS 386,28 

3.983 
RITA DE CASSIA FREZZA DE 

AMORIM 
701,07 

336 ROBERTO ABRAO DAYOUB 901,70 

3.699 ROBERTO CAMARGO 395,99 

3.648 
RODRIGO ROSEIRO RODRIGUES DA 

CUNHA 
3.329,53 

3.700 RONALDO LOURENCO DA SILVA 395,99 

1.214 SEBASTIAO COELHO DA SILVA 524,16 

1.467 SERGIO FERREIRA DA SILVA 472,04 

2.179 SILVANO CARLOS NETO 429,72 

3.000 SULIANE COUTINHO DOS SANTOS 454,00 

1.194 
VANDERLEY DE OLIVEIRA DA 

SILVA 
470,60 

3.704 WEDSON VALERIO DA SILVA 395,99 

2.035 WELITON JOSE DA SILVA 370,07 

2.991 WENDER RODRIGUES DE SIQUEIRA 454,00 

1.605 WILLIAM GONCALVES 420,53 



  74 funcionários 37.626,34 

 

 

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. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 07  

dias do mês de novembro do ano de 2005. 

 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 09.11.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  LEI Nº 2.330, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005. 
 
 

“Atribui nome a  Praça Pública do Bairro Pontal 

Norte e dá outras providências ” 

 
 

 

    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

uso de suas prerrogativas constitucionais,  aprova, e eu, Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinte lei: 

 

 
Art. 1º - Fica denominado de  Praça José 

Veríssimo,    a atual praça existente no Bairro Pontal Norte, até então sem 

denominação oficial. 

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

publicação, revogando as disposições em contrário. 

 

 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 16  dias do 

mês de novembro do ano de 2005. 

 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 18.11.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 
 

 
 



 
 
 

LEI Nº 2.331 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005. 
 

“Autoriza doação de imóvel municipal à União, 

com destinação específica para construção da 

Vara do Trabalho da cidade de Catalão – Estado 

de Goiás, e dá outras providências”.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO 

DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 

Orgânica do Município e pela Constituição Federal, FAZ SABER, que 

a CAMARA MUNICIPAL, Aprova e Eu, Prefeito Municipal, Sanciono e 

Promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado 

a doar à União, uma área de terreno situada nesta cidade, á Avenida 

Farid Miguel Safatle, com as seguintes medidas e confrontações: pela 

frente mede 30,50 metros e confronta com a Avenida Farid Miguel 

Safatle; pelo lado direito mede 33,00 mts e confronta com a área nº 01 

de propriedade do Município; pelo lado esquerdo mede 25,00 mts e 

confronta com a Praça que dá acesso à Antiga Estação Ferroviária hoje 

Museu Cornélio Ramos; aos fundos confrontando com a faixa de domínio 

da Rede Ferroviária Federal S.A partindo da confrontação com a área nº 

01 em sentido à lateral esquerda medindo 14,00 mts, daí virando à 

direita em linha reta mede 8,00 mts confrontando com a Plataforma da 

Antiga Estação  

Ferroviária, daí virando à esquerda também em linha reta mede 16,50 

mts atingindo a linha divisória do lado esquerdo confrontando com a 

mesma Estação Ferroviária/Museu Cornélio Ramos, totalizando uma 



área de 874,50 m2, fazendo parte de um todo transcrito no CRI local, 

sob a matrícula nº R.1-17.378 do Livro 2-BG de Registro Geral, 

constante da 2ª (segunda) área do Decreto de Desmembramento nº 

704 de 10/11/2.005; 

Art. 2º - O donatário destinará o imóvel a que se 

refere o artigo 1º desta Lei para especificamente construir a Vara do 

Trabalho da cidade de Catalão – Estado de Goiás, obrigando-se a não 

alterar esta destinação a qualquer tempo ou título, sob pena de o imóvel 

reverter à plena propriedade do Município, sem direito de indenização ou 

retenção, devendo o donatário desocupá-lo imediatamente. 

Parágrafo Único – O prazo para o início da construção 

é de fevereiro de 2006, e da sua conclusão é de dois (2) anos, 

oportunidades em que não cumprido um ou outro prazo o imóvel 

retornará ao Município, sem quaisquer ônus, independentemente de 

ação judicial ou extrajudicial 

Art. 3º - As despesas decorrentes da presente Lei 

correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 16  

dias do mês de novembro do ano de 2005. 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 18.11.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 

 



 

LEI Nº 2.332, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2005. 
 
 

“Atribui nome a  RUA 142 do Bairro Parque das 
Mangueiras e dá outras providências” 

 

 

 
    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

uso de suas prerrogativas constitucionais,  aprova, e eu, Prefeito Municipal, 

sanciono a seguinte lei: 
 

 

Art. 1º - Fica denominado de  Rua Ovídio Francisco 
de Oliveira, a Rua 142 do Bairro Parque das Mangueiras, nesta cidade de 

Catalão,  Estado de Goiás. 

 

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

publicação, revogando as disposições em contrário. 
 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 21  dias do 

mês de novembro do ano de 2005. 

 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 02.12.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 
 
 
 
 
 
 

 



LEI Nº 2.333, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2005. 
 

“Autoriza o Poder Executivo a estabelecer nas vias 

terrestres sob sua jurisdição, estacionamento rotativo 

de veículos e dá outras providências” 

 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, 

aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei; 

 

Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal 

autorizado a estabelecer nas vias terrestres sob sua jurisdição, em locais a ser 

determinados pela SMTC juntamente com a chefia do Governo Municipal, 

estacionamento rotativo de veículos, mediante pagamento de preços, no 

período compreendido entre 8:00 e 18:00 horas nos dias úteis de Segunda a 

Sexta-feira e das 8:00 às 13:00 horas aos sábados. 

  

Artigo 2º - O preço pelo estacionamento será o 

equivalente a 0,50 UFM (Unidade Fiscal do Município) 

 

 Parágrafo único – Na conversão da UFM para Reais 

serão desprezados os algarismos a partir da terceira casa decimal. 

 

Artigo 3º - O prazo facultado para permanência de 

veículos em vaga do estacionamento rotativo será de no máximo 02 (duas) 

horas. 

Artigo 4º - A SMTC determinará os locais e logradouros 

de estacionamento rotativos autorizados por esta Lei.  

Artigo 5º - Via de Decreto o Poder Executivo através da 

SMTC serão criados formas de pagamento buscando sempre maneiras que 

facilitem a vida dos usuários do sistema para que o mesmo venha a ter 

funcionamento eficaz. 

 



Artigo 6º - Fica ainda o Poder Executivo Municipal 

autorizado a conceder a execução e arrecadação dos serviços, podendo para 

tanto firmar convênios com órgãos federais, estaduais e ou municipais. 

 

Artigo 7º - Aos infratores serão aplicadas multas, com 

observância de que a multa correspondente à infração desta Lei, não exclui 

multa por infração de trânsito a que estiver sujeito o condutor. 

 

Parágrafo único – Dos recursos arrecadados com a 

cobrança  da multa correspondente à infração desta lei, 80% do valor será 

destinado à SMTC; e 20% será destinado à ASPDEC para aquisição de 

cadeiras de rodas, andadores e muletas. 

 

Artigo 8º - O Poder Executivo Municipal juntamente com 

a SMTC, regulamentará via de Decreto a presente lei sempre que necessário, 

de forma torná-la própria à execução.  

 

Artigo 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 28  

dias do mês de novembro do ano de 2005. 

 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 02.12.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 



LEI Nº 2.334, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2005. 
 
 

“CRIA CARGO DE SUPERVISOR PARA 
ASSUNTOS COMUNITÁRIOS NA FORMA 

QUE ESPECIFICA”  
 

 

O povo do município de Catalão, Estado de Goiás, por seus 

representantes legais, aprova e eu, na qualidade de Prefeito Municipal, em seu nome, 

sanciono a seguinte Lei: 

 

                                            Artigo 1º - Fica criado na estrutura administrativa do Município 

de Catalão, no ANEXO III – Dos Cargos em Comissão - constante da Lei Municipal  de n.º 

1.818, de 05 de abril de 2.000, o cargo de SUPERVISOR PARA ASSUNTOS 

COMUNITÁRIOS, vinculado ao Gabinete do Prefeito, com 01 (uma) vaga e vencimento 

mensal de R$ 2.947,50 (Dois mil, novecentos e quarenta e sete reais e cinqüenta centavos).  

 

Artigo 2º - Para o cargo de provimento em comissão 

referenciado neste Artigo, poderá ainda ser concedida  gratificação de função de até 100% 

(cem por cento) sobre o valor do vencimento do cargo.  

 

Artigo 3º - 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, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 28  dias do mês de 

novembro do ano de 2005. 

 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 02.12.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 



LEI Nº 2.335, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2005. 
 

“Atribui nome a  Praça do Bairro Santa Helena 

II e dá outras providências” 

 
 

 

    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 
uso de suas prerrogativas constitucionais,  aprova, e eu, Prefeito Municipal, 

sanciono a seguinte lei: 

 

 
Art. 1º - Fica denominado de  Praça Soldado 

Lindomar Mariano da Silva, a Praça do  Bairro Santa Helena II, situada 

entre a Rua Alvina Costa Neves, Rua Eustáquio Neves Vieira e Rua Antônio 
Costa Neves, nesta cidade de Catalão – Goiás. 

 

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

publicação, revogando as disposições em contrário. 
 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 28  dias do 

mês de novembro do ano de 2005. 

 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 02.12.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 

 
 
 
 
 
 



LEI Nº 2.336, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2005. 
 
 

“Atribui nome a  RUA M do Setor Bela Vista II  e 
dá outras providências” 

 

 
 

    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

uso de suas prerrogativas constitucionais,  aprova, e eu, Prefeito Municipal, 

sanciono a seguinte lei: 
 

 

Art. 1º - Fica denominado de  Rua Delcides 
Bernardes de Oliveira,  a Rua M  do Setor Bela Vista II, nesta cidade de 

Catalão,  Estado de Goiás. 

 

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

 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 28  dias do 

mês de novembro do ano de 2005. 

 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 02.12.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 

 
 
 
 
 
 



LEI Nº 2.337, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2005. 
 
 

“Altera o caput do Art. 27 da Lei nº 
2.215/04(Código de Obras) e acrescenta 

parágrafo único e dá outras  providências” 

 
 

 

    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

uso de suas prerrogativas constitucionais,  aprova, e eu, Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinte lei: 

 

 
Art. 1º - O Caput do Art. 27 da Lei nº 

2.215/04(Código de Obras), passa a vigorar com a seguinte disposição:  

 

Art. 27 – As edificações a serem construídas neste 
município, observarão as seguintes disposições da Lei de Uso e Ocupação do 

Solo de Catalão :” 

 

Art. 2º -  Acrescenta-se parágrafo único ao Art. 27 
da Lei nº 2.215/04 (Código de Obras), com a seguinte disposição:  

 

Parágrafo único -  Não se aplica as edificações 
destinadas ao comércio, serviços e mistas, compreendidas em residencial e 

comercial, as disposições previstas na alínea “d” , do inciso I, deste artigo” 

 

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

 

 
ala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 28  dias do 

mês de novembro do ano de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 02.12.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 

 



LEI Nº 2.338, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2005. 
 

 
Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias,  
para o Exercício de 2006 

 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

 

 
  Art. 1º – Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, 

da Constituição Federal, na Lei complementar n.º 101 de 4 de maio de 2000 e no art. 61 da 

Lei Orgânica do Município de CATALÃO,  as diretrizes gerais para a elaboração dos 

orçamentos do Município para o exercício de 2006, compreendendo: 

I   –  as  prioridades  e  as  metas  da  administração   pública 

municipal; 

II   –   a estrutura e organização dos orçamentos; 

III – as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos 

orçamentos do Município e suas alterações; 

IV  –  as disposições relativas à dívida pública municipal;  

V  – as disposições relativas às despesas do Município com 

pessoal e encargos sociais; 

VI  – as disposições sobre alterações na legislação tributária do 

Município para o exercício correspondente; 

VII –  as disposições finais. 

 

CAPÍTULO II 

Das Prioridades e Metas da Administração Pública Municipal 

 

Art. 2º – As prioridades e metas para o exercício financeiro de 

2006, especificadas de acordo com os macros objetivos estabelecidos no Plano 

Plurianual 2002-2005, encontram-se detalhadas no Anexo de Prioridades e 

Metas Fiscais. 

 

CAPÍTULO III 

Da Estrutura e Organização dos Orçamentos 

 

 

Art. 3º – Para efeito desta lei, entende-se por: 



I  – Programa,  o  instrumento  de organização da ação 

governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo 

mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual; 
II   –  Atividade, um instrumento de 

programação para alcançar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de 

operações que se realizam de modo contínuo e 
permanente, das quais resulta um produto 

necessário à manutenção da ação de governo; 

III – Projeto, um instrumento de programação 
para alcançar o objetivo de um programa, 

envolvendo um conjunto de operações, 

limitadas no tempo, das quais resulta um 
produto que concorre para a expansão ou 

aperfeiçoamento da ação de governo;   

IV – Operação Especial, as despesas que não contribuem para a 

manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não 

geram contraprestação direta sob a forma de bens e serviços. 

§ 1º – Cada  programa  identificará  as  ações  necessárias  para 

atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações 

especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades 

orçamentárias responsáveis pela realização da ação. 

§ 2º – Cada atividade, projeto e operação especial identificará a 

função e a subfunção às quais se vinculam, na forma do anexo que integra a 

Portaria n.º 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão. 

§ 3º – as categorias de programação de que trata esta lei serão 

identificadas no projeto de lei orçamentária por programas, atividades, 

projetos ou operações especiais.    

 

Art. 4º – Os  orçamentos  fiscal  e  da  seguridade  social 

compreenderão a programação dos órgãos do Município, suas autarquias, 

fundos especiais, fundações e empresas públicas. 

 

Art. 5º – O projeto de lei orçamentária anual será encaminhado ao 

Poder Legislativo, conforme estabelecido no artigo 22, seus incisos e 

parágrafo    único    da    Lei  n.º 4.320,  de  17  de   março   de   1964,   e   será  

composto de: 

I  – texto de lei; 

II – consolidação dos quadros orçamentários; 

III  – anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, 

discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei; 



IV   –   anexo do orçamento de investimentos das empresas; 
V  – discriminação da legislação das receitas 

e das despesas, referente aos orçamentos 

fiscal e da seguridade social; 

§ 1º – Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que 

se refere o inciso II deste artigo, incluindo complementos referenciados no art. 

22, incisos III, IV, e parágrafo único da Lei n.º 4.320/64, os seguintes 

demonstrativos; 

I   –  do resumo da estimativa da receita total do município, por 

categoria econômica e segundo a origem dos recursos; 

II  –  do resumo da estimativa da receita total do Município, por 

rubrica e categoria econômica e segundo a origem dos recursos;  

III –  da fixação da despesa do Município por função e segundo a 

origem dos recursos; 

IV – da fixação da despesa do Município por poderes e órgãos e 

segundo a origem dos recursos; 

V  – da receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores 

aquele em que se elaborou a proposta; 

VI – da receita prevista para o exercício em que se elabora a 

proposta; 

VII – da  receita  prevista  para  o  exercício  a  que se refere a 

proposta; 

VIII– da despesa realizada no exercício imediatamente anterior; 

IX  –  da  despesa  fixada  para  o  exercício  em  que  se  elabora  

a proposta; 

X   – da  despesa  fixada  para  o  exercício  a que se refere a 

proposta; 

XI – da estimativa de receita dos orçamentos fiscal e da 

seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem 

dos recursos; 

XII – do resumo geral da despesa dos orçamentos fiscal e da 

seguridade social isolada e conjuntamente, por categoria econômica segundo a 

origem dos recursos; 

 

XIII – das  despesas  e  receitas  dos orçamentos fiscal e da 

seguridade social, isolada e conjuntamente,  de forma agregada e sintética, 

evidenciando o déficit ou superávit corrente e total de cada um dos 

orçamentos; 



XIV – da  distribuição  da  receita  e  da  despesa por função de 

governo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e 

conjuntamente; 

XV - da aplicação dos recursos na manutenção e 

desenvolvimento do ensino nos termos dos artigos 70 e 71 da Lei Federal nº 

9.394/96, por órgão, detalhando fontes e valores por programas de trabalho e 

grupos de despesas; 

XVI - de aplicação dos recursos referentes ao Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF, na forma 

da legislação que dispõe sobre o assunto; 

XVII - no quadro geral da receita dos orçamentos fiscal e da 

seguridade social, isolada e conjuntamente, por rubrica e segundo a origem 

dos recursos; 

XVIII - da descrição sucinta, para cada unidade administrativa, de 

suas principais finalidades com a respectiva legislação; 

XIX - da aplicação dos recursos de que trata a Emenda 

Constitucional n° 25; 

XX – da receita corrente líquida com base no art. 1º, parágrafo 1º, 

inciso IV da Lei Complementar n.º 101/2000; 

XXI– da aplicação dos recursos reservados à saúde de que trata a 

Emenda Constitucional n.º 29. 

 

Art. 6º - Na Lei Orçamentária Anual, que apresentará 

conjuntamente a programação dos orçamentos fiscal e da seguridade social, 

em consonância com os dispositivos da Portaria n.º 42, de 14 de abril de 1999, 

do Ministério do Orçamento e Gestão e da Portaria Interministerial n.º 163, de 

04 de maio de 2001, a discriminação da despesa será apresentada por unidade 

orçamentária, expressa por categoria de programação indicando-se, para cada 

uma, no seu menor nível de detalhamento: 

I  –  o orçamento a que pertence; 

II – o grupo de despesa a que se refere, obedecendo a seguinte 

classificação: 

a) DESPESAS CORRENTES: 

Pessoal e encargos Sociais; 

Juros e Encargos da Dívida; 

Outras Despesas Correntes. 

b) DESPESAS DE CAPITAL: 

Investimentos; 

Inversões Financeiras; 

Amortização e Refinanciamento da Dívida; 



Outras Despesas de Capital. 

 

Art. 7º – O projeto de lei orçamentária do Município de 

CATALÃO,  relativo ao exercício de 2006, deve assegurar o controle social e 

a transparência na execução do orçamento. 

 

Art. 8º – A estimativa da receita e a fixação da despesa, 

constantes do projeto de lei orçamentária, serão elaboradas a preços correntes 

do exercício a que se refere. 

 

Art. 9º – A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei 

orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar superávit primário 

necessário a garantir uma trajetória de solidez financeira da administração 

municipal. 

Art. 10 – Na  hipótese  de   ocorrência   das   circunstâncias 

estabelecidas no caput do artigo 9º, e no inciso II do § 1º do artigo 31, todos 

da Lei Complementar n.º 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo 

procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, 

podendo definir percentuais específicos, para o conjunto de projetos, 

atividades e operações especiais. 

§ 1º – Excluem do caput deste artigo as despesas que constituem 

obrigações constitucionais e legais do município e as despesas destinadas ao 

pagamento dos serviços da dívida. 

§ 2º No caso de limitação de empenhos e de movimentação 

financeira de que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas 

abaixo hierarquizadas: 

I – com pessoal e encargos patronais; 

II – com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o 

disposto no artigo 45 da Lei Complementar n.º 101/2001; 

§ 3º – Na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste artigo 

o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe 

caberá tornar indispensável, para empenho e movimentação financeira. 

 

Art. 11 – Fica  o  Poder Executivo autorizado a promover as 

alterações e adequações de sua estrutura administrativa,  com o objetivo de 

modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao poder público municipal.   

 

Art. 12 – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar serviços 

especializados para atender as necessidades de suporte às atividades 

administrativas. 



 

Art. 13 – Fica o Poder Executivo autorizado a ceder funcionários 

a órgãos federais e estaduais. 

 

Art. 14 – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar mão de 

obra por tempo determinado para atender situações emergenciais, autorizados 

por lei. 

 

Art. 15 – Fica o Poder Executivo autorizado a providenciar os 

trâmites necessários para viagens, alimentação, hospedagem, passagens, 

transportes, pedágios e outras despesas correlatas. 

 

Art. 16 – Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  proceder o 

credenciamento de profissionais da área de saúde. 

 

Art. 17 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar concurso 

público para suprimento de vagas do quadro de pessoal. 

 

Art. 18 – Na programação da despesa, não poderá ser fixadas 

despesas sem que estejam definidas as fontes de recursos.  

 

Art. 19 – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos 

adicionais suplementar até o limite de 70% (setenta por cento) do total da 

despesa na própria lei, criando, se houver necessidade, elementos de despesas 

em cada projeto em atividade, nos termos da Lei n.º 4.320/64.  

 

Art. 20 – Observadas as prioridades a que se refere o artigo 2º 

desta lei, a Lei Orçamentária ou as de créditos adicionais, somente incluirão 

novos projetos e despesas obrigatórias de duração continuada, a cargo da 

Administração Direta, das autarquias, dos fundos especiais, fundações, 

empresas públicas e sociedades de economia mista se: 

I – houverem sido adequadamente atendidos todos os que 

estiverem em andamento; 

II –   estiverem preservados os recursos necessários à conservação 

do patrimônio público; 

III – estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio; 

IV – os   recursos    alocados    destinam-se   a   contrapartidas  de 

recursos federais, estaduais ou de operações de crédito, com objetivo de 

concluir etapas de uma ação municipal. 

 



Art. 21 – É vedada a inclusão, na lei orçamentária em seus 

créditos adicionais, de quaisquer recursos do Município, inclusive das receitas 

próprias das entidades mencionadas no art. 20, 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, bem como 

aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de 

natureza continuada de atendimento direto ao público nas áreas de assistência 

social, saúde, educação, e que estejam registradas nos Conselhos Nacional e 

Municipal de Assistência Social – CNAS e CMAS. 

§ 1º – Para habilitar-se ao recebimento de recursos referidos no 

caput, a entidade privada sem fins lucrativos devera apresentar declaração de 

funcionamento regular nos últimos dois anos, emitida no exercício de 2006 e 

comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria. 

§ 2º – As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos 

municipais, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Público 

com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os 

quais receberam os recursos. 

§ 3º – Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas 

neste artigo, a inclusão de dotações na Lei Orçamentária e sua execução, 

dependerão, ainda de: 

I – publicações pelo Poder Executivo, de normas a serem 

observadas na concessão de auxílios, prevendo-se cláusula de reversão no 

caso de desvio de finalidade; 

II – identificação do beneficiário e do valor transferido no 

respectivo convênio; 

§ 4º – A concessão de beneficiário de que trata o caput deste 

artigo, deverá estar definida em lei específica. 

 

Art. 22 – O  Poder  Executivo, com a necessária autorização 

Legislativa, poderá formar 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. 23 – 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. 24 – A concessão de auxílios e subvenções dependerá de 

autorização legislativa através de lei específica. 

 

Art. 25 – A inclusão, na lei orçamentária anual, de transferências 

de recursos para o custeio de despesas de outros entes da Federação somente 

poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o atendimento de 

interesses locais, atendidos os dispositivos constantes do art. 62 da Lei 

Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000. 

 

Art. 26 – As receitas próprias das entidades mencionadas no art. 

20 serão programadas para atender, preferencialmente, os gastos com pessoal 

e encargos sociais, juros, encargos e amortização da dívida, contrapartida de 

financiamentos e outras despesas de manutenção. 

 

Art. 27 – A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para 

investimentos com duração superior a um exercício financeiro se o mesmo 

estiver contido no Plano Plurianual ou em lei que autorize sua inclusão. 

 

Art. 28 – A Lei Orçamentária conterá dotação para reserva de 

contingência, constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, 

no valor até 1% (um por cento) da receita corrente liquida prevista para o 

exercício de 2005, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros 

riscos e eventos fiscais imprevistos. 

 

 

CAPÍTULO V 

Das Disposições Relativas à Dívida Pública Municipal 

 

 
Art. 29 – A Lei Orçamentária garantirá 
recursos para pagamento da despesa 

decorrente de débitos refinanciados, inclusive 

com a Previdência Social. 

 

Art. 30 – O  projeto  de Lei Orçamentária poderá incluir, na 

composição da receita total do Município, recursos provenientes de operações 



de crédito, respeitados os limites estabelecidos no artigo 167, inciso III da 

Constituição Federal. 

Parágrafo Único – A Lei Orçamentária anual deverá conter 

demonstrativos especificando, por operação de crédito, as dotações  à nível de 

projetos e atividades financiadas por estes recursos. 

 

Art. 31 – A Lei Orçamentária poderá autorizar a realização de 

operações de crédito por antecipação de receita, desde que observado o 

disposto do artigo 38, da Lei Complementar n.º 101/2000 e mediante 

autorização do Poder Legislativo. 

 

 

CAPÍTULO VI 

Das Disposições Relativas às Despesas do Município com  

Pessoal  e Encargos 

 

 

Art. 32 – No exercício financeiro de 2006,os Poderes Legislativo                    

Executivo poderão propor, a reorganização do quadro de pessoal, alteração    

nas suas respectivas estruturas orgânico-administrativas ,criação de Planos de          

Carreira, bem como admitir pessoal, conceder vantagens, aumento de 

remuneração, visando melhorar a qualidade dos serviços prestados a 

população desde que observado o contido no art. 37, inc. II , da Constituição 

Federal e de acordo com  os limites  estabelecidos na Emenda Constitucional 

nº 25 de 14 de fevereiro de 2000  e do disposto nos artigos 18, 19 e 20, da Lei 

Complementar n.° 101/2000, 

 

Art. 33 – Se a despesa total com o pessoal ultrapassar os limites 

estabelecidos no artigo 19 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 

2000, a adoção das medidas que se tratam os parágrafos 3º e 4º do artigo 169 

da Constituição Federal preservará servidores das áreas de saúde, educação e 

assistência social. 

 

Art. 34 – Se a despesa de pessoal atingir um nível de que se trata 

o parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 

2000, a contratação de hora extra fica restrita as necessidades emergenciais 

das áreas de saúde e de saneamento. 

 

 



CAPÍTULO VII 

Das Disposições Sobre a Receita e Alterações na  

Legislação Tributária 

 

 

Art. 35 – A estimativa da receita que constará do projeto de Lei 

Orçamentária para o exercício de 2006 contemplará medidas de 

aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, com vista à 

expansão de base de tributação e conseqüente aumento das receitas próprias. 

 

Art. 36 – A estimativa da receita citada no artigo anterior levará 

em consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na legislação 

tributária, observadas a capacidade econômica do contribuinte e a justa 

distribuição de renda, com destaque para: 

I    – atualização da planta genérica de valores do Município; 

II – revisão, atualização ou adequação da legislação sobre 

Imposto Predial e Territorial Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, 

condições de pagamento, desconto e isenções, inclusive com relação à 

progressividade deste imposto. 
III – revisão da legislação sobre o uso do solo, 

com redefinição dos limites da zona urbana 

municipal; 

IV – revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza; 

V – revisão da legislação aplicável ao Imposto Sobre 

Transmissão Inter vivos e de Bens Imóveis de Direitos Reais sobre Imóveis; 

VI – Instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de 

serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos 

a sua disposição; 

VII – revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder 

de polícia; 

VIII – revisão das isenções dos tributos municipais para manter o 

interesse público e a justiça fiscal. 

                  Art. 37-  O Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana de 2006 terá desconto de até 20% (vinte pôr cento) do valor lançado, 

para pagamento à vista, de acordo com vencimento setorial ,ou parcelamento 

em três vezes sem desconto. 

                  Art. 38  - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 

sofrerá a aplicação das isenções previstas na leis  1803 e 1750. 



 

                 Art. 39-  Os Tributos Municipais sofrerão ainda a aplicação de 

incentivos fiscais previstos. 

                Art. 40 – A renuncia dos valores apurados decorrente dos artigos 37, 

38 e 39,desta lei, Não serão considerados na previsão da receita de 2006. 

 

  

                                                                    

CAPÍTULO VIII 

Das Disposições Finais 

 

 

Art. 41 – É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com 

finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.   

 

 

Art.42 – As despesas realizadas através de programas assistências 

cuja origem e peculiaridade e definição, se enquadrem em benefícios a saúde, 

tais como doações para consulta, tratamento, exames clínicos e radiológicos, 

próteses , orteses e medicamentos, poderão ser incluídos como gastos nos 

diversos programas de saúde ;   

 

 

Art. 43 – O Poder Executivo realizará estudos visando à definição 

de sistema de controle de custos e avaliação de resultados das ações de 

governo. 

 

Parágrafo Único –  A alocação de recursos na Lei Orçamentária 

Anual será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua 

execução de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta 

avaliação dos resultados. 

 

 

 

Art. 44 – Para os efeitos do artigo 16 da Lei Complementar n.º 

101/2000, entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3º, aquelas 

cujo valor não ultrapasse para bens e serviços, nos limites dos incisos I e II do 

artigo 24 da Lei 8.666/1993. 



 

 

Art. 45 – Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, o Poder 

Executivo estabelecerá, através de Decreto, a Programação Financeira  e o 

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, nos termos do disposto no 

artigo 8º da Lei Complementar n.º 101/2000. 

  

 

Art. 46 – O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao 

Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de lei relativos ao 

Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos 

Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja 

alteração é proposta. 

 

Art. 47 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 28  dias 

do mês de novembro do ano de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 02.12.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº 2.339 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2005. 
 

    “Autoriza o Poder Executivo a 

contratar financiamento com a Caixa 

Econômica Federal-CAIXA, a oferecer 

garantias e dá providências 
correlatas”. 
 

A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás,  

aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 
 

Art. 1.º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal 

autorizado a contratar e garantir financiamento com a Caixa Econômica 

Federal - CAIXA, até o valor de R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos 

mil reais), observadas as disposições legais em vigor para a contratação de 

operações de crédito, as normas da Caixa Econômica Federal - CAIXA e as 

condições específicas.  

 

Parágrafo único – Os recursos resultantes do 

financiamento autorizado neste artigo serão obrigatoriamente aplicados na 

execução de empreendimentos integrantes do Programa PRÓ-SANEAMENTO.  

 

Art. 2º - Para a garantia do principal, encargos e 

acessórios dos financiamentos ou operações de crédito pelo Município para a 

execução de obras, serviços e equipamentos, observada a finalidade indicada 

no Art. 1º e seu parágrafo único, fica o Poder Executivo autorizado a ceder e 

ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, a modo pró 

solvendo, as receitas e parcelas de quotas do Fundo de Participações dos 

Municípios e ou do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Produção de Serviços de Transportes Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicações – ICMS, e do produto da arrecadação de 

outros impostos. 

§ 1º - O disposto no caput deste artigo, obedece os 

ditames contidos no art.159, inciso I, alínea “b”, e parágrafo 3º da 



Constituição Federal, e, na hipótese da extinção dos impostos ali mencionados, 

os fundos ou impostos que venham substituí-los, bem como, na sua 

insuficiência, parte dos depósitos bancários serão conferidos à Caixa 

Econômica Federal  - CAIXA, os poderes bastantes para que as garantias 

possam ser prontamente exeqüíveis no caso de inadimplemento. 

 

§ 2º - Para a efetivação da cessão e ou da vinculação 

em garantia dos recursos previstos no caput deste artigo, fica o Banco do 

Brasil autorizado a transferir os recursos cedidos e ou vinculados à conta e 

ordem da Caixa Econômica Federal - CAIXA, nos montantes necessários à 

amortização da dívida, nos prazos contratualmente estipulados, em caso de 

cessão, ou ao pagamento dos débitos vencidos e não pagos, em caso de 

vinculação. 

 

§ 3º - Os poderes previstos neste artigo e nos 

parágrafos 1º e 2º só poderão ser exercidos pela Caixa Econômica Federal - 

CAIXA na hipótese de o Município de Catalão não ter efetuado, no vencimento, 
o pagamento das obrigações assumidas nos contratos de empréstimos, 

financiamento ou operações de crédito celebrados com a Caixa Econômica 

Federal - CAIXA. 
 

Art. 3º - Os recursos provenientes da operação de 

crédito objeto do financiamento serão consignados como receita no orçamento 

ou em créditos adicionais. 

 

Art. 4º - O Poder Executivo consignará nos 

orçamentos anuais e plurianuais do Município, durante os prazos que vierem a 

ser estabelecidos para empréstimos, financiamento ou operações de crédito 

por ele contraídos, dotações suficientes à amortização do principal, encargos e 

acessórios resultantes, recursos estes necessários ao atendimento da 

contrapartida do Município no Projeto financiado pela Caixa Econômica Federal 

- CAIXA, conforme autorizado por esta Lei. 

 

Art. 5º - O Poder Executivo baixará os atos próprios 

para a regulamentação da presente Lei. 



 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em  contrário.  

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 05  

dias do mês de dezembro do ano de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 09.12.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº 2.340 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2005. 
 
 

“Autoriza realização de permuta de imóveis 
na forma como especifica”. 

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

 Artigo 1.º - Fica a Chefia do Poder Executivo 
Municipal autorizada a permutar, em nome do MUNICIPIO DE 
CATALÃO, com o Sr. ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA, uma área de 
terreno de 360,00 m2, designada como  “4ª” área, objeto do Decreto 
de Desmembramento de nº 1.706, de 15 de setembro de 2004, 
situada na Rua Sebastião Alves da Costa, no loteamento Setor 
Margon II,  nesta cidade, área esta de propriedade do Município de 
Catalão, por um lote de terreno designado como lote 01 da quadra 23 
do loteamento Monsenhor Souza, situado na Rua 607 esquina com a 
Rua 611, nesta cidade, com a área de 360,00 m2, de propriedade do 
Sr. Roberto de Oliveira Silva. 
 

Parágrafo Único – A permuta supra mencionada se 

dará em decorrência de inundação do imóvel do Sr. Roberto pelo lago 
do Setor Monsenhor Souza.   
 

Artigo 2º - A área onde localiza-se o terreno a ser 
indenizado por esta lei, será destinada a composição de área atingida 
pelo lago do bairro Monsenhor Souza, nesta cidade.  
 

Artigo 3º - O Chefe do Poder Executivo nomeará uma 
Comissão composta de no mínimo 03 (três) pessoas para proceder a 
avaliação do imóvel a ser indenizado, bem com a área que servirá 
para a referida indenização. 
 

Artigo 4º - As despesas com escrituração, custas, 
emolumentos, registro e outras decorrentes das transferências dos 



imóveis, correrão por conta exclusiva do Município, ficando 
dispensado o recolhimento do ITBI aos cofres públicos municipais 
referentes aos imóveis a serem transacionados.  
 

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

 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 05  

dias do mês de dezembro do ano de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 09.12.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº 2.341 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2005. 
 

 

“Autoriza doação de imóvel municipal ao 

SENAC com destinação específica para 

construção de seu Prédio Comercial 

neste Município de Catalão – Estado de 

Goiás, e dá outras providências”.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATALÃO, ESTADO 

DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 

Orgânica do Município e pela Constituição Federal, FAZ SABER, que 

a CAMARA MUNICIPAL, Aprova e Eu, Prefeito Municipal, Sanciono e 

Promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado 

a doar ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, uma 

área de terreno com 3.306,00 m2, de propriedade deste Município, 

situada nesta cidade, na Rua Wagner Estelita Campos esquina com a 

Avenida Raulina Fonseca Paschoal, Registro sob nº R.1-5.054, no Livro 

2L-1, datado de 27/03/1980, advindo de permuta com a CELG. 

 

Art. 2º - O donatário destinará o imóvel a que se 

refere o artigo 1º desta Lei para especificamente construir seu prédio 

comercial neste Município de Catalão – Estado de Goiás, obrigando-se a 

não alterar esta destinação a qualquer tempo ou título, sob pena de o 

imóvel reverter à plena propriedade do Município, sem direito de 



indenização ou retenção, devendo o donatário desocupá-lo 

imediatamente. 

 

Parágrafo Único – O prazo para o início da construção 

é de seis (06) meses, e da sua conclusão é de dois (02) anos, 

oportunidades em que não cumprido um ou outro prazo o imóvel 

retornará ao Município, sem quaisquer ônus, independentemente de 

ação judicial ou extrajudicial, devendo tais obrigações constar de 

cláusula na Escritura do Imóvel. 

 

Art. 3º - As despesas decorrentes da presente Lei 

correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. 

 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 05  

dias do mês de dezembro do ano de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 09.12.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

 

 

 

 

 



LEI Nº 2.342 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2005. 
 

 

 

“Autoriza a SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE 

ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO – SAE – a firmar 

convênio e realizar comercial da forma que especifica 

e dá outras providências” 

 

                  A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e 

eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica a SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL 

DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO – SAE, autorizada a realizar despesas até 

o limite de R$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais), com a realização de comercial 

nas dependências do Estádio Genervino da Fonseca, a ser realizado no período 

de dezembro/05 a junho de 2006. 

 

§ I – O plano de mídia será todo desenvolvido 

durante a preparação da equipe do CLUBE RECREATIVO E ATLÉTICO 

CATALANO – CRAC e na sua participação do campeonato goiano de futebol, 

divisão de elite de 2006, utilizando-se de toda cobertura jornalística que 

advém da participação do Clube na disputa do Campeonato e na presença do 

público no Estádio.   

 

§ II – A SAE fica ainda autorizada a firmar convênios 

e a repassar recursos financeiros ao Clube Recreativo e Atlético Catalano – 

CRAC, até o valor de R$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais), visando à 

consecução dos objetivos desta Lei.   

 

Art.2º - As despesas decorrentes da presente Lei 

correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da 



SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO – 

SAE – suplementadas, se necessário. 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 23  

dias do mês de dezembro do ano de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 23.12.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEI Nº 2.342 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2005. 
 

 

                   “Autoriza firmar convênios, realizar 

despesas e conceder subvenção financeira 

da forma que especifica e dá outras 

providências”.  

 

     A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e eu, Prefeito 

Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 

 

Artigo 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, 

em nome do Município de Catalão, a firmar convênios, realizar despesas e a 

conceder subvenção financeira, na importância de até R$ 250.000,00 (Duzentos e 

cinqüenta mil reais), ao CLUBE RECREATIVO E ATLÉTICO CATALANO – CRAC. 

 

§ 1º - As despesas e a concessão da subvenção 
referidas neste artigo serão repassadas de dezembro de 2005 a junho de 2006, 
visando à preparação e a participação do referido Clube no campeonato Goiano 
de Futebol da Divisão de Elite e Juniores de 2006. 

 

                      § 2° – O Município de Catalão fica Autorizado, caso necessário, a 

firmar convênios com o Clube Recreativo e Atlético Catalano – CRAC, visando à 

consecução dos objetivos desta Lei.   

Artigo 2º - Para fazer face aos recursos desta lei, o CLUBE 

RECREATIVO E ATLÉTICO CATALANO – CRAC, deverá apresentar o plano de 

aplicação e, posteriormente, a devida prestação de contas referente a subvenção 

recebida. 

 

Artigo 3º - Todas as despesas com a execução desta lei correrão 

a conta exclusiva da dotação orçamentária vigente. 



 

Artigo 4.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições  em contrario. 

 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 23  dias do 

mês de dezembro do ano de 2005. 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 23.12.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  LEI Nº 2.344, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2005. 
 
 

“Atribui nome a  RUA B, do Loteamento Alto da 
Boa Vista I e  dá outras providências” 

 

 
 

    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

uso de suas prerrogativas constitucionais,  aprova, e eu, Prefeito Municipal, 

sanciono a seguinte lei: 
 

 

Art. 1º - Fica denominado de  Rua José Marcolino 
Alves,  a Rua “B” do Loteamento Alto da Boa Vista I, nesta cidade de Catalão, 

Estado de Goiás. 

 

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

 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 12  dias do 

mês de dezembro do ano de 2005. 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 23.12.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 
 
 
 
 
 
 
 



  LEI Nº 2.345, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2005. 
 
 

“Atribui nome a  RUA D, do Loteamento Alto da 
Boa Vista II e  dá outras providências” 

 

 
 

    A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, no 

uso de suas prerrogativas constitucionais,  aprova, e eu, Prefeito Municipal, 

sanciono a seguinte lei: 
 

 

Art. 1º - Fica denominado de  RUA ÂNGELO BELO,   
a Rua “D” do Loteamento Alto da Boa Vista II, nesta cidade de Catalão, Estado 

de Goiás. 

 

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

 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 12  dias do 

mês de dezembro do ano de 2005. 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 23.12.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 
 

 

 

 

 

 

 



  LEI Nº 2.346, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2005. 
 
 

“Altera da forma que especifica a Lei Municipal 

nº. 1.899, de 15 de abril de 2001, que criou a 

Unidade de Saúde - PRÓ-SAÚDE - e autoriza 

abertura de crédito especial”.  

 

  A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprova, e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 

Artigo 1º - O Artigo 1º da Lei Municipal nº 1.899, de 

15 de abril de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Lei municipal n.º 1.899,  de 15 de abril de 2.001: 

 

CAPITULO 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 “PRÓ-SAÚDE” (Programa de Saúde dos 

Servidores Municipais de Catalão), vinculada a estrutura da Secretaria 

Municipal de Saúde de Catalão, Estado de Goiás. 

 



§ 1º - A contabilidade dos recursos destinados 

a UNIDADE DE SAÚDE obedecerá às mesmas normas e regras 

empregadas para a escrituração das demais contas públicas. 

 

§ 2º - (mantido) 

 

§ 3º - (mantido)” 

 

Artigo 2º - Para fazer face as despesas desta lei, 

fica a chefia do Poder Executivo Municipal autorizada a abrir crédito 

especial no orçamento fiscal do município, no montante de R$ 4.100.000,00 

(Quatro milhões e cem mil reais), com a seguinte classificação 

orçamentária: 

 

10.301.1029.2.066 – Manutenção do Pró-Saúde. 

31.90.34 – Outras Despesas de Pessoal 

Decorrentes de Terceirização – R$100.000,00  

33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Física – R$ 2.000.000,00 

33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica – R$ 2.000.000,00 

 

Artigo 3º - O crédito autorizado no artigo 2º desta 

lei será coberto com recursos definidos no termos do Art. 43, § 1º, inciso III, 

da lei federal nº 4.320/64, indicados por Decreto do Executivo.  

 

08.272.1028.2.020 – Manutenção do IPASC 

31.90.34 – Outras Despesas de Pessoal 

Decorrentes de Terceirização – R$ 2.100.000,00 



33.90.36  - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Física – R$ 100.000,00 

33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica – R$ 1.900.000,00 

 

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário e surtindo seus 

efeitos a partir de primeiro de janeiro de 2005. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 20  dias do 

mês de dezembro do ano de 2005. 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 23.12.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 LEI N.º 2. 347  DE 23 DE DEZEMBRO 2005. 

 

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o 

período de 2006 a 2009 e dá outras 

providências”. 
 

 

  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 

2006 a 31 de dezembro de 2009, nos termos e condições previstas e 

elaboradas neste pacto, segundo as normas seguintes. 

 

  Art. 2º- Os Poderes Executivo e Legislativo, do Município de 

Catalão, envidarão esforços conjuntos, respeitada sua autonomia e 

independência, no sentido de atingir os objetivos, metas e diretrizes de 

Governo, constantes desta Lei, para o quadriênio seguinte e estabelecido no 

artigo anterior. 

 

  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. Aquisição de equipamentos de informática, mobiliário e de escritório; 

II.  Termino da Construção do Prédio da Câmara; 

III. Aquisição de veículos; 

IV. Aquisição de linhas telefônicas. 

 

 Art. 7º - São diretrizes, objetos e metas para o Poder Judiciário: 

 

I. Aquisição de equipamentos de informática, mobiliário e de escritório; 

II. 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. Aquisição de equipamentos de informática, mobiliários e de escritório; 

II. Aquisição de Fax; 

III. Aquisição de veículos e motociclos; 

IV. Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e fotográficos; 

V. Aquisição de central telefônica com tronco e ramais; 

VI. 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. Implantar novo Plano Diretor com reformulação do Código de 

Postura, Código de Obras, Código Ambiental e Lei de Uso e 

Ocupação do Solo; 

XVII. Repasse do valor da cota parte do Município para o fundo 

Municipal de Saúde, administrado pelo respectivo Conselho; 

XVIII. Manutenção da Previdência dos Servidores Públicos Municipais; 

XIX. Manutenção do Programa de Assistência Médica a funcionários e 

dependentes (PRO-SAÚDE); 

XX. Criação do Fundo Municipal da Indústria e Comércio; 

XXI. Criação do Fundo Municipal da Casa Bancária do Cidadão. 

XXII. Locação de imóveis; 

XXIII. Locação de máquinas e veículos; 

XXIV. Contratação de serviços especializados; 

XXV. Cessão de funcionários a órgãos federais e estaduais; 

XXVI. Contratação de mão de obra por tempo determinado para atender 

situações emergenciais, autorizados por lei; 

XXVII. Aperfeiçoamento e re-aparelhamento do sistema de fiscalização e 

arrecadação de tributos; 

XXVIII. Desenvolvimento de estudos visando diminuir a burocracia 

administrativa; 

XXIX. Celebração de convênios com as UNIVERSIDADES, para o 

desenvolvimento de projetos de interesse da Administração 

Municipal; 

XXX. Assinaturas de revistas e jornais; 



XXXI. Providenciar os trâmites necessários para viagens, alimentação, 

hospedagem, passagens, transportes, pedágios e outras despesas 

correlatas; 

XXXII. Assinatura de convênios para prestação de serviços técnicos 

especializados para atender as necessidades de suporte às atividades 

administrativas; 

XXXIII. Manutenção de contratos referentes a fornecimento de acesso 

dedicado à Internet; 

XXXIV. Implantação de um banco de dados relacional que atenda a todos os 

setores da administração municipal; 

XXXV. 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; 

XXXVI. 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 e 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. Manutenção da  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 2005. 

 

 § 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. Promover a aquisição de veículos, máquinas, acessórios, 

implementos, utensílios, sementes, mudas, fertilizantes, defensivos 

e afins para apoio aos micros, pequenos e  médios produtores; 

II. Implantação e manutenção de programas de apoio e assistência 

técnica  a micros, pequenos e  médios produtores; 

III. 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; 

IV. Incentivo à criação de aves (frangos, perus, galinhas poedeiras) 

com construção de barracões, terraplanagem, aquisição de 

equipamentos, fornecimento de matrizes e pintos; 

V. Incentivo à produção de peixes com a confecção de tanques e 

doação de alevinos; 

VI. Incentivo a 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;   



VII. 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; 

VIII. Apoio para eletrificação rural com a aquisição de postes, 

transformadores, cabos, luminárias, lâmpadas e mão-de-obra para 

confecção da rede. 

IX. Promover implantação de hortas e lavouras comunitárias para 

famílias de baixa renda; 

X. 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; 

XI. 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; 

XII. Implantação de viveiros de mudas; 

XIII. Contratação de cursos, palestras e treinamentos para dar apoio à 

atividade de agronegócios e meio ambiente; 

XIV. Contratação de mão de obra técnica especializada para 

desenvolvimento, implantação e acompanhamento de projetos 

agroindustriais e ambientais; 

XV. Aquisição de equipamentos de medição e aferição utilizados na 

fiscalização ambiental; 



XVI. Subvenção e apoio financeiro ao Conselho Municipal da 

Agricultura e Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente; 

XVII. Criação e implantação de parques ecológicos, recuperação de áreas 

degradadas e implantação de áreas de preservação ambiental 

permanente; 

XVIII. Promover a construção de aterro sanitário; 

XIX. Apoiar a aquisição de kits de irrigação para micros, pequenos e 

médios produtores; 

XX. Criar o código do meio ambiente e suplementar a Legislação 

Federal e Estadual; 

XXI. Reestruturar o COMDEMA (Conselho Municipal de Defesa do 

Meio Ambiente); 

XXII. Criar Câmaras especializadas com técnicos e pessoas da 

comunidade; 

XXIII. Criar a comissão julgadora de infrações de impactos ambientais; 

XXIV. Firmar convênios com a ANA (Agencia Nacional das Águas), 

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), visando a 

recomposição do ecossistema local; 

XXV. Criar uma agenda mínima para o Município com referencial da 

Agenda 21 e ISO 14001; 

XXVI. Criação e implantação do bosque da mata do Setor Universitário; 

XXVII. Recuperação das bacias dos ribeirões e córregos no Município; 

XXVIII. 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. Manutenção, Monitoramento e Gestão dos recursos hídricos; 

XLIX. Implantação de programa de materiais recicláveis nos bairros, 

através de Sociedades de Melhoramentos, que objetivarão a 

geração de renda; 

L. Estudos dos recursos hídricos; 

LI. Levantamento dos pontos críticos na área de recursos hídricos; 

LII. Gerenciamento de drenagem superficial; 

LIII. Desenvolvimento de programa de combate à poluição sonora, bem 

como a fiscalização de estabelecimentos que produzam poluição 

sonora; 

LIV. Implantação de programa de informação à população sobre os 

níveis sonoros permitidos e as formas de diminuir os ruídos 

sonoros; 



LV. Promover a capacitação e treinamento de fiscais para o 

Departamento de Meio Ambiente; 

LVI. Criar a Delegacia Municipal de Meio Ambiente e firmar convênio 

com a Agencia Ambiental de Goiás; 

LVII. Desenvolver projetos de Educação Ambiental visando 

conscientizar a população da importância da preservação e 

conservação dos recursos naturais; 

LVIII. Recuperação dos recursos hídricos, solos e controle da poluição 

sonora e atmosférica; 

LIX. Participar ativamente da Associação dos Municípios da Bacia do 

Rio Paranaíba; 

LX. Encontrar soluções ambientalmente seguras para os problemas 

decorrentes da geração do lixo; 

LXI. Promover e garantir o processo de continuidade de re-vegetação 

das áreas de mananciais (matas ciliares); 

LXII. Incentivar e fomentar a recuperação dos solos através de curvas de 

níveis, evitando assim as erosões e os assoreamentos dos recursos 

hídricos; 

LXIII. Apoiar a implantação da Indústria de Biofertilizantes, utilizando o 

lixo orgânico e resíduo da Indústria de Fosfato; 

LXIV. Manter fiscalização diária dos empreendimentos que possam 

causar impacto ao meio ambiente; 

LXV. Apoiar os pecuaristas na implantação de galpões de alvenaria para 

abrigar tanques comunitários de resfriamento de leite; 

LXVI. Incentivar as Agroindústrias familiares com apoio financeiro e 

feiras; 

LXVII. Subvenção ao Sindicato Rural de Catalão; 



LXVIII. Subvenção à ASPAC (Associação dos Produtores Rurais de 

Catalão). 

LXIX. Manutenção da escola agrícola. 

LXX          Manutenção do Complexo Industrial de Tratamento de Lixo 

 

 

 

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. 

 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

 Art. 12 - São diretrizes, objetivos e metas da Administração 

Municipal, concernentes à Segurança Pública: 

 

I. Construção e manutenção de postos policiais; 

II. Manutenção do sistema de trânsito, inclusive S.M.T.C; 

III. Contratação de Agentes de Trânsito; 

IV. Criação e implantação de Guarda Municipal; 



V. Sinalização de rua – nome de logradouros; 

VI. 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      Manutenção do FEBOM 

 

 

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. 

 

 Art. 13 - 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; 

V. Aquisição de materiais didáticos/pedagógicos e de expediente para 

as Escolas Municipais; 

VI. Aquisição e manutenção de veículos para transportes de 

estudantes; 



VII. Aquisição de móveis, equipamentos e utensílios para a Secretaria 

Municipal de Educação; 

VIII. Construção da sede própria da Secretaria Municipal de Educação; 

IX. Aquisição de micro-computadores completos para controle 

administrativo escolar e atendimento a cursos e alunos da rede 

escolar Municipal; 

X. Realização de eventos relativos a educação, a cultura e ao desporto 

do Município e região; 

XI. Ampliação e manutenção do Clube do Povo; 

XII. Fornecimento de merenda escolar para os alunos das Escolas 

Municipais; 

XIII. Aquisição de equipamentos e materiais para ensino 

profissionalizante; 

XIV. Aquisição de uniformes escolares completos; 

XV. Pagamento de bolsas de estudo; 

XVI. Manutenção do desporto amador; 

XVII. Patrocínio aos eventos educacionais, culturais e esportivos; 

XVIII. Promoção do Carnaval de rua; 

XIX. Manutenção do CAIC; 

XX. Manutenção da UFG; 

XXI. Manutenção do Ginásio Internacional de Esportes; 

XXII. Manutenção da Fundação Cultural Maria das Dores Campos; 

XXIII. Subvenção à Academia Catalana de Letras; 

XXIV. Criação e manutenção do Arquivo Histórico Municipal de Catalão; 

XXV. Criação e manutenção do Museu Histórico-Geográfico de Catalão; 

XXVI. Construção e manutenção de campos de futebol em todos os 

bairros, distritos e zona rural do Município; 



XXVII. Subvenção ao Clube 13 de Maio; 

XXVIII. Subvenção relativa a equipamentos, materiais e pessoal de apoio 

ao Conselho Municipal de Educação; 

XXIX. Criação e manutenção da Equipe Pedagógica para 

acompanhamento e orientação às escolas; 

XXX. Criação e manutenção da Equipe Psicopedagógica para assistência 

a professores, alunos e pais de alunos (Centro de Assistência 

Educacional); 

XXXI. Subvenção relativa a Cursos de Atualização de Professores e 

demais colaboradores da educação; 

XXXII. Construção e manutenção de parques infantis (playground) em 

cada Unidade Escolar Municipal; 

XXXIII. Adequação dos prédios escolares para o acesso de portadores de 

deficiências físicas; 

XXXIV. Criação do Centro de Atendimento e Apoio aos portadores de 

necessidades especiais, com subvenção em equipamentos, material 

e pessoal; 

XXXV. Criação de um Centro Cultural Municipal; 

XXXVI. Manutenção e assistência aos Programas e Projetos Educacionais; 

XXXVII. Criação e manutenção da Biblioteca e Videotecas para atualização 

de professores; 

XXXVIII. Criação, manutenção e subvenção ao Banco do Livro Didático; 

XXXIX. Manutenção do Curso Pré-vestibular Israel Macedo; 

XL. Contratação de Professores por tempo determinado para atender 

situações emergenciais, autorizados por lei específica; 

XLI. 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; 

XLII. Construção do Teatro Municipal; 

XLIII. Aquisição de equipamentos audiovisuais para modernizar a 

Videoteca; 

XLIV. Aquisição de instrumentos musicais para os cursos de música; 

XLV. Construção de prédio próprio para a Biblioteca Pública Municipal; 

XLVI. Aquisição de equipamentos, para informatizar a Biblioteca Pública 

Municipal; 

XLVII. Construção de instalações novas e adequadas para a Fundação 

Cultural; 

XLVIII. Subvenção à Associação das Congadas de Catalão; 

XLIX. Apoio ao Folclore e a Cultura; 

L. Construção, reforma e ampliação da Universidade Federal de 

Goiás - Campus de Catalão – UFG/CC; 

LI. Apoio financeiro ao Esporte amador; 

LII. Liberação de verbas para implantação, cobertura de custos e 

remuneração de pessoal de um Jornal (interno) informativo da 

SMECD; 

LIII. Estabelecer convênios com entidades governamentais e não 

governamentais para atender a interesses comuns visando a 

minimização dos problemas sócio-educacionais; 

LIV. Implantação de projetos de ciclovias; 

LV. Estabelecimento de convênio para recuperação de edifícios de 

interesse cultural; 

LVI. Locação de equipamentos para atender eventos esportivos. 

 



 

 

HABITAÇÃO E URBANISMO 

 

 Art. 14 - São diretrizes, objetivos e metas da Administração 

Municipal, concernentes à habitação e urbanismo: 

 

I. Construção, ampliação e reforma de casas populares; 

II. Ampliação do calçadão do córrego pirapitinga; 

III. Reurbanização da flora; 

IV. Construção de calçadas para pedestres; 

V. Urbanização de vias públicas e margens da estrada de ferro; 

VI. Construção de represas e lagos; 

VII. Construção e manutenção de praças e jardins; 

VIII. Abertura de poços semi-artesianos; 

IX. Revitalização do centro urbano; 

X. Aquisição de caminhões e equipamentos para a coleta de lixo e 

varrição; 

XI. Manutenção e reforma dos prédios públicos; 

XII. Manutenção do Cemitério; 

XIII. Manutenção do sistema de iluminação pública; 

XIV. Ampliação da rede de eletrificação urbana; 

XV. 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  Canalização dos córregos Urbanos 

XIX     Manutenção da Superintendência de Parques e Jardins 

 

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. Aquisição de equipamentos para a Secretaria; 

II. Apoio a micro, pequenas e médias empresas locais, com Fundo 

Municipal (art. 84 da Lei Orgânica do Município); 

III. Incentivo à industrialização e comercialização no Município; 

IV. Aquisição de terrenos para instalação de indústrias no Município, 

através de permutas de lotes e áreas; 

V. Firmar convênios com órgãos Federal e Estadual, para implantação 

de indústrias no Município, bem como toda manutenção dos 

programas de industrialização; 

VI. Incentivo à implantação de Indústrias no Município com construção 

de galpões nos distritos industriais conforme Art. 84 da Lei 

Orgânica do Município; 

VII. Transferência para o Distrito Industrial da fábrica de artefatos de 

cimento, marcenaria e serralheria e sua manutenção; 

VIII. Implemento de outras atividades comerciais, com feiras e criação de 

salas de teleconferências para Lojistas; 

IX. Incentivo na construção de centro de convenções e feiras para apoio 

à indústrias, comércio, turismo e serviços; 



X. Criação de 02 (dois) Distritos Industriais, um para indústrias 

químicas e de fertilizantes, e outro para micro, pequenas e médias 

empresas;  

XI. Criação dos pólos de confecções e lingerie com marca única 

padronizada, implementando a compra de matéria-prima e venda da 

produção; 

XII. Fomentar cursos técnicos e profissionalizantes no Município, pelas 

entidades SENAI, SENAC E SENAR; 

XIII. Criação e gerenciamento da Casa Bancária do Cidadão; 

XIV. Firmar convênio com SEBRAE para estudos e projetos para mini, 

micro e pequenas empresas de Catalão; 

XV. Incentivo ao jovem empresário e às empresas domésticas, em nível 

de mini e microempresas; 

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

modalidade “PARC” (Parcerias Nacionais/Regionais), para 

aperfeiçoamento de pessoal; 

XVII. 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); 

XVIII. Desenvolver e aplicar os programas do CODEFAT no PROGER; 

XIX. Promover e incentivar a implantação de Indústrias Satélites para 

CAMECO, MITSUBISH, etc. objetivando os programas “Just in 

time” destas empresas; 

XX. 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; 

XXI. Criar e manter as feiras anuais de confecções de lingerie, de 

indústrias, de comércio/lojistas, do automóvel  e de micro-

agricultores regionais; 

XXII. 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. 

 

 

 

SAÚDE E SANEAMENTO 

 

 Art. 16 - São diretrizes, objetivos e metas da Administração 

Municipal, concernentes à Saúde: 

 



I. 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); 

II. Aquisição de Unidades Odontológicas Móveis; 

III. 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); 

IV. Aquisição e manutenção das Ambulâncias e outros veículos da 

Secretaria Municipal da Saúde; 

V. Construção de postos de saúde; 

VI. Aquisição de medicamentos, aparelhos auditivos e visuais para serem 

doados às pessoas carentes deste Município; 

VII. Manutenção do Núcleo de Assistência Psico-social (N.A.P.S.); 

VIII. Reforma e ampliação dos postos de saúde, Centro de Diagnóstico e 

Hemocentro; 

IX. Canalização de córregos; 

X. Ampliação da rede de esgoto pluvial e sanitário; 

XI. 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. Manutenção do Centro Integrado da Mulher (CIM) e do Hospital 

Materno Infantil (HMI). 

XXIV   Manutenção do CAPS 

XXV   Manutenção do Centro de Reabilitação 

XXVI  Constução e Manutenção do CAD 

XXV   Manutenção da SAE 

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  ao Abrigo da Criança e do Adolescente Maria Nazareth; 

XVI. Subvenção ao CAMOC – Conselho das Associações de Moradores de 

Catalão; 

XVII. Subvenção à Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de 

Catalão; 

XVIII. Manutenção da Casa de Assistência Social Prefeito Eurípedes Pereira 

Ferreira em Goiânia/GO; 

XIX. 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; 

XX. 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; 

XXI.  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; 

XXII. 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 Manutenção da Morada da criança 

XXV Manutenção do CCPA  

 

TRANSPORTES 

 

 Art. 18 - São diretrizes, objetivos e metas da Administração 

Municipal, concernentes à Transportes: 

 

I. Aquisição de pás mecânicas; 

II. Aquisição de caminhões; 

III. Construção e reconstrução de pontes; 

IV. Construção e reconstrução de mata-burros de trilhos e madeiras; 

V. Abertura e conservação de estradas vicinais; 

VI. Reforma e manutenção da frota municipal; 

VII. 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; 

XX. 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    Construção e Manutenção do Terminal Rodoviário            

 

 

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. O início de programas ou projetos não previstos na Lei Orçamentária 

anual; 

II. A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que 

excedam os créditos orçamentários ou adicionais; 

III. 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. A abertura de créditos suplementares ou especiais sem autorização 

legislativa e sem indicação discriminada dos respectivos valores 

conforme o plano de classificação programático; 

V. 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 2006, poderá 

ser reajustado no dia 01 de janeiro de 2006, pelos índices apurados no período 

de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2005, 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. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 20  dias do 

mês de dezembro do ano de 2005. 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei . 
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 23.12.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 
  Prefeito Municipal” 

  

 

 

 



LEI N.º 2.348           DE  23      DE DEZEMBRO  DE    2005.    

  
  

 

Estima a Receita e fixa a Despesa do 
Município de Catalão Goiás, para o exercício 

financeiro de 2006. 

 
 

 A Câmara Municipal de Catalão, Estado de Goiás, aprovou eu Prefeito Municipal 

sanciono a seguinte Lei: 

  Art. 1° - Fica aprovado para o exercício financeiro de 2006, o Orçamento 

Geral do Município de Catalão, Estado de Goiás, discriminados pelos Quadros e demais 

Anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 105.009.000,00 

(Cento e cinco milhões e nove mil reais). 

  Art. 2° - A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos, 

suprimentos de fundos e demais rendas na forma da Legislação em vigor e das demais 

especificações constantes das tabelas explicativas e de acordo com o seguinte 

desdobramento: 

 

 

I –  RECEITAS CORRENTES................................................. R$ 104.787.000,00 

Receita Tributária..................................................................... R$ 14.462.000,00 

Receita de Contribuições.......................................................... R$ 5.030.000,00 

Receita Patrimonial................................................................... R$ 830.000,00 

Receita de Serviços................................................................... R$ 7.560.000,00 

Transferências Correntes.......................................................... R$ 70.110.000,00 

Outras receitas Correntes.......................................................... R$ 6.795.000,00 

II – RECEITAS DA CAPITAL................................................ R$ 8.082.000,00 

Alienação de Bens.................................................................... R$ 710.000,00 

Transferências da Capital.......................................................... R$ 7.372.000,00 

Deduções da Receita Corrente............................................... R$ 7.860.000,00 
TOTAL............................................................................................. R$ 105.009.000,00 

 

 

 Art. 3° A Despesa será realizada na forma dos Quadros e Anexos que 

compõem a presente Lei, de conformidade com o seguinte desdobramento: 

  I - DESPESAS DISCRIMINADAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO: 
   

01- Poder Legislativo............................................................ R$ 4.374.000,00 

02- Poder Judiciário.............................................................. R$ 105.000,00 

03- Poder Executivo............................................................. R$ 100.530.000,00 
TOTAL........................................................................................... R$ 105.009.000,00 



 

 

 

 

II - DESPESAS DISCRIMINADAS POR UNIDADES 

ORÇAMENTARIAS: 
 

 

01- Gabinete do Prefeito....................................................... R$ 1.390.000,00 

02- Secretaria de Administração........................................... R$ 5.318.000,00 

03- Secretaria de Planejamento............................................ R$ 164.000,00 

04- Departamento Jurídico................................................... R$ 343.000,00 

05- Departamento Pessoal.................................................... R$ 172.000,00 

06- Gabinete do Secretário de Finanças............................... R$ 355.000,00 

07- Departamento de Fiscalização e Arrecadação ............... R$ 432.000,00 

08- Departamento de Tesouraria ......................................... R$ 358.000,00 

09- Departamento de Contabilidade .................................... R$ 275.000,00 

10- Setor de Segurança Pública............................................ R$ 110.000,00 

11- Gabinete do Secretário de Assistência Social................ R$ 341.000,00 

12- Departamento de Assistência ao Idoso........................... R$ 111.000,00 

13- Creches........................................................................... R$ 718.000,00 

14- Departamento de Ação Comunitária.............................. R$ 1.301.000,00 

15- Departamento de Alimentação ao Funcionário.............. R$ 979.000,00 

16- Gabinete do Secretário de Saúde e Saneamento............ R$ 122.000,00 

17- Departamento de Controle Básico de Saúde...... ........... R$ 1.967.000,00 

18- Departamento de Assist. Hospitalar e Ambulatorial...... R$ 1.321.000,00 

19- Departamento de Saneamento........................................ R$ 550.000,00 

20- Gabinete do Secret. da Educ. Cultura, Esporte e Lazer. R$ 690.000,00 

21- Departamento de Ensino Fundamental.......................... R$ 9.749.000,00 

22- CAIC.............................................................................. R$ 901.000,00 

23- Departamento Universitário........................................... R$ 3.900.000,00 

24- Departamento de Ensino Pré-Escolar............................. R$ 886.000,00 

25- Departamento de Ensino Especial.................................. R$ 265.000,00 

26- Departamento de Esportes e Lazer................................. R$ 2.408.000,00 

27- Gabinete do Secretário de Obras e Serviços Urbanos.... R$ 845.000,00 

28- Departamento de Edificações Públicas.......................... R$ 1.058.000,00 

29- Departamento de Infra Estrutura.................................... R$ 3.585.000,00 

30- Departamento de Limpeza Pública................................ R$ 4.188.000,00 

31- Departamento do Cemitério........................................... R$ 31.000,00 

32- Departamento de Iluminação Pública............................ R$ 5.112.000,00 

33- Departamento de Parques e Jardins................................ R$ 1.328.000,00 

34- Gabinete do Secret. de Agricultura e Meio Ambiente... R$ 889.000,00 

35- Departamento de Meio Ambiente.................................. R$ 661.000,00 

36- Departamento de Produção Vegetal............ .................. R$ 1.211.000,00 

37- Departamento de Promoção da Produção Animal......... R$ 56.000,00 

38- Gabinete do Secret. de Industria Comercio e Turismo.. R$ 1.263.000,00 

39- Departamento de Promoção Industrial........................... R$ 158.000,00 



40- Departamento de Promoção Comercial.......................... R$ 61.000,00 

41- Departamento de  Turismo............................................. R$ 61.000,00 

42- Departamento de Comunicações Postais........................ R$ 48.000,00 

43- Departamento de Telecomunicações.............................. R$ 124.000,00 

44- Gabinete do  Secretário de Transportes.......................... R$ 467.000,00 

45- Departamento de Terminais Rodoviarios....................... R$ 1.017.000,00 

46- D.M.E.R......................................................................... R$ 4.945.000,00 

47- Judiciário........................................................................ R$ 105.000,00 

48- Departamento de Previdência Social.............................. R$ 1.000.000,00 

49- Setor da Alimentação Escolar........................................ R$ 220.000,00 

50- Departamento de Recup. de Depend. de Alcool............ R$ 145.000,00 

51- Clube do Povo................................................................ R$ 277.000,00 

52- Departamento Cultural................................................... R$ 452.000,00 

53- Departamento de Assistência ao Menor......................... R$ 180.000,00 

54- CIDE............................................................................... R$ 330.000,00 

 55- Reserva de Contingência................................................ R$ 520.000,00 

56- Câmara Municipal de Catalão........................................ R$ 4.374.000,00 

57- FUNDEF........................................................................ R$ 3.801.000,00 

58- FMS................................................................................ R$ 11.535.000,00 

59- SMTC............................................................................. R$ 1.482.000,00 

60- FEMBOM....................................................................... R$ 161.000,00 

61- C.C.P.A.......................................................................... R$ 940.000,00 

62- FLBES............................................................................ R$ 2.176.000,00 

63- IPASC............................................................................. R$ 5.460.000,00 

64- SAE................................................................................ R$ 9.016.000,00 

65- FCMDC.......................................................................... R$ 601.000,00 

TOTAL.......................................................... R

$ 

105.009.000,00 

 

 

 

III - DESPESAS DISCRIMINADAS POR FUNÇÕES 

GOVERNAMENTAIS: 
 

 

01 Legislativa...................................................................... R$ 4.374.000,00 

02- Judiciário........................................................................ R$ 105.000,00 

03- Administração e Planejamento....................................... R$ 8.807.000,00 

06- Segurança Pública ......................................................... R$ 1.753.000,00 

08- Assistência Social .......................................................... R$ 13.106.000,00 

10- Saúde................................... .......................................... R$ 15.090.000,00 

12 Educação ....................................................................... R$ 20.412.000,00 

13 Cultura............................................................................ R$    1.053.000,00 

15 Urbanismo ..................................................................... R$ 16.147.000,00 

17 Saneamento.................................................................... R$ 9.716.000,00 

18 Gestão Ambiental........................................................... R$ 1.550.000,00 

20 Agricultura..................................................................... R$ 1.267.000,00 

22 Industria.......................................................................... R$ 1.482.000,00 



23 Comercio e Serviços....................................................... R$ 61.000,00 

24 Comunicações................................................................ R$ 172.000,00 

26 Transportes .................................................................... R$ 6.759.000,00 

27 Desporto e Lazer............................................................ R$ 2.635.000,00 

99 Reserva Contingência..................................................... R$ 520.000,00 

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

R$ 
105.009.000,00 

 

  Art. 4°  O Poder Executivo no interesse da Administração, poderá na 

vigência deste Orçamento , abrir os Créditos Suplementares que se fizerem necessários, 

mediante utilização dos recursos definidos nos itens I, II, III  e IV, dos parágrafos 1° e 2° 

do Art. 43 da Lei Federal n° 4.320 de 17 de março de 1.964, até o limite máximo 70% 

(Setenta por cento) do total das despesas fixadas nesta Lei, para atender a insuficiência de 

dotações orçamentárias dos órgãos da administração. 

  Art. 5°  Revogadas as disposições em contrário, a presente  Lei entrará em 

vigor a partir de 1º de Janeiro de 2006 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catalão, aos 14  dias do mês de 

dezembro do ano de 2005. 

 

(a)DEUSMAR BARBOSA DA ROCHA 

               Presidente da Câmara Municipal de Catalão 

 

“Sanciono a presente Lei com as Emendas modificativas de nºs 
03, 04, 07, 08, 09, 010, 011, 012, 013, 024, 015, 016, 018, 019, 023, 
024, 032, 033, 034 e 035, restando vetadas as Emendas de nºs 05, 
06, 017, 020, 021, 025, 027, 030, 031 e 036, cujas razões dos vetos 
estão individuais nas mesmas.  
Registre-se e publique-se.  
Catalão, 23.12.2005. 
(a)ADIB ELIAS JÚNIOR 

  Prefeito Municipal” 


